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SVARBI INFORMACIJA APIE JŪSŲ DRAUDIMO SUTARTĮ SU AMTRUST EUROPE
LIMITED ARBA DRAUDIMO IŠMOKĄ – ATIDŽIAI JĄ PERSKAITYKITE
Pranešame jums, kad parengtas siūlymas, kad 2020 m. liepos 1 d. įmonė AmTrust Europe
Limited (AEL) perleistų savo verslą Europos ekonominėje erdvėje (išskyrus JK, toliau – EEE30)
įmonei AmTrust International Underwriters dac (toliau – AIU). Įmonei AIU perleidžiamas verslas
apima jūsų turimą ar turėtą draudimo sutartį (arba draudimo sutartis) su įmone AEL ir (arba)
jūsų pateiktą draudimo pretenziją pagal perleidžiamą draudimo sutartį arba dėl jos.
Įmonė AEL taip pat perleidžia savo Italijos draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslą
įmonei AmTrust Assicurazioni s.p.a. (toliau – AmTrust Italy). Jeigu neturite ir niekada
neturėjote draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo sutarties su AEL arba niekada
nepateikėte draudimo pretenzijos dėl tokios sutarties, Siūlomas perleidimas (kaip apibrėžtas
toliau) jums netaikomas.
Šiame laiške pateikiama svarbi informacija apie Siūlomą perleidimą, kad turėtumėte
pakankamai laiko įvertinti, ar dėl jo jūs ir (arba) jūsų suinteresuotos šalys gali patirti neigiamą
poveikį.
Pradinė informacija
2020 m. sausio 31 d. JK pasitraukė iš Europos Sąjungos (ES). Dėl JK pasitraukimo AmTrust
grupei būtina pertvarkyti savo veiklą Europoje, kad grupės įmonės toliau galėtų aptarnauti savo
draudėjus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, dėl kurio susitarė JK ir ES (šiuo metu
numatoma, kad jis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d.).
Todėl įmonė AEL siūlo perleisti:
a) įmonei AmTrust Italy – visą savo draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslą
Italijoje (įskaitant visas papildomas draudimo rūšis pagal draudimo nuo medicinos
įstaigų aplaidumo sutartis); ir
b) įmonei AIU – visą turto draudimo ir perdraudimo verslą (išskyrus draudimo nuo
medicinos įstaigų aplaidumo verslą) su visomis pasirašytomis draudimo sutartimis ir
(arba) perimta rizika, susijusiomis su rizikomis, esančiomis EEE30, išskyrus atvejus,
kai draudimo sutartis yra susijusi su rizika, esančia EEE30 ir už EEE30 ribų – tokiu
atveju įmonei AIU būtų perleidžiama tik EEE30 teritorijoje esanti draudimo sutarties
dalis,
(kartu – Siūlomas perleidimas).
Siūlomas perleidimas leistų AmTrust grupei toliau teisėtai administruoti jūsų draudimo sutartį ir
(arba) draudimo pretenziją JK pasitraukus iš ES. Taip pat Siūlomas draudimo nuo medicinos
įstaigų aplaidumo verslo perleidimas užtikrins, kad Italijos draudimo įmonė perims visą įmonės
AEL Italijos draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslą, o tokios įmonės veiklą prižiūrės
Italijos draudimo priežiūros tarnyba (IVASS).
Platesnio AmTrust grupės veiklos pertvarkymo kontekste AIU planuoja perleisti savo Italijos
draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslą įmonei AmTrust Italy, o įmonė AMT Mortgage
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Insurance Limited planuoja perleisti savo verslą įmonei AIU. Šie papildomi perleidimai
nepriklauso nuo Siūlomo perleidimo.
Informacija apie įmones AIU ir AmTrust Italy
AIU yra draudimo ir perdraudimo įmonė, registruota Airijoje; veiklos licenciją jai išdavė ir jos
veiklą prižiūri Airijos centrinis bankas (CBI). AmTrust Italy draudimo ir perdraudimo įmonė,
registruota Italijoje; veiklos licenciją jai išdavė ir jos veiklą prižiūri IVASS. Įmonės AEL, AIU ir
AmTrust Italy yra AmTrust grupės narės.
Informacija apie Siūlomą perleidimą
Siūlomas perleidimas turi būti vykdomas pagal JK 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų
įstatymą. Todėl mes privalome gauti Anglijos ir Velso Aukštojo Teismo (toliau – Teismas)
patvirtinimą. Paskirtas nepriklausomas ekspertas (toliau – Nepriklausomas ekspertas) turi
parengti ataskaitą Teismui. Jis įvertino Siūlomo perleidimo poveikį ir padarė išvadą, kad jis
neturės esminio neigiamo poveikio jokiai draudėjų grupei.
Pagal įstatymus šio proceso metu privalome kreiptis į jus. Jei manote, kad Siūlomas perleidimas
turės neigiamą poveikį jums, turite teisę pateikti Teismui atitinkamą pareiškimą, o šiame laiške
paaiškinta, kaip tai padaryti.
Toliau minimame „Klausimų ir atsakymų buklete“ yra diagrama, skirta padėti jums nustatyti,
kurios jūsų draudimo sutartys (visos arba jų dalys) patenka į Siūlomo perleidimo apimtį. Taip
pat jeigu turite kelias draudimo sutartis su AEL (iš kurių viena ar kelios sutartys gali patekti į
Siūlomo perleidimo apimtį, o kita ar kitos sutartys gali nepatekti), diagrama „Klausimų ir
atsakymų buklete“ padės jums nustatyti, kurios iš jūsų draudimo sutarčių bus perleistos įmonei
AIU arba AmTrust Italy, o kurios sutartys liks įmonėje AEL. Jeigu jums vis tiek neaišku, kurios
jūsų draudimo sutartys bus perleistos įmonei AIU arba AmTrust Italy, kreipkitės į mus kuriuo
nors iš toliau nurodytų būdų.
Jeigu pagal Siūlomą perleidimą jūsų draudimo sutartis arba sutartys yra perleidžiama (-os)
įmonei AIU, ir tokios sutarties atnaujinimas numatytas 2020 m. liepos 1 d. arba vėliau,
numatytą datą sutartis bus atnaujinta su įmone AIU.
Jeigu šį laišką gavote dėl to, kad pateikėte draudimo pretenziją pagal draudimo sutartį su AEL,
jokia šio laiško dalis negali būti laikoma patvirtinimu, kad jūsų pretenzija priimta arba kad ji
pripažįstama pagrįsta, arba kad įmonė AEL (arba, įvykdžius Siūlomą perleidimą, įmonė AIU
arba AmTrust Italy) prisiima atsakomybę tokios pretenzijos atžvilgiu (o ypač, kad išlaikomos
visos pareikštos teisės, jei tokių yra), arba kad jūsų draudimo sutartis yra pripažinta galiojančia
(įskaitant atvejus, kai tokia sutartis yra pripažinta negaliojančia).
Siūlomas perleidimas neturės jokio poveikio:


mūsų įsipareigojimams jums;



jūsų draudimo sąlygoms;



jūsų draudimo įnašo dydžiui;



jūsų draudimo sutarties ar sutarčių trukmei;



jūsų draudimo sutarties administravimui; arba
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draudimo pretenzijai, kurią jūs pareiškėte arba galite pareikšti pagal savo draudimo
sutartį (-is), įskaitant tai, kaip draudimo pretenzija, kurią jūs pareiškėte arba galite
pareikšti pagal savo draudimo sutartį (-is), bus sprendžiama.

Tačiau po Siūlomo perleidimo gali pasikeisti jūsų galimybės pasinaudoti JK Finansinių paslaugų
kompensavimo schema ir kreiptis į Finansinių paslaugų ombudsmeno tarnybą. Tai paaiškinta
kartu su šiuo laišku siunčiamame „Klausimų ir atsakymų buklete“.
Kaip ginami jūsų interesai?
Siūlomo perleidimo teisinis procesas parengtas taip, kad padėtų apsaugoti jūsų interesus.
Trumpai:


Kad Siūlomas perleidimas būtų įgyvendinamas, Teismas turi jį patvirtinti. Teismas
įvertins, ar Siūlomas perleidimas turės neigiamą poveikį draudėjams ir ar galima
patvirtinti Siūlomą perleidimą. Teismo posėdis įvyks 2020 m. birželio 24 d. adresu High
Court of Justice of England and Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London,
EC4A 1NL (Jungtinė Karalystė).



Jūs turite teisę dalyvauti Teismo posėdyje, kurio metu bus svarstomas Siūlomas
perleidimas, bei asmeniškai pateikti savo prieštaravimus ar išsakyti nuogąstavimus, arba
įgalioti savo vardu tai padaryti teisėtą atstovą. Jeigu pageidaujate ne atvykti į posėdį, o
pareikšti savo nuomonę telefonu arba raštu, 2020 m. birželio 24 d. mes pateiksime
Teismui iš jūsų gautus prieštaravimus. Jeigu nuspręsite išdėstyti juos mums raštu,
prašome tai padaryti kuo greičiau, pageidautina prieš 2020 m. birželio 17 d.



Jeigu Teismas patvirtins Siūlomą perleidimą, planuojama, kad 2020 m. liepos 1 d.
draudimo sutartys bus automatiškai perleistos įmonei AIU arba AmTrust Italy. Jeigu
Teismas patvirtins verslo perleidimą įmonei AIU, tačiau nepatvirtins verslo perleidimo
įmonei AmTrust Italy, perleidimas įmonei AIU įvyks (ir atvirkščiai). Apie Teismo posėdžio
arba Siūlomo perleidimo datos (arba kurios nors iš Siūlomo perleidimo dalies) pakeitimą
bus pranešta mūsų svetainėje (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfoliotransfers).



Nepriklausomas ekspertas įvertino Siūlomo perleidimo poveikį ir padarė išvadą, kad jis
neturės esminio neigiamo poveikio jokiai draudėjų grupei.



Įmonė AEL aktyviai konsultavosi su jos veiklą prižiūrinčiomis institucijomis – Finansinės
veiklos priežiūros tarnyba ir Rizikos ribojimo reguliavimo taryba. Savo ruožtu, įmonės
AIU ir AmTrust Italy konsultavosi su savo veiklos priežiūros institucijomis, atitinkamai CBI
ir IVASS. JK priežiūros institucijos turi teisę pareikšti savo nuomonę Teismui, o mes
tikimės, kad jos tai padarys.

Ką turėtumėte daryti?
Atidžiai perskaitykite šiame laiške atsiųstą informaciją. Į laišką įdėjome bukletą, kuriame rasite:


„Klausimų ir atsakymų bukletą“ apie Siūlomą perleidimą;



teisinio dokumento, kuriame išdėstytos Siūlomo perleidimo sąlygos (toliau – Plano
dokumentas), santrauką;



nepriklausomo eksperto suvestinę ataskaitą; ir
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teisinį pranešimą su informacija apie Teismo posėdį, kuriame bus svarstomas Siūlomas
perleidimas.

Kaip pareikšti savo nuomonę
Jeigu neprieštaraujate Siūlomam perleidimui bei šiame laiške atsiųstai informacijai, jums nieko
nereikia daryti. Tačiau jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos arba turite klausimų arba
abejonių dėl Siūlomo perleidimo, arba manote, kad dėl jo galite patirti neigiamą poveikį, tuomet
kreipkitės į mus kuo greičiau, tačiau ne vėliau nei iki 2020 m. birželio 17 d.
Jūs galite:


paskambinti pagalbos linija nr. +44 (0)333 234 3454 9:00–17:00 val. JK laiku
pirmadienį–penktadienį (išskyrus nedarbo dienas);



atsiųsti mums laišką adresu





Amtrust International (Portfolio Transfers)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
JK;



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Airija; arba



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milan
Italija; arba

kreiptis el. paštu adresu partvii@amtrustgroup.com.

Jei turite bendro pobūdžio klausimų apie savo draudimo sutartį arba pretenziją, skambinkite
savo AmTrust agentui arba draudimo tarpininkui.
Jūsų
patogumui
ši
informacija
skelbiama
AmTrust
svetainėje
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), kurioje taip pat rasite
šiame laiške atsiųstų dokumentų kopijas, Plano dokumentą ir Nepriklausomo eksperto
ataskaitą. Svetainėje taip pat bus skelbiamos visos Siūlomo perleidimo naujienos ir informacija
apie jo eigą, įskaitant papildomą Nepriklausomo eksperto ataskaitą, kuri gali būti parengta prieš
Teismo posėdį.
Jei pažįstate ką nors, kas turi interesą ir (arba) turi teisę pareikšti pretenziją pagal jūsų draudimo
sutartį, praneškite tokiam asmeniui apie Siūlomą perleidimą ir perduokite jam šiame laiške ir
buklete esančią informaciją.
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Pagarbiai,

Kieno vardu ir pavedimu

Kieno vardu ir pavedimu

AmTrust Europe Limited

AmTrust International
Underwriters dac

Kieno vardu ir pavedimu
AmTrust Assicurazioni s.p.a.
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