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Svar på spørsmålene dine
Avsnitt 1

Generell oversikt
1.1 Hva er de foreslåtte endringene?
AmTrust Europe Limited (AEL) foreslår å overføre til:
a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) hele sin italienske virksomhet
for medisinsk mislighold (som inkluderer eventuelle ytterligere former for
dekning under poliser for medisinsk mislighold) (virksomheten for
medisinsk mislighold); og
b) AmTrust International Underwriters dac (AIU) hele den generelle forsikringseller reassurandørvirksomheten (annet enn virksomheten for medisinsk
mislighold) den har skrevet og/eller antatt som er relatert til risikoer i det
europeiske økonomiske samarbeidsområdet, unntatt Storbritannia (EEA30),
unntatt der det er en polise relatert til risikoer i EEA30 og utenfor EEA30, vil
bare den delen av polisen som er relatert til EEA30, overføres til AIU (EEA30virksomheten),
sammen utgjør de overføringen.
Denne prosessen er kjent som en del VII-overføring og trer i kraft av en ordning.
1.2 når vil overføringen skje?
Hvis det godkjennes av High Court of Justice of England and Wales (domstolen), er
overføringen planlagt å tre i kraft på ikrafttredelsesdatoen. Det forventes at dette vil
bli 1. juli 2020.
Hvis domstolen godkjenner overføringen til AIU, men ikke overføringen til AmTrust
Italy, vil overføringen til AIU fortsatt finne sted (og omvendt).
Enhver endring i datoen for rettshøringen eller datoen for overføringen (eller en del av
overføringen)
vil
bli
kunngjort
på
nettstedet
vårt
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).
1.3 Hvilke poliser overføres?
Alle retningslinjene som er beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor.
Hvis du har mer enn én polise med AEL (én eller flere av disse kan være en del av
overføringen, og én eller flere av disse kan utelukkes fra overføringen), vil diagrammet
i vedlegget til dette heftet hjelpe deg med å identifisere hvilke av polisene som vil
overføres til AIU eller AmTrust Italy og hvilke av polisene som blir hos AEL.
Hvis du forblir usikker på hvilken av polisene dine som skal overføres til AIU eller
AmTrust Italy, og hvilke av polisene som skal bli hos AEL, kan du kontakte oss ved
hjelp av informasjonen i avsnitt 6 nedenfor.
1.4 Hvorfor gjør AEL dette?
Storbritannia opphørte å være medlem av Den europeiske union (EU) 31. januar 2020
(Brexit). Det er nødvendig for AmTrust-gruppen å omstrukturere sine europeiske
operasjoner for å fortsette å betjene sine europeiske forsikringstakere som følge av
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Brexit og etter utløp av den overgangsperioden som er avtalt mellom Storbritannia og
EU (som for øyeblikket forventes å avsluttes 31. desember 2020).
Som en del av en bredere omstrukturering av AmTrust-gruppen:
a) AIU har til hensikt å overføre virksomheten sin for medisinsk mislighold til
AmTrust Italy under en prosess godkjent av irsk rett, som foreslås å tre i kraft
1. juli 2020; og
b) AMT Mortgage Insurance Limited har til hensikt å overføre sin EEA30virksomhet til AIU, under en separat del VII-overføring som er ment å finne
sted i september 2020.
1.5 Hva skjer hvis det er en handelsavtale med EU som dekker finansielle
tjenester?
Den nåværende intensjonen med AEL, AIU og AmTrust Italy (AmTrust) er å fortsette
med overføringen, uavhengig av når overgangsperioden kan ende, og uavhengig av
ordningene som er avtalt mellom Storbritannia og EU for handel etter Brexit.
Enhver endring i den forventede ikrafttredelsesdatoen eller den tiltenkte
implementeringen av ordningen vil bli kunngjort på AmTrust-nettstedet på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.

CFD-#31358168-v4

2

Avsnitt 2

Mer om AIU og AmTrust Italy
2.1 Hvem er AIU?
AIU ble innlemmet i Irland den 28. januar 1991, og ble innvilget sin forsikrings- og
reassurandørlisens av Central Bank of Ireland den 12. juni 1991.
AIU er en del av den samme konserngruppen som AEL. Både AIU og AEL er indirekte
heleide datterselskaper av AmTrust Financial Services Inc., et selskap som er
inkorporert i USA (AFSI). AFSI er i seg selv eid av Evergreen Parent GP, LLC, et
holdingselskap inkorporert i Delaware.
AIU har vesentlig samme kapitalappetittrammeverk som AEL, med både AEL og AIU
rettet mot et solvenskapitalforhold på 140 % (beregnet ved bruk av solvens IIstandardmodellen). AIU har en A.M. Best økonomiskstyrkevurdering på «A»
(utmerket).
2.2 Hvem er AmTrust Italy?
AmTrust Italy ble inkorporert i Italia den 3. april 2007 og ble gitt forsikrings- og
reassurandørlisensen sin av det italienske instituttet for tilsyn av forsikringsselskaper
(IVASS) den 14. mars 2008.
AmTrust Italy er en del av den samme konserngruppen som AEL. Både AmTrust
Italy og AEL er indirekte heleide datterselskaper av AFSI.
AmTrust Italys kapitalforhold til målrettet solvens er 145 % (beregnet ved bruk av
solvens II-standardmodellen).
2.3 Hvordan vil AIU eller AmTrust Italy administrere polisen min?
AIU vil administrere EEA30-virksomheten og AmTrust Italy vil administrere
virksomheten for medisinsk mislighold på samme måte som den i dag administreres
av AEL, i tråd med AmTrust-konsernets nåværende systemer, retningslinjer og
prosedyrer for sine europeiske operasjoner (som kan oppdateres fra tid til annen).
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Avsnitt 3

Mer om overføringsprosessen
3.1 Hva er overføringen?
Overføringen styres av en prosess under del VII av UK Financial Services and
Markets Act 2000, som gjør det mulig å flytte grupper av forsikrings- og
reassurandørpoliser mellom to forsikrings- eller reassurandørleverandører.
Forsikrings- eller reassurandørleverandørene som er involvert, kan enten være i
samme forsikringsgruppe (som i dette tilfellet) eller fra ulike selskapsgrupper.
En søknad må godkjennes av domstolen før overføringen kan gå videre. De gjeldende
forskriftene krever at AEL, AIU og AmTrust Italy må utnevne en uavhengig ekspert,
godkjent av myndighetene, som ser på virkningen av den foreslåtte overføringen på
de ulike gruppene av berørte forsikringstakere, og sender en rapport til domstolen.
Forsikringstakere må bli varslet og gitt tid til å vurdere forslagene, og de har rett til å
motsette seg eller formidle bekymringer hvis de føler at de vil bli negativt påvirket.
3.2 Hvor og når vil rettshøringen finne sted?
Rettshøringen vil være på High Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane,
London, EC4A 1NL, Storbritannia den 24. juni 2020.
Du kan finne informasjon om utfallet av høringen på nettstedet vårt på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers, eller ved å ringe
hjelpetelefonene på +46 1055 172 42 tilgjengelig mellom 09:00 og 17.00 (svensk tid)
mandag til fredag (unntatt helligdager).
3.3 Hva vil skje på rettshøringen?
Domstolen vil vurdere om overføringen har negativ innvirkning på forsikringstakere, og
om det er hensiktsmessig å tillate overføringen.
Dommeren vil gjennomgå vitneutsagnene og bevisene som presenteres av AEL, AIU
og AmTrust Italy, og vurdere rapportene til den uavhengige eksperten og
tilsynsmyndighetene. Tid vil bli bevilget til å høre eventuelle innsigelser eller
bekymringer fremsatt (enten skriftlig, via telefon eller personlig) av berørte
forsikringstakere eller andre som mener at de vil bli negativt påvirket av forslagene.
Dommeren må avgjøre om det er hensiktsmessig å godkjenne overføringen, og ta alle
bevisene i betraktning. Hvis dommeren godkjenner overføringen, opprettes en
rettskjennelse – som betyr at ordningen vil tre i kraft på et tidspunkt som er spesifisert
i kjennelsen.
3.4 Hva kan du gjøre hvis du mener at du kan bli negativt påvirket?
Hvis du mener at du kan bli negativt påvirket som et resultat av overføringen, har du
rett til å protestere eller formidle bekymringer enten skriftlig eller via telefon på
forhånd, eller personlig ved rettshøringen. Du kan velge å utnevne en juridisk
representant som skal delta på rettshøringen på dine vegne. Eventuelle innvendinger
eller bekymringer knyttet til overføringen som er varslet til oss via telefon eller skriftlig
ved hjelp av opplysningene nedenfor, vil inkluderes i informasjonen som oppgis til
domstolen.
Hvis du trenger ytterligere informasjon, eller hvis du har spørsmål eller bekymringer
om overføringen eller mener at du kan påvirkes negativt, kan du kontakte oss så snart
som mulig og helst ikke senere enn 17. juni 2020 ved hjelp av informasjonen
nedenfor.
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Du kan kontakte oss ved å:


ringe hjelpetelefoner på +46 1055 172 42 tilgjengelig mellom 09:00 og 17.00
(svensk tid) mandag til fredag (unntatt helligdager);



skrive til oss på:





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



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irland; eller



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milan
Italia; eller

sende oss en e-post på: partvii@amtrustgroup.com.

3.5 Hva menes med «negativt påvirket»?
Alle typer effekt på forsikringstakere kan vurderes av domstolen. Dette inkluderer
endringer i den økonomiske sikkerheten til selskapene som er involvert, eller
endringer i administrasjonen av EEA30-virksomheten og virksomheten for medisinsk
mislighold. Hvis det er noen uheldige endringer, betyr ikke dette nødvendigvis at
overføringen er urettferdig eller urimelig, ettersom de kan bli oppveid av andre
fordeler, eller de kan være svært små, eller de kan bare forekomme sjelden. Den
uavhengige eksperten vurderer vesentligheten av eventuelle uheldige endringer
basert på størrelsen eller sannsynligheten for at de oppstår, og gir sine konklusjoner i
rapporten sin.
Se det vedlagte sammendraget av den uavhengige ekspertens rapport og avsnitt 5.4
nedenfor for en vurdering av de negative virkningene av overføringen.
3.6 Hva vil skje hvis domstolen ikke godkjenner overføringen?
Hvis overføringen avvises, blir polisen din værende hos AEL.
Hvis overføringen blir forsinket av enhver grunn, vil vi informere forsikringstakere om
dette via nettstedet vårt på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfoliotransfers. Hvis det forventes en langvarig forsinkelse, eller overføringen avvises, vil vi
også skrive til berørte forsikringstakere for å la dem få vite det.
3.7 Vil jeg bli belastet ekstra for noe av dette?
Nei, du vil ikke bli bedt om å bære kostnadene for overføringen. AEL, AIU og AmTrust
Italy vil bære kostnadene og gebyrene knyttet til utføring av overføringen.
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Avsnitt 4

Mer om den uavhengige eksperten
4.1 Hvem er den uavhengige eksperten?
Den uavhengige eksperten er Stewart Mitchell fra Lane Clark & Peacock LLP. Mitchell
er en Fellow ved Institute of Actuaries og har over 30 års erfaring innen
forsikringsbransjen.
4.2 Hva er hans rolle?
Den uavhengige eksperten har blitt utpekt til å gi sin mening om den sannsynlige
virkningen forslagene har på forsikringstakere. Rapporten hans er upartisk, basert på
grundig gransking av forslagene og virksomhetene til AEL, AIU og AmTrust Italy. AEL,
AIU og AmTrust Italy har gitt ham tilgang til nøkkelansatte og informasjon han har bedt
om, både privat og offentlig.
4.3 Hvordan vet jeg at han er uavhengig?
Den uavhengige ekspertens utnevnelse har blitt godkjent av PRA, etter samråd med
FCA, og uavhengighet er ett av kriteriene som de bruker til å vurdere egnetheten.
Verken den uavhengige eksperten eller noen av hans nærmeste familie innehar
poliser, andeler eller har andre økonomiske interesser hos AEL, AIU, AmTrust Italy
eller andre selskaper innenfor AmTrust-gruppen.
Den uavhengige ekspertens overordnede plikt er for retten, og ikke AEL, AIU eller
AmTrust Italy. Rapporten hans må være upartisk. Vi har inkludert en oppsummering
av rapporten hans med denne pakken, men du kan laste ned en fullstendig kopi av
den
uavhengige
ekspertens
rapport
på
nettstedet
vårt
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Hvis du ønsker at
en papirkopi sendes til deg, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen som er
beskrevet i avsnitt 3.4 ovenfor.
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Avsnitt 5

Vil det være noen endringer i polisene?
5.1 Hvem kontakter jeg etter overføringen for spørringer om polisene, eller for å
gjøre endringer?
Som nevnt i avsnitt 2.3 ovenfor, vil administrasjon av polisen din ikke endres som
følge av overføringen, og etter overføringen bør du fortsette å kontakte din normale
AmTrust-kontakt.
5.2 Vil det være eventuelle endringer i premiene jeg betaler?
Det vil ikke bli gjort endringer i premien din som følge av overføringen.
5.3 Er det noen endringer i vilkårene og betingelsene for polisen?
Overføringen vil ikke endre vilkårene og betingelsene i polisen eller betalingene som
du mottar, hvis du har et krav.
5.4 Er det noen andre endringer jeg bør være klar over som følge av
overføringen?
Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
FSCS er til fordel for forbrukere og virksomheter med en omsetning på mindre enn
GBP 1 000 000 per år (forutsatt at polisen ikke er en ekskludert klasse av forretninger,
for eksempel forsikring på gods i transitt, marine, luftfart og kreditt). I tilfelle insolvens
av AEL, hvis du overholder de relevante kvalifikasjonskriteriene du for øyeblikket har
tilgang til hos FSCS for å få krav som du har betalt under polisen din.
Hvis du er berettiget og ordningen er godkjent, og polisen din overføres til AIU og/eller
AmTrust Italy, kan du, underlagt relevante regler som gjelder etterfølgere som
standard, ikke lenger har tilgang til FSCS i tilfelle AIU og/eller AmTrust Italys insolvens
med hensyn til krav som oppstår etter overføringen. Dette påvirker ikke din evne til å
få tilgang til FSCS med hensyn til hendelser som finner sted før overføringen.
Forsikringstakere hos AEL som ikke overfører til AIU og/eller AmTrust Italy, blir heller
ikke påvirket.
Den uavhengige eksperten har vurdert dette problemet i sin rapport, i avsnitt 7.4. Han
har konkludert med at eventuelle tap av tilgang til FSCS ikke vil vesentlig påvirke
forsikringstakerne som overføres, fordi den økonomiske styrken til AIU og AmTrust
Italy gjør en insolvens-situasjon hvor FSCS-beskyttelse vil utløses, usannsynlig.
Financial Ombudsman Service (FOS)
I tilfelle en tvist med AEL hvis du oppfyller relevante kriterier, har du for øyeblikket
tilgang til FOS, som tilbyr en gratis, uavhengig tjeneste for løsing av tvister.
Kvalifikasjonskriteriene for denne tjenesten er bredere enn det som gjelder FSCS,
men er likevel kun relevant for AELs forsikringstakere som er forbrukere eller små
eller mellomstore bedrifter med poliser som er skrevet og/eller administrert i
Storbritannia.
Forsikringstakere av AEL som overføres til AIU og/eller AmTrust Italy som oppfyller
kvalifikasjonskriteriene, kan miste retten til FOS i tilfelle tvist med AIU og/eller AmTrust
Italy med hensyn til saker som finner sted etter ikrafttredelsesdatoen og Brexit.
Forsikringstakere vil, hvis de var kvalifiserte klagere, fortsatt kunne få tilgang til FOS i
Storbritannia etter ikrafttredelsesdatoen med hensyn til eksisterende klager og saker
før Brexit.
Den uavhengige eksperten har vurdert dette problemet i sin rapport, i avsnitt 7.5, og
har konkludert med at dette tapet av tilgang til FOS ikke vesentlig påvirker
forsikringstakere som overføres, på grunnlaget som er angitt i rapporten.
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Hvis du vil ha mer informasjon om din berettigelse til å fremlegge krav til FSCS eller
FOS, kan du se de relevante delene av deres nettsider (https://www.fscs.org.uk/ og
https://www.financial-ombudsman.org.uk/) og de relevante delene av den uavhengige
ekspertens rapport.
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Avsnitt 6

Avsluttende kommentarer
6.1 Jeg finner ikke svaret på spørsmålet mitt i dette heftet. Hvor kan jeg finne ut
mer?
Vi håper at informasjonen her har hjulpet deg med å forstå forslagene. AEL, AIU og
AmTrust
Italy
har
publisert
ytterligere
informasjon
på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Der kan du laste
ned en fullstendig versjon av de juridiske vilkårene for overføringen (angitt i
ordningsdokumentet), den fullstendige rapporten til den uavhengige eksperten og
forsikringstakerens kommunikasjonspakke. På nettstedet skal vi også publisere kopier
av eventuelle tilleggsrapporter som den uavhengige eksperten skriver før
rettshøringsdatoen.
Alternativt kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor, slik at vi kan
sende deg denne informasjonen. Du kan også kontakte oss ved hjelp av
informasjonen nedenfor hvis du har spørsmål eller ønsker å fremlegge bekymringer
eller innsigelser knyttet til den foreslåtte overføringen.
Du kan kontakte oss ved å:


ringe hjelpetelefoner på +46 1055 172 42 tilgjengelig mellom 09:00 og 17.00
mandag (Svensk tid) til fredag (unntatt helligdager);



skrive til oss på:





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



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irland; eller



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milan
Italia; eller

sende oss en e-post på: partvii@amtrustgroup.com.

6.2 Hvordan vil jeg vite om overføringen har blitt godkjent?
Vi
vil
kunngjøre
utfallet
av
rettsforslaget
på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers etter rettshøringen
den 24. juni 2020. Eventuelle endringer eller informasjon om fremdriften av
overføringen vil også bli kunngjort på dette nettstedet.
Du kan finne informasjon om utfallet av høringen på nettsiden vår på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers eller ved å kontakte
oss ved hjelp av informasjonen ovenfor.
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Hvis forslaget er vellykket, skal overføringen finne sted på ikrafttredelsesdatoen (som
er 1. juli 2020).
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Vedlegget
Veiledning for om polisene dine skal overføres under
ordningen eller ikke
Er polisene og/eller krav hos AEL relatert til medisinsk mislighold?

NEI
Hvor ligger den forsikredes risiko eller
risikoer under polisen?*

JA
AmTrust Italy vil være forsikringsgiveren
etter den foreslåtte overføringen.

EEA30-risikoer
AIU vil være forsikringsgiveren din
etter den foreslåtte overføringen i
forbindelse med EEA30-risikoene
som dekkes av polisen din.

Risikoer for Storbritannia eller
ikke-EØS OG EEA30
AIU vil være forsikringsgiveren din
etter den foreslåtte overføringen i
forbindelse med EEA30-risikoene
som dekkes av polisen din. AEL vil
forbli din forsikringsgiver med
hensyn til de britiske eller ikke-

Risikoer for Storbritannia eller
ikke-EØS
AEL vil forbli forsikringsgiveren din
etter den foreslåtte overføringen.

Veiledning til risikoområde
NØKKEL: *Risikoområde avhenger av en rekke faktorer. Nedenfor finner du en generell (men ikke
utfyllende) oppsummering av disse faktorene som en veiledning:
1) Hvis forsikringen din er relatert til eiendom og innholdet i den (så langt innholdet er dekket av
samme polise), er ditt risikoområde generelt i territoriet der eiendommen befinner seg (eller vanligvis
befinner seg) på datoen da polisen ble inngått.
2) Hvis forsikringen din er relatert til kjøretøyer (fly, skip eller motorvogner), er risikoområdet vanligvis
bestemt av stedet for registrering av kjøretøyet.
3) Hvis forsikringen din er relatert til andre risikoer (dvs. den ikke forholder seg til eiendom eller
kjøretøy), gjelder følgende:
(a) Hvis du er en bedriftsenhet, er ditt risikoområde vanligvis på ditt sted for etablering på
datoen da polisen ble inngått. Hvis du er en bedriftsenhet og polisen din dekker mer enn ett av
dine anlegg som er i forskjellige territorier, er det sannsynlig at polisen har flere risikoområder.
Eller
(b) Hvis du er en person, er risikoområdet vanligvis i området der du er fastboende på datoen
da polisen ble inngått.
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Ordliste
Domstolen betyr High Court of Justice i England og Wales
Rettshøring betyr høringen ved High Court of Justice i England og Wales, der den
endelige beslutningen om å godkjenne eller ikke godkjenne ordningen blir tatt.
EØS betyr det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
Ikrafttredelsesdato betyr 1. juli 2020, datoen når ordningen forventes å tre i kraft
(underlagt godkjenning av domstolen). Enhver endring i datoen for overføringen (eller
en
del
av
overføringen)
vil
bli
kunngjort
på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
FCA betyr Financial Conduct Authority som har som mål å beskytte forbrukere av
finansielle tjenester, beskytte og forbedre integriteten til det britiske økonomiske
systemet og fremme effektiv konkurranse i forbrukernes interesser.
FSMA betyr UK Financial Services and Markets Act 2000.
Uavhengig ekspert betyr Stewart Mitchell fra Lane Clark & Peacock LLP.
Utnevnelsen hans har blitt godkjent av PRA i samråd med FCA, for produksjon av
rapporten.
PRA betyr Prudential Regulation Authority, som er ansvarlig for tilsynsregulering og
kontroll av banker, boligbyggelag, kredittforeninger, forsikringsselskaper og store
investeringsselskaper i Storbritannia.
Regulator(er) betyr de gjeldende regulatorene i den britiske forsikringsbransjen. Dette
henviser til, som konteksten krever, PRA, FCA eller begge deler.
Rapport betyr ordningsrapporten produsert av den uavhengige eksperten i henhold til
kravene i FSMA, noe som gjenspeiler veiledningen levert av SUP 18.2 i FCAhåndboken, FG18/4: FCAs tilnærming til gjennomgangen av del VII
forsikringsvirksomhetsoverføringer og PRAs erklæring om retningslinjer for
forsikringsvirksomhetsoverføringer.
Utfyllende rapport betyr en rapport, produsert i forkant av rettshøringen, for å
vurdere innvirkningen på den uavhengige ekspertens konklusjoner av hendelser som
har skjedd etter utstedelse av den første rapporten.
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