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Til forsikringstakere 

VIKTIG INFORMASJON OM FORSIKRINGSPOLISEN ELLER KRAV MED AMTRUST 
EUROPE LIMITED – LES NØYE GJENNOM 

Vi skriver til deg for å informere deg om at det foreslås at 1. juli 2020, AmTrust Europe Limited 
(AEL) vil overføre sin virksomhet innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(unntatt Storbritannia) (EEA30) til AmTrust International Underwriters dac (AIU). 
Virksomhetens overføring til AIU inkluderer en eller flere poliser som du innehar eller er 
oppbevart i AEL og/eller eventuelle krav du har gjort under eller i forbindelse med 
poliseoverføring. 

AEL overfører også sin italienske virksomhet for medisinsk mislighold til AmTrust Assicurazioni 
s.p.a. (AmTrust Italy). Du vil ikke være underlagt denne delen av den foreslåtte overføringen 
(som definert nedenfor) hvis du ikke innehar eller aldri har hatt en polise for medisinsk 
mislighold med AEL og ikke har gjort et krav i forbindelse med slike poliser. 

Dette brevet inneholder viktig informasjon om den foreslåtte overføringen, for å gi deg rimelig 
tid til å vurdere om du og/eller dine interessenter kan påvirkes negativt av den foreslåtte 
overføringen.  

Bakgrunn 

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 Brexit og etter utløp av den 
overgangsperioden som er avtalt mellom Storbritannia og EU (som for øyeblikket forventes å 
avsluttes 31. desember 2020). 

Følgelig foreslår AEL å overføre til: 

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) AIU hele den generelle forsikrings- og reassurandørvirksomheten (annet enn 
virksomheten for medisinsk mislighold) den har skrevet og/eller antatt som er relatert 
til risikoer i 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;  

 (sammen den foreslåtte overføringen).  

Den foreslåtte overføringen sikrer at AmTrust-gruppen kan fortsette å betjene din polise og/eller 
krav etter Brexit på lovlig vis. Den foreslåtte overføringen av virksomheten for medisinsk 
mislighold vil også sikre at all italiensk virksomhet for medisinsk mislighold som underskrives 
av AEL, antas av en italiensk forsikringsgiver og underlagt direkte oppsyn av det italienske 
instituttet for tilsyn av forsikring (IVASS). 

Som en del av en bredere omstrukturering i AmTrust-gruppen, har AIU til hensikt å overføre sin 
italienske virksomhet for medisinsk mislighold til AmTrust Italy og AMT Mortgage Insurance 
Limited til å overføre virksomheten sin til AIU. Disse ekstra overføringene er ikke avhengige av 
den foreslåtte overføringen. 
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Informasjon om AIU og AmTrust Italy 

AIU er et forsikrings- og reassurandørselskap som er inkorporert i Irland, autorisert og regulert 
av Central Bank of Ireland (CBI). AmTrust Italy er et forsikrings- og reassurandørselskap som 
er inkorporert i Italia, autorisert og regulert av IVASS. AEL, AIU og AmTrust Italy er alle 
medlemmer av AmTrust-gruppen. 

Informasjon om den foreslåtte overføringen 

Den foreslåtte overføringen må utføres i samsvar med UK Financial Services and Markets Act 
2000. Dette krever at vi innhenter godkjenning fra High Court of Justice i England og Wales 
(domstolen).En uavhengig ekspert (uavhengig ekspert) har blitt utnevnt til å skrive en rapport 
for domstolen. Han har vurdert innvirkningen av den foreslåtte overføringen, og har konkludert 
med at den ikke vil vesentlig negativt påvirke noen av gruppene av forsikringstakere.  

Det er et juridisk krav for oss å ta kontakt med deg som en del av denne prosessen, og hvis du 
mener at du blir negativt påvirket av den foreslåtte overføringen, har du rett til representere deg 
for domstolen, og dette brevet inneholder informasjon om hvordan du gjør dette. 

Diagrammet i «Spørsmål og svar-heftet» henvist til nedenfor, vil hjelpe deg med å identifisere 
hvilke poliser som (helt eller delvis) utgjør en del av den foreslåtte overføringen. Hvis, på 
lignende måte, du har mer enn én polise med AEL (én eller flere av disse kan være en del av 
den foreslåtte overføringen, og én eller flere av disse kan utelukkes fra den foreslåtte 
overføringen), vil diagrammet i «Spørsmål og svar-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 hvilke av polisene dine som skal overføres til AIU eller AmTrust Italy, 
kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.  

Hvis poliser overføres til AIU under den foreslåtte overføringen, blir eventuelle fornyelser av 
slike poliser som faller på eller etter 1. juli 2020, også fornyet med AIU på den aktuelle 
fornyelsesdatoen. 

Hvis du har fått dette brevet fordi du gjør et krav i henhold til en polise med AEL, skal ingenting 
i dette brevet anses å være en anerkjennelse eller aksept av gyldigheten av ditt krav eller noe 
erstatningsansvar for AEL (eller, etter den foreslåtte overføringen – AIU eller AmTrust Italia) i 
forbindelse med dette kravet (og, spesielt, enhver reservasjon av rettigheter som, hvis utstedt, 
skal forbli fullt forbeholdt) eller gyldigheten av polisen din (inkludert hvor slike poliser har blitt 
annullert). 

Den foreslåtte overføringen vil ikke ha noen effekt på: 

 våre forpliktelser overfor deg;  

 vilkårene og betingelsene for dekningen din; 

 beløpet av premien din; 

 varigheten av polisen eller polisene dine  

 måten polisene administreres på; eller  
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 ethvert krav som du har gjort eller kan gjøre under polisen eller polisene dine, inkludert 
hvordan eventuelle krav du har gjort eller kan gjøre under polisen eller polisene dine, 
håndteres. 

Din kvalifikasjon for å få tilgang til Financial Services Compensation Scheme og Financial 
Ombudsman Service i Storbritannia, kan imidlertid endre seg etter den foreslåtte overføringen. 
Dette er beskrevet i «Spørsmål og svar-heftet» vedlagt med dette brevet.  

Hvordan er dine interesser beskyttet? 

Den juridiske prosessen for den foreslåtte overføringen er utformet for å bidra til å ivareta 
interessene dine. Oppsummert: 

 Domstolen må godkjenne den foreslåtte overføringen for at den skal gå videre. 
Domstolen vil vurdere om den foreslåtte overføringen vil ha negativ innvirkning på 
forsikringstakere, og om det er hensiktsmessig å godkjenne den foreslåtte overføringen. 
Rettshøringen skal finne sted 24. juni 2020 ved High Court of Justice, 7 Rolls 
Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannia.   

 Du har rett til å delta på rettshøringen som vil vurdere den foreslåtte overføringen, og til 
å presentere eventuelle innsigelser eller bekymringer som du kan ha, eller utnevne 
juridisk rådgiver som skal delta på dine vegne. Hvis du ønsker å ringe eller skrive til oss 
i stedet for å møte personlig, vil vi presentere eventuelle skriftlige innsigelser som har 
blitt mottatt fra deg til domstolen 24. juni 2020. Hvis du bestemmer deg for å skrive til 
oss, ber vi deg om å gjøre det så snart som mulig og helst senest 17. juni 2020.  

 Med forbehold om godkjenning fra domstolen, forventes det at polisene automatisk 
overføres til enten AIU eller AmTrust Italy 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 den foreslåtte overføringen (eller en del av den foreslåtte overføringen) vil bli 
kunngjort på nettstedet vårt (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers).  

 Den uavhengige eksperten har vurdert innvirkningen av den foreslåtte overføringen, og 
har konkludert med at den ikke vil vesentlig negativt påvirke noen av gruppene av 
forsikringstakere. 

 AEL har konsultert tett med sine tilsynsmyndigheter, Financial Conduct Authority og 
Prudential Regulation Authority. AIU og AmTrust Italy har også samarbeidet med sine 
regulatorer, CBI og IVASS. De britiske regulatorene har rett til å gjøre sine egne 
representasjoner til domstolen, og vi forventer at de gjør det.  

Hva bør du gjøre? 

Les nøye gjennom informasjonen vi har inkludert i dette brevet. Vi har vedlagt et hefte som 
inneholder: 

 «Spørsmål og svar» om den foreslåtte overføringen; 

 et sammendrag av det juridiske dokumentet som fastsetter vilkårene i den foreslåtte 
overføringen (ordningsdokumentet);  
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 en oppsummering av den uavhengige ekspertens rapport; og 

 en kopi av en juridisk merknad om informasjon om rettshøringen for den foreslåtte 
overføringen. 

Slik gjør du dine synspunkter kjent 

Hvis du er komfortabel med den foreslåtte overføringen og informasjonen som finnes i og følger 
med dette brevet, trenger du ikke å foreta deg noe mer. Men hvis du trenger ytterligere 
informasjon, eller hvis du har spørsmål eller bekymringer om den foreslåtte 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.  

Du kan: 

 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. 

Hvis du har noen generelle spørsmål om en polise eller et krav, kan du kontakte din vanlige 
AmTrust- eller meglerkontakt.  

For enkelhets skyld er denne informasjonen også tilgjengelig på AmTrust-nettstedet 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), sammen med fullstendige 
kopier av dokumentene vedlagt i dette brevet, ordningsdokument og den uavhengige 
ekspertens rapport. Alle oppdateringer og informasjon om fremdriften til den foreslåtte 
overføringen, inkludert eventuell supplerende rapport fra den uavhengige eksperten som kan 
være forberedt før rettshøringen, vil også bli lagt ut på denne nettsiden.   

Hvis du er klar over noen andre som har interesse i og/eller har rett til krav i henhold til polisen 
din, må du informere dem om den foreslåtte overføringen og formidle informasjonen i dette 
brevet og heftet. 

Med vennlig hilsen   

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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