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CR-2019-008234 
ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (HIGH COURT OF JUSTICE) 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΥΑΛΙΑΣ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ChD) 

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ AMTRUST EUROPE LIMITED 

και 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

και 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

και 

OΣΟΝ ΑΦΟΡA ΤΟ ΜEΡΟΣ VII ΤΟΥ ΝOΜΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 

 ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

1 Εισαγωγή 

1.1 Η AmTrust Europe Limited (AEL) προτείνει να μεταφέρει στην: 

(a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. όλη την ιταλική ασφαλιστική δραστηριότητα για ζητήματα 

αθέμιτης ιατρικής πρακτικής (η οποία περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές κάλυψης βάσει 

ασφαλιστικών συμβολαίων αθέμιτης ιατρικής πρακτικής) (η Επιχείρηση Medmal), και 

στην 

(b) AmTrust International Underwriters όλη τη γενική (αντ)ασφαλιστική δραστηριότητα 

(διαφορετική από την Επιχείρηση Medmal) που έχει εγγράψει ή/και αναλάβει, η οποία 

αφορά κινδύνους που εντοπίζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πλην του 

Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΟΧ30), εκτός όταν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά 

κινδύνους που εντοπίζονται τόσο εντός του ΕΟΧ30 όσο και εκτός του ΕΟΧ30, περίπτωση 



  

2 CFD-#31357807-v3 

κατά την οποία μόνο εκείνο το μέρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά τον 

ΕΟΧ30 θα μεταφέρεται στην AIU (η Επιχείρηση ΕΟΧ30), 

από κοινού, η Μεταβιβαζόμενη Επιχείρηση. 

1.2 Η μεταφορά της Μεταβιβαζόμενης Επιχείρησης (η Μεταφορά) θα υλοποιηθεί μέσω ενός 

προγράμματος μεταφοράς ασφαλιστικής δραστηριότητας (το Πρόγραμμα). Το Πρόγραμμα θα 

εκτελεστεί μέσω του Ανώτερου Δικαστηρίου της Αγγλίας (το Ανώτερο Δικαστήριο) σύμφωνα 

με το μέρος VII του νόμου περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του Ηνωμένου 

Βασιλείου του 2000. 

1.3 Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα του Προγράμματος. 

1.4 Το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο μια συνοπτική παρουσίαση. Το πλήρες Πρόγραμμα θα είναι 

διαθέσιμο στον ιστότοπο της AmTrust, ενώ έντυπα αντίγραφα θα είναι διαθέσιμα δωρεάν 

(παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 5 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες).   

2 Ιστορικό των εταιρειών AEL, AIU και AmTrust Ιταλίας 

2.1 Η AEL είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό μητρώου 1229676. Η 

καταστατική έδρα της AEL βρίσκεται στη διεύθυνση; 10th Floor Market Square House, Saint 

James’s Street, Nottingham, Nottinghamshire, NG1 6FG. Η AEL εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται 

από την Αρχή Εποπτικής Ρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου (PRA) και διέπεται επίσης από 

τους κανονισμούς της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου 

(FCA).  

2.2 Η AIU είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου 169384. Η 

καταστατική έδρα της AIU είναι στη διεύθυνση: 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, 

Ιρλανδία. Η AIU εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. 

2.3 Η AmTrust Italy είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ιταλία με αριθμό μητρώου 1917540518. Η 

καταστατική έδρα της AmTrust Italy είναι στη διεύθυνση: 14, Via Clerici, 20121 Milan, Ιταλία. Η 

AmTrust Italy ρυθμίζεται από τον Ιταλικό Οργανισμό Εποπτείας Ασφαλίσεων. 

3 Διαδικασία και χρονοδιαγράμματα του Προγράμματος 

3.1 Τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα για το Πρόγραμμα είναι: 
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Ημερομηνίες ορόσημα  

Ακρόαση του Ανώτερου Δικαστηρίου 24 Ιουνίου 2020 

Προτεινόμενη «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» (όταν η 
Επιχείρηση EΟΧ30 θα μεταφερθεί στην AIU και η Επιχείρηση 
Medmal θα μεταφερθεί στην AmTrust Ιταλίας) 

00:01 Μέση Ώρα 
Γκρίνουιτς, την 1η Ιουλίου 
2020  

 
3.2 Το Πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει, παρά μόνο αν λάβει την έγκριση του Ανώτερου 

Δικαστηρίου στις 24 Ιουνίου 2020. 

3.3 Αν το Ανώτερο Δικαστήριο επιβάλλει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προϋποθέσεις στο 

προτεινόμενο Πρόγραμμα, το Πρόγραμμα δεν θα τεθεί σε ισχύ, παρά μόνο αν η AEL, η AIU και 

η AmTrust Ιταλίας συναινέσουν σε αυτά. 

4 Συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος 

4.1 Τα ακόλουθα αποτελούν μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων του Προγράμματος.  

Όπως προαναφέρθηκε, η πλήρης έκδοση του εγγράφου του Προγράμματος είναι διαθέσιμη 

δωρεάν (παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 5 παρακάτω για περισσότερες 

πληροφορίες). 

4.2 Επιπλέον, η AEL, η AIU και η AmTrust Ιταλίας έχουν προετοιμάσει μια σειρά από μηνύματα 

επικοινωνίας προς τους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων τα οποία είναι διαθέσιμα στο 

amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος 

4.3 Όπως προαναφέρθηκε, το Πρόγραμμα προβλέπεται να μεταφέρει όλη τη δραστηριότητα της 

Επιχείρησης ΕΟΧ30 από την AEL στην AIU και όλη τη δραστηριότητα της Επιχείρησης Medmal 

από την AEL στην AmTrust Ιταλίας. 

Πληρωμή των απαιτήσεων από την AIU ή την AmTrust Ιταλίας μετά από την Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος 

4.4 Προβλέπεται ότι, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, 

(a) όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δραστηριότητα της 

Επιχείρησης EΟΧ30 θα μεταφερθούν αυτομάτως στην AIU και δεν θα εμπίπτουν πλέον 

στην αρμοδιότητα της AEL. Αυτό σημαίνει ότι η AIU θα είναι υπεύθυνη για την πληρωμή 

όλων των απαιτήσεων και την εκπλήρωση όλων των άλλων υποχρεώσεων οι οποίες 

αποτελούσαν παλαιότερα υποχρεώσεις της AEL σε σχέση με τη δραστηριότητα της 

Επιχείρησης ΕΟΧ30, και 
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(b) όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δραστηριότητα της 

Επιχείρησης Medmal θα μεταφερθούν αυτομάτως στην AmTrust Ιταλίας και δεν θα 

εμπίπτουν πλέον στην αρμοδιότητα της AEL. Αυτό σημαίνει ότι η AmTrust Ιταλίας θα είναι 

υπεύθυνη για την πληρωμή όλων των απαιτήσεων και την εκπλήρωση όλων των άλλων 

υποχρεώσεων οι οποίες αποτελούσαν παλαιότερα υποχρεώσεις της AEL σε σχέση με τη 

δραστηριότητα της Επιχείρησης Medmal. 

Εξαιρέσεις 

4.5 Παρά την πρόθεση που επεξηγείται στην παράγραφο 4.4 ανωτέρω, ενδέχεται να υπάρξει ένας 

μικρός αριθμός ασφαλιστηρίων συμβολαίων που δεν εμπίπτουν στο Πρόγραμμα. Αυτά θα είναι 

«Εξαιρούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια» ή «Υπολειπόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια», όπως 

περιγράφεται λεπτομερέστερα στην πλήρη έκδοση του Προγράμματος. Οποιαδήποτε 

Υπολειπόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε σχέση με την Επιχείρηση ΕΟΧ30 θα μεταφερθούν 

στην AIU, το συντομότερο δυνατό, μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Οποιαδήποτε 

Υπολειπόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε σχέση με την Επιχείρηση Medmal θα μεταφερθούν 

στην AmTrust Ιταλίας, το συντομότερο δυνατό, μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 

Αμετάβλητοι όροι και προϋποθέσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

4.6 Δεν θα υφίστανται αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις των μεταβιβαζόμενων 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με την εξαίρεση ότι ο ασφαλιστής στην περίπτωση της 

Επιχείρησης ΕΟΧ30 θα είναι η AIU όχι η AEL και ο ασφαλιστής στην περίπτωση της 

Επιχείρησης Medmal θα είναι η AmTrust Italy και όχι η AEL. 

Διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

4.7 Σε γενικές γραμμές, η AIU θα διαχειρίζεται την Επιχείρηση ΕΟΧ30 και η AmTrust Ιταλίας θα 

διαχειρίζεται αντιστοίχως την Επιχείρηση Medmal κατά τον ίδιο τρόπο που η AEL διεξάγει τη 

διαχείριση την παρούσα στιγμή, εναρμονιζόμενες με τα τρέχοντα συστήματα, τις πολιτικές και 

διαδικασίες του ομίλου AmTrust για τις ευρωπαϊκές του δραστηριότητές (όπως αυτές ενδέχεται 

να ενημερώνονται κατά καιρούς).   

4.8 Επομένως, το Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει καμία επίδραση στις διευθετήσεις που 

αφορούν τη διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Μεταβιβαζόμενης Επιχείρησης. 

Το συνεχές των δικαστικών διαδικασιών ή διαφορών 

4.9 Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή διαφορά που 

εγείρεται από την ή κατά της AEL σε συνάρτηση με την Επιχείρηση EΟΧ30 θα συνεχιστεί από 

την ή κατά της AIU, και η AIU θα δικαιούται όλες τις υπερασπίσεις, αγωγές, ανταγωγές και τα 

δικαιώματα συμψηφισμού όπως αυτά θα ήταν διαθέσιμα για την AEL.  Από την Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος, οποιαδήποτε απόφαση, διακανονισμός, διαταγή ή κατακύρωση στο πλαίσιο 
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των τρεχουσών ή παρελθουσών διαδικασιών που έχουν ληφθεί από την ή κατά της AEL σε 

σχέση με την Επιχείρηση ΕΟΧ30 θα είναι εκτελεστά από την ή κατά της AIU, αντί της AEL. 

4.10 Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή διαφορά που 

εγείρεται από την ή κατά της AEL σε συνάρτηση με τη δραστηριότητα της Επιχείρησης Medmal 

θα συνεχιστεί από την ή κατά της AmTrust Ιταλίας, και η AmTrust θα δικαιούται όλες τις 

υπερασπίσεις, αγωγές, ανταγωγές και τα δικαιώματα συμψηφισμού όπως αυτά θα ήταν 

διαθέσιμα για την AEL. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οποιαδήποτε απόφαση, 

διακανονισμός, διαταγή ή κατακύρωση στο πλαίσιο των τρεχουσών ή παρελθουσών 

διαδικασιών που έχουν ληφθεί από την ή κατά της AEL σε σχέση με τη δραστηριότητα της 

Επιχείρησης Medmal θα είναι εκτελεστά από την ή κατά της AmTrust Ιταλίας, αντί της AEL. 

Έξοδα και δαπάνες 

4.11 Κανένα από τα έξοδα και τις δαπάνες που σχετίζονται με την προετοιμασία του Προγράμματος 

ή τη διαδικασία ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου δεν θα βαρύνει τους κατόχους 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

5 Περισσότερες πληροφορίες  

Αν έχετε περαιτέρω απορίες ή χρειάζεστε την πλήρη έκδοση του Προγράμματος, παρακαλούμε: 

 επισκεφτείτε amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;  

 καλέστε μας στο αριθμό +44 (0)333 234 3454 (διαθέσιμος μεταξύ 9 π.μ. έως 5 μ.μ. 

(ώρα Ηνωμ. Βασιλείου) εκτός αργιών),  

 γράψτε μας στη διεύθυνση:  

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

Exchequer Court 

33 St Mary Axe 

London EC3A 8AA 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

6-8 College Green 

Dublin 2 

IΙρλανδία, ή 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

14, Via Clerici 
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20121 Milan 

Ιταλία, ή 

 στείλτε μας e-mail στο: partvii@amtrustgroup.com. 

Αν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, παρακαλούμε καλέστε 

τον συνήθη υπεύθυνο επικοινωνίας στην AmTrust ή τον ασφαλιστή σας.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

