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CR-2019-008234 
YLIOIKEUS 

ENGLANNIN JA WALESIN YRITYS- JA KIINTEISTÖTUOMIOISTUIMET 

YRITYSTUOMIOISTUIN (ChD) 

 

AMTRUST EUROPE LIMITED 

 

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, OSA VII 

 OHJELMAN YHTEENVETO  

 

1 Johdanto 

1.1 AmTrust Europe Limited (AEL) aikoo luovuttaa yhtiölle 

(a) AmTrust Assicurazioni s.p.a.  koko hoitovirhevakuutusten Italian-liiketoimintansa (mukaan 

lukien hoitovirhevakuutuksiin kuuluvat lisävakuutukset) 

(hoitovirhevakuutusliiketoiminta); sekä 

(b) yhtiölle AmTrust International Underwriters dac kaiken yleisen vakuutus- ja 

uudelleenvakuutustoimintansa (pois lukien hoitovirhevakuutusliiketoiminta), pois lukien 

hoitovirhevakuutusliiketoiminta (ETA30). Jos vakuutus liittyy riskeihin, jotka sijaitsevat 

sekä ETA30:ssa että ETA30:n ulkopuolella, siirto AIU:lle koskee vain vakuutuksen sitä 

osaa, joka liittyy ETA30:een ETA30-liiketoiminta), 

yhdessä Luovutettava liiketoiminta. 

1.2 Luovutettavan Liiketoiminnan luovutus (Luovutus) suoritetaan vakuutusliiketoiminnan siirto-

ohjelman (Ohjelma) avulla. Ohjelma toteutetaan Englannin ylioikeudessa (Ylioikeus) 
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Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 Financial Services and Markets Actin osan VII 

mukaisesti. 

1.3 Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto Ohjelman vaikutuksesta. 

1.4 Tämä asiakirja on vain yhteenveto. Koko ohjelma on saatavilla AmTrustin verkkosivustolta, ja 

paperikopioita on saatavana maksutta (lisätietoja alla kohdassa 5).   

2 AEL:n, AIU:n ja AmTrust Italyn tausta 

2.1 AEL on Englannissa ja Walesissa rekisteröity yhtiö, jonka numero on 1229676. AEL:n 

sääntömääräinen kotipaikka on 10th Floor Market Square House, Saint James’s Street, 

Nottingham, Nottinghamshire, NG1 6FG. AEL on saanut hyväksynnän Yhdistyneen 

kuningaskunnan Prudential Regulation Authorityltä (PRA), joka myös säätelee sitä Yhdistyneen 

kuningaskunnan Financial Conduct Authorityn (FCA) kanssa.  

2.2 AIU on Irlannissa rekisteröity yhtiö, jonka numero on 169384. AIU:n sääntömääräinen kotipaikka 

on 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. AIU on saanut toimiluvan Irlannin 

keskuspankilta, joka myös säätelee sitä. 

2.3 AmTrust Italy on Italiassa rekisteröity yhtiö, jonka numero on 1917540518. AmTrust Italyn 

sääntömääräinen kotipaikka on osoitteessa 14, Via Clerici, 20121 Milano, Italia. AmTrust Italyä 

säätelee Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. 

3 Ohjelman prosessit ja ajoitukset 

3.1 Ohjelman ehdotetut ajoitukset ovat seuraavat: 

Keskeiset virstanpylväät  

Ylioikeuden kuuleminen 24. kesäkuuta 2020 

Ehdotettu ”Voimaantulopäivä" (kun ETA30-liiketoiminta 
luovutetaan AIU:lle ja hoitovirhevakuutusliiketoiminta AmTrust 
Italylle) 

00:01 GMT 1. heinäkuuta 
2020  

 
3.2 Ohjelma ei toteudu, ellei ylioikeus hyväksy sitä 24. kesäkuuta 2020. 

3.3 Jos ylioikeus määrää muutoksia tai ehtoja ehdotetulle Ohjelmalle, Ohjelma ei tule voimaan, 

elleivät AEL, AIU ja Italia suostu tähän. 

4 Ohjelman yhteenveto 

4.1 Seuraavassa on yhteenveto Ohjelman pääkohdista.  Kuten edellä on todettu, koko Ohjelma-

asiakirjan täysversio on saatavilla maksutta (lisätietoja alla kohdassa 5). 
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4.2 Lisäksi AEL, AIU ja AmTrust Italy ovat laatineet vakuutuksenottajille useita viestejä, jotka ovat 

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

Ohjelman vaikutus 

4.3 Kuten edellä on todettu, Ohjelman tarkoituksena on luovuttaa koko ETA30-liiketoiminta AEL:ltä 

AIU:lle ja kaikki hoitovirhevakuutusliiketoiminta AEL:ltä AmTrust Italylle. 

AIU:n tai AmTrust Italyn maksamat korvausvaatimukset Voimaantulopäivän jälkeen 

4.4 On tarkoitus, että Voimaantulopäivästä alkaen 

(a) kaikki ETA30-liiketoiminnasta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät automaattisesti 

AEL:ltä AIU:lle. Tämä tarkoittaa, että AIU on vastuussa kaikkien ETA30-liiketoimintaan 

liittyvien vaateiden maksamisesta ja muista velvoitteista, jotka olivat aiemmin AEL:n 

velvoitteita; ja 

(b) kaikki hoitovirhevakuutusliiketoiminnasta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 

automaattisesti AEL:ltä AmTrust Italylle. Tämä tarkoittaa, että AmTrust Italy on vastuussa 

kaikkien hoitovirhevakuutusliiketoimintaan liittyvien vaateiden maksamisesta ja muista 

velvoitteista, jotka olivat aiemmin AEL:n velvoitteita. 

Poikkeuksia 

4.5 Edellä kohdassa 4.4 mainitusta aikeesta huolimatta Ohjelman ulkopuolelle saattaa jäädä pieni 

määrä vakuutuksia. Näitä ”Poissuljettuja vakuutuksia” tai ”Jäännösvakuutuksia” kuvataan 

tarkemmin Ohjelman täysversiossa. Kaikki ETA30-liiketoimintaan kuuluvat Jäännösvakuutukset 

siirtyvät AIU:lle Voimaantulopäivän jälkeen niin pian kuin mahdollista. Kaikki 

hoitovirhevakuutusliiketoimintaan kuuluvat Jäännösvakuutukset siirtyvät AmTrust Italylle 

Voimaantulopäivän jälkeen niin pian kuin mahdollista. 

Ei muutoksia vakuutusehtoihin 

4.6 Siirrettävien vakuutusten ehdoissa ei tapahdu muutoksia, paitsi että vakuutuksenantaja vaihtuu 

ETA30-liiketoiminnan tapauksessa AEL:stä AIU:ksi ja hoitovirhevakuutusliiketoiminnan 

tapauksessa AEL:stä AmTrust Italyksi. 

Vakuutusten hallinnointi 

4.7 AIU hallinnoi ETA30-liiketoimintaa ja AmTrust Italy hoitovirhevakuutusliiketoimintaa 

enimmäkseen samalla tavalla kuin AEL hallinnoi sitä tällä hetkellä, vastaten AmTrust-konsernin 

nykyisiä järjestelmiä, toimintalinjoja ja menettelytapoja Euroopan toiminnoissa (niihin ajoittain 

tehtävine päivityksineen).   
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4.8 Tämän vuoksi Ohjelmalla ei odoteta olevan mitään vaikutusta luovutettavan liiketoiminnan 

käytäntöjen hallinnointijärjestelyihin. 

Oikeudenkäyntien ja oikeusprosessien jatkuvuus 

4.9 Voimaantulopäivästä alkaen kaikki käynnissä olevat oikeudenkäynnit tai oikeusprosessit, jotka 

AEL on nostanut tai joita sitä vastaan on nostettu ETA30-liiketoimintaan liittyen, siirtyvät AIU:lle, 

ja AIU on oikeutettu kaikkiin oikeussuoja- ja korvausvaatimuksiin ja vastavaatimuksiin, jotka 

olisivat muutoin olleet AEL:n käytettävissä. Kaikki tuomiot, sopimukset, määräykset ja 

korvaukset, joista on annettu oikeuden määräys AEL:n voitoksi tai tappioksi ETA30-

liiketoimintaan liittyen, ovat Voimaantulopäivästä alkaen täytäntöönpanokelpoisia niin, että 

osapuolena on AIU eikä enää AEL. 

4.10 Voimaantulopäivästä alkaen kaikki käynnissä olevat oikeudenkäynnit tai oikeusprosessit, jotka 

AEL on nostanut tai joita sitä vastaan on nostettu hoitovirhevakuutusliiketoimintaan liittyen, 

siirtyvät AmTrust Italialle, ja AmTrust Italy on oikeutettu kaikkiin oikeussuoja- ja 

korvausvaatimuksiin ja vastavaatimuksiin, jotka olisivat muutoin olleet AEL:n käytettävissä. 

Kaikki tuomiot, sopimukset, määräykset ja korvaukset, joista on annettu oikeuden määräys 

AEL:n voitoksi tai tappioksi hoitovirhevakuutusliiketoimintaan liittyen, ovat Voimaantulopäivästä 

alkaen täytäntöönpanokelpoisia niin, että osapuolena on AmTrust Italy eikä enää AEL. 

Kulut ja kustannukset 

4.11 Vakuutuksenottajat eivät vastaa mistään ohjelman valmisteluun tai ylioikeuden käsittelyyn 

liittyvistä kustannuksista tai kuluista. 

5 Lisätietoja  

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset ohjelman täyden version: 

 vieraile osoitteessa amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;  

 soita meille numeroon +44 (0)333 234 3454 (arkisin kello 9.00–17.00 Yhdistyneen 

kuningaskunnan aikaa (lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä));  

 kirjoittaa meille osoitteeseen  

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

Exchequer Court 

33 St Mary Axe 

London EC3A 8AA 

United Kingdom; 
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 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

6-8 College Green 

Dublin 2 

Ireland; tai 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

14, Via Clerici 

20121 Milano 

Italia; tai 

 lähettää meille sähköpostia osoitteeseen: partvii@amtrustgroup.com. 

Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä vakuutuksestasi, ota yhteyttä AmTrustin tai välittäjäsi 

tavanomaiseen yhteyshenkilöön.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

