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Cien. kungs/kundze! 

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR JŪSU APDROŠINĀŠANAS POLISI VAI 
APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMU NO AMTRUST EUROPE LIMITED — 
LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT 

Rakstām, lai Jūs informētu, ka 2020. g. 1. jūlijā AmTrust Europe Limited (turpmāk — AEL) 
paredz nodot Eiropas Ekonomikas zonā (izņemot Apvienoto Karalisti) (turpmāk — EEA30) 
veiktu uzņēmējdarbību uzņēmumam AmTrust International Underwriters dac (turpmāk — AIU). 
AIU pārņemtā uzņēmējdarbība iekļauj Jums piederošu vai piederējušu AEL izsniegtu polisi (vai 
polises) un/vai apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumiem, kurus esat iesniedzis(-gusi) saistībā 
ar nododamajām polisēm. 

AEL nodod arī Itālijā veiktu uzņēmējdarbību saistībā ar nelikumīgu vai nolaidīgu medicīnisko 
darbību uzņēmumam AmTrust Assicurazioni s.p.a. (turpmāk — AmTrust Italy). Šī Ierosinātās 
Nodošanas (izklāstīta turpmāk) daļa Jūs neietekmē, ja šobrīd vai iepriekš neesat turējis(-usi) 
AEL izsniegtu apdrošināšanas polisi saistībā ar nelikumīgu vai nolaidīgu medicīnisko darbību 
un neesat iesniedzis(-gusi) atlīdzības pieprasījumu saistībā ar šādu polisi. 

Šajā vēstulē ir iekļauta svarīga informācija par Ierosināto Nodošanu, lai sniegtu Jums 
pietiekami laika apsvērt, vai Ierosinātās Nodošanas īstenošana nelabvēlīgi ietekmē Jūs un/vai 
Jūsu ieinteresētās puses.  

Pamatinformācija 

2020. gada 31. janvārī stājās spēkā Apvienotās Karalistes izstāšanās (turpmāk — Breksits) 

no Eiropas Savienības (turpmāk — ES). Breksita rezultātā AmTrust grupai ir nepieciešams 

pārstrukturēt darbību Eiropā, lai turpinātu sniegt pakalpojumus apdrošinājuma ņēmējiem 

Eiropas valstīs pēc Breksita un pēc Apvienotās Karalistes un ES atrunātā pārejas perioda 

beigām (pašreiz tā beigas ir paredzētas 2020. gada 31. decembrī). 

Tādēļ AEL ierosina nodot: 

a) AmTrust Italy visu AEL veiktu uzņēmējdarbību Itālijā saistībā ar nelikumīgu vai 
nolaidīgu medicīnisko darbību (tostarp visu veidu papildu segums, ko paredz polises 
par nelikumīgu vai nolaidīgu medicīnisko darbību) (turpmāk — Medmal 
Uzņēmējdarbība); un 

b) AIU visu vispārējas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmējdarbību (neskaitot 
Medmal Uzņēmējdarbību), kuru uzņēmums izveidojis un/vai uzņēmies saistībā ar risku, 
kas pastāv EEA30, un attiecībā uz tām polisēm, kuras saistītas ar risku iekš EEA30 un 
ārpus EEA30, AIU tiek nodota tikai tā polises daļa, kas attiecas uz EEA30;  

 (kopā dēvēts — Ierosinātā Nodošana).  

Ierosinātā Nodošana ļaus AmTrust grupai turpināt likumīgi sniegt pakalpojumus saistībā ar 
Jūsu polisi un/vai atlīdzības pieprasījumu pēc Breksita. Turklāt Medmal Uzņēmējdarbības 
Ierosinātā Nodošana ļaus visu AEL sniegto apdrošināšanas darbību Itālijā saistībā ar 
nelikumīgu vai nolaidīgu medicīnisko darbību pārņemt Itālijā balstītam apdrošinātājam un to 
pakļaut Itālijas Apdrošināšanas uzraudzības institūta (turpmāk — IVASS) tiešai uzraudzībai. 
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AmTrust grupas plašākas pārstrukturēšanas ietvarā AIU paredz apdrošināšanas 
uzņēmējdarbību Itālijā saistībā ar nelikumīgu vai nolaidīgu medicīnisko darbību nodot 
uzņēmumam AmTrust Italy, un AMT Mortgage Insurance Limited paredz nodot savu 
uzņēmējdarbību AIU. Šīs papildu nodošanas nav savstarpēji atkarīgas no Ierosinātās 
Nodošanas. 

Informācijas par AIU un AmTrust Italy 

AIU ir Īrijā nodibināts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmums, kuru pilnvaro un 
regulē Īrijas Centrālā Banka (turpmāk — CBI). AmTrust Italy ir Itālijā nodibināts apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas uzņēmums, kuru pilnvaro un regulē IVASS. AEL, AIU un AmTrust Italy 
ir uzņēmumi AmTrust grupas ietvarā. 

Informācija par Ierosināto Nodošanu 

Ierosinātās Nodošanas īstenošana ir jāveic saskaņā ar Apvienotās Karalistes 2000. gada 
finanšu pakalpojumu un tirgus aktu. Tādēļ mums ir jāgūst atļauja no Anglijas un Velsas Augstās 
tiesas (turpmāk — Tiesa). Ir norīkots neatkarīgs eksperts (turpmāk — Neatkarīgais Eksperts), 
lai izveidotu ziņojumu Tiesai. Šī persona ir izvērtējusi Ierosinātās Nodošanas ietekmi un ir 
secinājusi, ka tā neradīs materiālu zaudējumu jebkurai apdrošinājuma ņēmēju grupai.  

Mums ir tiesisks pienākums šī procesa ietvarā ar Jums sazināties, un, ja uzskatāt, ka 
Ierosinātās Nodošanas īstenošana Jūs nelabvēlīgi ietekmē, Jums ir tiesības sniegt savas 
sūdzības Tiesā šajā vēstulē norādītajā kārtībā. 

Turpmāk minētajā „Jautājumu un atbilžu bukletā“ ir iekļauta diagramma, pēc kuras varat noteikt, 
kuras polises (pilnā apmērā vai daļēji) skars Ierosinātā Nodošana. Turklāt, ja Jums ir vairākas 
AEL apdrošināšanas polises (no kurām vienu vai vairākas var ietekmēt Ierosinātā Nodošana, 
un no kurām vienu vai vairākas Ierosinātā Nodošana var neskart), „Jautājumu un atbilžu 
bukletā“ iekļautā diagramma palīdzēs noteikt, kuras Jūsu polises tiks nodotas AIU vai AmTrust 
Italy, un kuras polises paliks AEL. Ja negūstat skaidrību par to, kuras polises tiks nodotas AIU 
vai AmTrust Italy, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.  

Ja Jūsu polise vai polises Ierosinātās Nodošanas ietvarā tiek nodota(-s) AIU, šādas polises vai 
polišu atjaunošana, kas paredzēta 2020. g. 1. jūlijā vai vēlākā datumā, attiecīgajā 
atjaunošanas datumā tiek atjaunotas AIU. 

Ja saņemat šo vēstuli tādēļ, ka esat iesniedzis atlīdzības pieprasījumu saistībā ar AEL polisi, 
šīs vēstules saturs nav apliecinājums vai atzinums par Jūsu iesniegtā pieprasījuma derīgumu 
vai AEL (vai, pēc Ierosinātās Nodošanas īstenošanas, AIU vai AmTrust Italy) atbildības 
uzņemšanos saistībā ar atlīdzības pieprasījumu (un, it īpaši, jebkādām paturētām tiesībām, 
kas, ja tās ir piešķirtas, pilnā apmērā tiek paturētas), vai Jūsu polises derīgumu (tostarp, ja 
polise ir atzīta par spēkā neesošu). 
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Ierosinātā Nodošana neietekmē: 

 mūsu pienākumu pret Jums;  

 Jūsu apdrošināšanas seguma noteikumus un nosacījumus; 

 Jūsu apdrošināšanas prēmijas apmēru; 

 Jūsu polises vai polišu termiņu;  

 Jūsu polises administrēšanas kārtību; vai  

 jebkuru atlīdzības pieprasījumu, ko saistībā ar Jūsu polisi vai polisēm esat iesniedzis vai 
varat iesniegt, tostarp kārtību, kādā tiek apstrādāts jebkurš atlīdzības pieprasījums, ko 
saistībā ar Jūsu polisi vai polisēm esat iesniedzis vai varat iesniegt. 

Toties Jūsu tiesības piekļūt Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu kompensācijas 
sistēmai un Finanšu Ombuda dienesta pakalpojumiem var mainīties pēc Ierosinātās 
Nodošanas īstenošanas. Tas ir izklāstīts „Jautājumu un atbilžu bukletā“, kas ir pievienots šai 
vēstulei.  

Kā tiek pasargātas Jūsu intereses? 

Tiesas process Ierosinātās Nodošanas īstenošanai ir izstrādāts, lai pasargātu Jūsu intereses. 
Īsumā: 

 Ierosinātās Nodošanas īstenošanai ir jāgūst Tiesas atļauja. Tiesa izskata, vai Ierosinātā 
Nodošana nelabvēlīgi ietekmē apdrošinājuma ņēmējus un vai Ierosinātās Nodošanas 
atļaušana ir pareiza rīcība. Tiesas sēde notiks Augstajā tiesā, 7 Rolls Buildings, Fetter 
Lane, Londonā, EC4A 1NL, Apvienotajā Karalistē 2020. gada 24. jūnijā.   

 Jums ir tiesības apmeklēt Tiesas sēdi, kurā tiks izskatīta Ierosinātā Nodošana, un 
personīgi izpaust pretenzijas vai sūdzības vai norīkot juridisko konsultantu, kas apmeklēs 
sēdi Jūsu vārdā. Ja tā vietā, lai ierastos personīgi, vēlaties mums zvanīt pa tālruni vai 
atrakstīt, visas pretenzijas, kuras mums izteiksit, mēs rakstiski iesniegsim Tiesā 2020. 
gada 24. jūnijā. Ja vēlaties ar mums sazināties rakstiski, lūdzam to darīt pēc iespējas 
drīzāk un vēlams līdz 2020. g. 17. jūnijam.  

 Saņemot Tiesas atļauju, ir paredzēts polises automātiski nodot AIU vai AmTrust Italy 
2020. g. 1. jūlijā. Ja Tiesa atļaus tikai nodošanu AIU bet ne nodošanu AmTrust Italy, 
nodošana AIU tiks īstenota (un otrādi). Lietas izskatīšanas vai Ierosinātās Nodošanas 
(vai jebkuras Ierosinātās Nodošanas daļas) īstenošanas datuma maiņas gadījumā par 
to tiks paziņots mūsu tīmekļa vietnē 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).  

 Neatkarīgais Eksperts ir izvērtējis Ierosinātās Nodošanas ietekmi un ir secinājis, ka tā 
neradīs materiālu zaudējumu jebkurai apdrošinājuma ņēmēju grupai. 

 AEL ir cieši konsultējies ar regulējošajām iestādēm, finanšu darbības uzraudzības iestādi 
un prudenciālās regulēšanas iestādi. Arī uzņēmumi AIU un AmTrust Italy ir veikuši 
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koordinēšanu ar to regulējošajām iestādēm, attiecīgi CBI un IVASS. Apvienotās 
Karalistes regulējošās iestādes arī ir tiesīgas sniegt savas sūdzības Tiesā, un mēs 
paredzam, ka tas tiks darīts.  

Kas Jums jādara? 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šai vēstulei pievienoto informāciju. Esam pievienojuši bukletu, kas iekļauj: 

 „Jautājumus un atbildes“ par Ierosināto Nodošanu; 

 juridiskā dokumenta, kurā izklāstīti Ierosinātās Nodošanas nosacījumi, (turpmāk — 
Plāna Dokuments) kopsavilkumu;  

 Neatkarīgā Eksperta ziņojuma kopsavilkumu; un 

 juridiskā paziņojuma kopiju, kurā izklāstīta informācija par Tiesas sēdi Ierosinātās 
Nodošanas izskatīšanai. 

Kā izpaust savus uzskatus 

Ja esat apmierināts(-a) ar Ierosināto Nodošanu un informāciju, kas iekļauta šajā vēstulē un tai 
pievienota, Jums nav jāveic nekāda turpmāka rīcība. Toties, ja vēlaties saņemt papildu 
informāciju vai Jums radušies jautājumi vai sūdzības par Ierosināto Nodošanu, vai uzskatāt, ka 
nodošanas īstenošana Jūs nelabvēlīgi ietekmē, lūdzu, sazinieties ar mums pēc iespējas drīzāk 
un vēlams ne vēlāk kā 2020. g. 17. jūnijā.  

Varat: 

 zvanīt uz palīdzības tālruni +44 (0)333 234 3454 no pirmdienas līdz piektdienai laikā 
no 9.00 līdz 17.00 (izņemot valsts svētku dienās); 

 rakstīt pa pastu uz adresi 

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

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Īrija; vai 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milan 
Itālija; vai 

 rakstīt uz e-pasta adresi: partvii@amtrustgroup.com. 

https://amtrustfinancial.com/getmedia/e2525e59-de57-4304-af06-1b16e3a2394d/Attachment-1_Q-A-Booklet_Latvian.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/c5373164-a3ea-497c-9f80-c51d0da76b7f/Attachment-2_Summary-of-Scheme_Latvian.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/c5373164-a3ea-497c-9f80-c51d0da76b7f/Attachment-2_Summary-of-Scheme_Latvian.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/f78561e8-45f6-4445-a164-c11d25e48693/Attachment-3_Summary-of-IE-Report_Latvian.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/afa8429c-24a9-40fc-b88a-367b61490602/Attachment-4_Legal-Notice_Latvian.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/afa8429c-24a9-40fc-b88a-367b61490602/Attachment-4_Legal-Notice_Latvian.pdf
mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Ja Jums radušies vispārēji jautājumi par polisi vai atlīdzības pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar 
ierasto AmTrust vai starpniecības kontaktpersonu.  

Jūsu ērtībai šī informācija ir pieejama arī AmTrust tīmekļa vietnē 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), un vietnē ir pieejamas arī 
pilnvērtīgas šai vēstulei pievienoto dokumentu, Plāna Dokumenta un Neatkarīgā Eksperta 
ziņojuma kopijas. Tīmekļa vietnē tiks ievietota arī jaunākā informācija par Ierosinātās 
Nodošanas gaitu, tostarp jebkādi papildu Neatkarīgā Eksperta ziņojumi, kas var tikt sagatavoti 
pirms lietas izskatīšanas datuma.   

Ja zināt citu personu, kura ir ieinteresēta un/vai tiesīga iesniegt atlīdzības pieprasījumu saistībā 
ar Jūsu polisi, lūdzu, informējiet šo personu par Ierosināto Nodošanu un sniedziet tālāk šajā 
vēstulē un bukletā iekļauto informāciju. 

Ar cieņu   

      

Uzņēmuma vārdā un pārstāvot Uzņēmuma vārdā un pārstāvot 

AmTrust Europe Limited  AmTrust International 
Underwriters dac 
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