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Bäste herr/fru 

VIKTIG INFORMATION OM DIN FÖRSÄKRING ELLER DITT ANSPRÅK HOS AMTRUST 
EUROPE LIMITED – LÄS NOGA 

Vi skriver till dig för att informera dig om att det föreslås att AmTrust Europe Limited (AEL) den 
1 juli 2020 skall överföra sin verksamhet i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(exklusive Storbritannien) (EEA30) till AmTrust International Underwriters DAC (AIU). Den 
verksamhet som överförs till AIU omfattar en försäkring (eller försäkringar) som du innehar eller 
hade hos AEL och/eller eventuella anspråk som du har gjort under eller i samband med de 
försäkringar som överförs. 

AEL överför även sin italienska verksamhet rörande medicinsk felbehandling till AmTrust 
Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy). Du kommer inte att omfattas av denna del av den 
Föreslagna överföringen (enligt definitionen nedan) om du inte innehar eller aldrig har haft en 
försäkring för medicinsk felbehandling hos AEL och inte har gjort ett anspråk gällande någon 
sådan försäkring. 

Detta brev innehåller viktig information om den Föreslagna överföringen, så att du har rimlig tid 
på dig att överväga om du och/eller dina berörda parter kan påverkas negativt av den 
Föreslagna överföringen.  

Bakgrund 

Storbritannien upphörde att vara medlem i Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020 
(Brexit). Det är nödvändigt för AmTrust-koncernen att omstrukturera sin europeiska 
verksamhet för att fortsätta att erbjuda tjänster till sina europeiska försäkringstagare till följd av 
Brexit och efter utgången av den övergångsperiod som överenskommits mellan Storbritannien 
och EU (som för närvarande förväntas upphöra den 31 december 2020). 

Därför föreslår AEL en överföring till: 

a) AmTrust Italy av all sin italienska verksamhet rörande medicinsk felbehandling (vilket 
omfattar alla ytterligare former av täckning enligt försäkringar för medicinsk 
felbehandling) (Verksamhet rörande medicinsk felbehandling); och 

b) AIU av all generell försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (annan än Verksamhet 
rörande medicinsk felbehandling) som företaget har tecknat och/eller övertagit som 
berör risker som är belägna i EEA30, med undantag för att när en försäkring berör 
risker som är belägna både i EEA30 och utanför EEA30, kommer endast den del av 
försäkringen som berör EEA30 att överföras till AIU.  

 (tillsammans Föreslagen överföring).  

Den Föreslagna överföringen säkerställer att AmTrust-koncernen kan fortsätta att lagligen 
administrera din försäkring och/eller anspråk efter Brexit. Den Föreslagna överföringen av 
Verksamhet rörande medicinsk felbehandling kommer också att säkerställa att all italiensk 
verksamhet rörande medicinsk felbehandling som tecknas av AEL övertas av en italiensk 
försäkringsgivare och underkastas direkt tillsyn av det italienska institutet för övervakning av 
försäkringar (IVASS). 
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Som en del av en bredare omstrukturering av AmTrust-koncernen avser AIU att överföra sin 
italienska verksamhet rörande medicinsk felbehandling till AmTrust Italy och AMT Mortgage 
Insurance Limited avser att överföra sin verksamhet till AIU. Dessa ytterligare överföringar är 
inte beroende av den Föreslagna överföringen. 

Information om AIU och AmTrust Italy 

AIU är ett försäkrings- och återförsäkringsbolag som är inkorporerat i Irland och som är 
auktoriserat och reglerat av Irlands centralbank (CBI). AmTrust Italy är ett försäkrings- och 
återförsäkringsbolag som är inkorporerat i Italien och som är auktoriserat och reglerat av 
IVASS. AEL, AIU och AmTrust Italy är alla medlemmar i AmTrust-koncernen. 

Information om den Föreslagna överföringen 

Den Föreslagna överföringen måste utföras i enlighet med Storbritanniens Financial Services 
and Markets Act 2000. Detta kräver att vi får godkännande från High Court of England and 
Wales (Domstolen). En oberoende expert (Oberoende expert) har utsetts att skriva en rapport 
till Domstolen. Han har bedömt effekten av den Föreslagna överföringen och har dragit 
slutsatsen att den inte kommer att påverka någon grupp av försäkringstagare negativt.  

Det är ett juridiskt krav för oss att kontakta dig som en del av denna process, och om du anser 
att du påverkas negativt av den Föreslagna överföringen har du rätt att göra framställningar till 
Domstolen och denna skrivelse innehåller information om hur du gör det. 

Diagrammet i häftet ”Frågor och svar” som beskrivs nedan hjälper dig att identifiera vilka 
försäkringar som (helt eller delvis) utgör en del av den Föreslagna överföringen. På liknande 
sätt, om du har mer än en försäkring hos AEL (en eller flera av dem kan utgöra en del av den 
Föreslagna överföringen och en eller flera av dessa kan vara undantagna från den Föreslagna 
överföringen), kommer diagrammet i häftet Frågor och svar att hjälpa dig att identifiera vilken 
av dina försäkringar som kommer att överföras till AIU eller AmTrust Italy och vilka av dina 
försäkringar som kommer att finnas kvar hos AEL. Om du fortfarande är osäker på vilken av 
dina försäkringar som kommer att överföras till AIU eller AmTrust Italy kan du kontakta oss med 
hjälp av uppgifterna nedan.  

Om din försäkring eller dina försäkringar överförs till AIU under den Föreslagna överföringen 
kommer eventuella förnyelser av en sådan försäkring eller sådana försäkringar som faller på 
eller efter den 1 juli 2020 också att förnyas med AIU på aktuellt förnyelsedatum. 

Om du har fått detta brev på grund av att du gör ett anspråk i enlighet med en försäkring hos 
AEL skall ingenting i detta brev anses utgöra ett erkännande eller godkännande av giltigheten 
av ditt anspråk eller av något ansvar för AEL (eller, efter den Föreslagna överföringen, AIU eller 
AmTrust Italy) i förhållande till detta anspråk (och, i synnerhet, eventuella förbehåll för 
rättigheter som om de utfärdats skall förbli helt förbehållna) eller giltigheten av din försäkring 
(inklusive när en sådan försäkring har annullerats). 
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Den Föreslagna överföringen påverkar inte: 

 våra skyldigheter gentemot dig;  

 villkor och bestämmelser för din täckning; 

 beloppet för din premie; 

 varaktigheten för din försäkring eller dina försäkringar;  

 hur din försäkring administreras; eller  

 något anspråk som du kan ha gjort eller kan tänkas göra enligt din försäkringar eller dina 
försäkringar, inklusive hur eventuella anspråk du har gjort eller kan göra under din 
försäkring eller dina försäkringar hanteras. 

Ditt berättigande att få tillgång till Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme 
(ersättningsprogram för finansiella tjänster) och Financial Ombudsman Service (finansiell 
ombudsmanstjänst) kan dock ändras efter den Föreslagna överföringen. Detta förklaras i häftet 
Frågor och svar som bifogas detta brev.  

Hur skyddas dina intressen? 

Den juridiska processen för den Föreslagna överföringen är utformad för att skydda dina 
intressen. Sammanfattningsvis: 

 Domstolen måste godkänna den Föreslagna överföringen för att den ska bli av. 
Domstolen kommer att överväga om den Föreslagna överföringen kommer att påverka 
försäkringstagarna negativt och om det är lämpligt att godkänna den Föreslagna 
överföringen. Domstolsförhandlingen skall äga rum den 24 juni 2020 vid High Court of 
Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien.   

 Du har rätt att närvara vid Domstolsförhandlingen som kommer att överväga den 
Föreslagna överföringen och att presentera eventuella invändningar eller farhågor som 
du eventuellt har direkt eller utse juridiskt ombud för att närvara för din räkning. Om du 
vill ringa eller skriva till oss i stället för att synas personligen kommer vi skriftligen att 
presentera eventuella invändningar från dig till Domstolen den 24 juni 2020. Om du 
bestämmer dig för att skriva till oss ber vi dig att göra detta så snart som möjligt och helst 
inte senare än den 17 juni 2020.  

 Under förutsättning att Domstolen godkänner överföringen förväntas försäkringarna 
automatiskt överföras till antingen AIU eller AmTrust Italy den 1 juli 2020. I händelse av 
att Domstolen godkänner överföringen till AIU, men inte överföringen till AmTrust Italy, 
kommer överföringen till AIU fortfarande att äga rum (och vice versa). Eventuell ändring 
av datumet för Domstolsförhandlingen eller datumet för den Föreslagna överföringen 
(eller någon del av den Föreslagna överföringen) kommer att tillkännages på vår 
webbplats (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).  

 Den Oberoende experten har bedömt effekten av den Föreslagna överföringen och har 
dragit slutsatsen att den inte kommer att påverka någon grupp av försäkringstagare 
väsentligt negativt. 
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 AEL har samrått nära med sina tillsynsmyndigheter, dvs. Financial Conduct Authority 
och Prudential Regulation Authority. AIU och AmTrust Italy har också kontakt med sina 
tillsynsmyndigheter, dvs. CBI respektive IVASS. De brittiska tillsynsmyndigheterna har 
rätt att göra sina egna framställningar inför Domstolen och vi förväntar oss att de kommer 
att göra det.  

Vad bör du göra? 

Läs noga igenom informationen som vi har inkluderat i detta brev. Vi har bifogat ett häfte som 
innehåller: 

 ”Frågor och svar” om den Föreslagna överföringen, 

 en sammanfattning av det juridiska dokument som beskriver villkoren för den Föreslagna 
överföringen (Plandokumentet),  

 en sammanfattning av den Oberoende expertens rapport, och 

 en kopia av ett rättsligt meddelande som uppger information om Domstolsförhandlingen 
för den Föreslagna överföringen. 

Så här yttrar du dina åsikter 

Om du är nöjd med den Föreslagna överföringen och den information som finns i och bifogas 
detta brev behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder. Om du behöver ytterligare 
information eller om du har några frågor eller funderingar kring den Föreslagna överföringen 
eller anser att du kan påverkas negativt ska du kontakta oss så snart som möjligt och helst inte 
senare än den 17 juni 2020.  

Du kan: 

 ringa hjälplinjen på +46 (0)1055 172 42 telefontid mellan 09:00 till 17:00 måndag till 
fredag [svensk tid] (exklusive allmänna helgdagar) 

 skriva till oss på 

 AmTrust International (portföljöverföringar) 
Exchequer Court 
33 St Mary Axe 
London EC3A 8AA 
Storbritannien 

 AmTrust International (portföljöverföringar) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Irland eller 

 AmTrust International (portföljöverföringar) 
14, Via Clerici 
20121 Milan 
Italien eller 

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

https://amtrustfinancial.com/getmedia/34f02c60-6f87-47af-9958-29fd0237f0c2/Attachment-1_Q-A-Booklet_Swedish.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/d443154b-1b89-413f-ac63-3a5d19640e89/Attachment-2_Summary-of-Scheme_Swedish.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/d443154b-1b89-413f-ac63-3a5d19640e89/Attachment-2_Summary-of-Scheme_Swedish.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/f1a7473e-be31-4de6-b436-b8e62ec5d0c4/Attachment-3_Summary-of-IE-Report_Swedish.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/8852a6d3-8283-4d3d-bb39-b7c18e05dc33/Attachment-4_Legal-Notice_Swedish.pdf
https://amtrustfinancial.com/getmedia/8852a6d3-8283-4d3d-bb39-b7c18e05dc33/Attachment-4_Legal-Notice_Swedish.pdf
mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Om du har några allmänna frågor om din försäkring eller ditt anspråk ska du kontakta din 
vanliga AmTrust- eller mäklarkontakt.  

För din bekvämlighet finns även denna information på AmTrusts webbplats 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), tillsammans med 
fullständiga kopior av de dokument som bifogas detta brev, Plandokumentet och den 
Oberoende expertens Rapport. Alla uppdateringar och uppgifter om hur den Föreslagna 
överföringen fortskrider, inklusive eventuella Kompletterande rapporter från den Oberoende 
experten som kan förberedas före Domstolsförhandlingen, kommer också att publiceras på 
denna webbplats.   

Om du känner till någon annan som har ett intresse av och/eller har rätt att göra anspråk enligt 
din försäkring ska du informera dem om den Föreslagna överföringen och vidareförmedla 
informationen i detta brev och häfte. 

 
Med vänlig hälsning   

       
För och på uppdrag av För och på uppdrag av 

AmTrust Europe Limited AmTrust International  
 Underwriters DAC 
 
 

 

För och på uppdrag av  

AmTrust Assicurazioni s.p.a. 


