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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     - 

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 

 

 

Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι στις 11 Μαρτίου 2020 υποβλήθηκε Αίτηση δυνάμει του άρθρου 

107 του νόμου περί των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του 2000 (ο Νόμος) στο 

Ανώτερο Δικαστήριο (High Court of Justice), Δικαστήριο Επιχειρηματικών και Περιουσιακών 

Υποθέσεων της Αγγλίας και Ουαλίας (Business and Property Courts of England and Wales), 

Δικαστήριο Εταιρειών (Chd) (Companies Court, Chd) στο Λονδίνο από την AmTrust Europe Limited 

(AEL), την AmTrust International Underwriters dac (AIU) και την AmTrust Assicurazioni s.p.a. 

(AmTrust Ιταλίας) (από κοινού, AmTrust), για εντολές:  

 

(1) σύμφωνα με το άρθρο 111 του Νόμου που επικυρώνει ένα πρόγραμμα (το Πρόγραμμα), το 

οποίο προβλέπει να μεταφέρει στην: 

 

a) AmTrust Ιταλίας όλη την ιταλική ασφαλιστική δραστηριότητα για ζητήματα αθέμιτης ιατρικής 

πρακτικής της AEL (η οποία περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές κάλυψης βάσει ασφαλιστηρίων 

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

b) AIU όλη τη γενική ασφαλιστική και αντασφαλιστική δραστηριότητα (διαφορετική από την 

Επιχείρηση Medmal) που εντοπίζεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πλην του 

Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΟΧ30) η οποία έχει εγγραφεί ή/και αναληφθεί από την AEL από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και μέσω των υποκαταστημάτων της AEL στην Ιταλία και τη Σουηδία (ενώ 

όταν μέρος μόνο ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αφορά τον ΕΟΧ30, τότε θα μεταφέρεται 

μόνο το εν λόγω μέρος), και 

 

(2) πραγματοποιεί συμπληρωματικές διατάξεις σε συνάρτηση με το Πρόγραμμα σύμφωνα με τα 

άρθρα 112 και 112Α του Νόμου. 

 

Αντίγραφο της έκθεσης σχετικά με τους όρους του Προγράμματος που εκπονήθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 109 του Νόμου από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα (η Έκθεση Προγράμματος), η δήλωση 

που καθορίζει τους όρους του Προγράμματος και μια συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης του 

Προγράμματος, καθώς και το έγγραφο του Προγράμματος μπορούν να λαμβάνονται δωρεάν, κατόπιν 
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επικοινωνίας με την AmTrust στους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις που αναφέρονται 

παρακάτω. Αυτά και άλλα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών αντιγράφων 

επικοινωνίας προς τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, είναι επίσης διαθέσιμα στο 

amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Αυτός ο ιστότοπος θα 

ενημερώνεται για οποιεσδήποτε βασικές αλλαγές στην προτεινόμενη μεταφορά.   

 

Για ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με το προτεινόμενο Πρόγραμμα θα πρέπει να 

απευθύνεστε στην AmTrust μέσω e-mail στο partvii@amtrustgroup.com, τηλεφωνικώς στον αριθμό 

+44 (0)333 234 3454 (διαθέσιμος από τις 9 π.μ. ως 5 μ.μ. ώρα Ηνωμ. Βασιλείου, Δευτέρα έως 

Παρασκευή (εκτός από τις αργίες) ή γραπτώς στη διεύθυνση: (i) Amtrust International (Portfolio 

Transfers), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, Ηνωμένο Βασίλειο, (ii)  Amtrust 

International (Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Ιρλανδία, ή (iii) Amtrust International 

(Portfolio Transfers), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Ιταλία. 

 

Αν είστε κάτοχος ασφαλιστήριου συμβολαίου με την AEL, την AIU ή την AmTrust Ιταλίας, σας 

παρακαλούμε να παραθέτετε τον αριθμό του συμβολαίου σας σε κάθε αλληλογραφία. Μπορείτε να 

βρείτε τον αριθμό αυτόν στα έγγραφα τεκμηρίωσης του συμβολαίου σας ή στη σχετική αλληλογραφία. 

 

Η Αίτηση πρόκειται να εξεταστεί στο Ανώτερο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας (High Court of 

Justice of England and Wales), 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Ηνωμένο 

Βασίλειο στις 24 Ιουνίου 2020. Οποιοδήποτε πρόσωπο πιστεύει ότι θα επηρεαστεί δυσμενώς από 

την εκτέλεση του Προγράμματος ή αντιτίθεται στο Πρόγραμμα, μπορεί να παρευρεθεί στην ακρόαση 

και να εκφράσει τις απόψεις του, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Ζητείται από καθέναν, 

ο οποίος σκοπεύει να το πράξει αυτό, να ενημερώσει, γραπτώς, την AmTrust στη διεύθυνση που 

αναφέρεται παραπάνω, το συντομότερο δυνατό, και κατά προτίμηση πριν από τις 17 Ιουνίου 2020, 

για να προσδιορίσει τη φύση της ένστασης. Αυτό θα δώσει στην AmTrust τη δυνατότητα να 

κοινοποιήσει οποιεσδήποτε αλλαγές κατά την ακρόαση και, αν είναι δυνατό, να εγκύψει σε τυχόν 

προβληματισμούς που εγείρονται πριν από την ακρόαση.   

 

Κάθε πρόσωπο το οποίο αντιτίθεται ή θεωρεί ότι ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από το 

Πρόγραμμα αλλά δεν προτίθεται να παρευρεθεί στην ακρόαση μπορεί να προβεί σε δηλώσεις σχετικά 

με το Πρόγραμμα δίνοντας γραπτή ειδοποίηση για τέτοιες δηλώσεις στην AmTrust στην παραπάνω 

διεύθυνση ή καλώντας στους αριθμούς τηλεφώνου που παρατίθενται παραπάνω, σε κάθε περίπτωση 

πάντως, το συντομότερο δυνατό, και κατά προτίμηση πριν από τις 17 Ιουνίου 2020.  

 

Η AmTrust θα ενημερώσει την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου και 

την Αρχή Εποπτικής Ρύθμισης για οποιεσδήποτε ενστάσεις που εγείρονται πριν από την ακρόαση, 

ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο που εγείρει την ένσταση σκοπεύει να παραστεί στην ακρόαση.  

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Ηνωμένο Βασίλειο   

Οι δικηγόροι οι οποίοι ενεργούν για την AmTrust Europe Limited, την AmTrust International 

Underwriters dac και την AmTrust Assicurazioni s.p.a.  

Αναφ.: MJFF/1001059003 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

