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Zodpovězené otázky
Část 1

Obecný přehled
1.1 Jaké jsou navrhované změny?
AmTrust Europe Limited (AEL) navrhuje transfer na:
a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) všech jejích italských činností v oblasti
zanedbávání lékařských postupů (což zahrnuje jakékoli další formy krytí v rámci zásad pro
zanedbávání lékařských postupů) (případy zanedbání povinné péče); a
b) AmTrust International Underwriters dac (AIU) veškerá obecná zajišťovací a pojišťovací
činnosti (jiná než případy zanedbání povinné péče), která je zapsaná a/nebo převzatá a týká
se rizik v rámci Evropského hospodářského prostoru s výjimkou Spojeného království
(EEA30), s výjimkou případů, kdy se pojistka týká rizik nacházejících se v EEA30 a mimo
EEA30, pouze část pojistky, která se týká EEA30 bude převedena na AIU (společnosti
EEA30),
(společně transfer).
Tento proces je známý jako transfer Části VII a je prováděn prostřednictvím programu.
1.2 Kdy k transferu dojde?
V případě schválení Vysokým soudním dvorem Anglie a Walesu (soud) bude transfer naplánován tak,
aby nabyl účinnosti k datu účinnosti. Očekává se, že to bude 1. července 2020.
V případě, že soud schválí transfer na AIU, ale ne transfer na AmTrust Italy, transfer na AIU proběhne
(a obráceně).
Jakákoli změna data soudního jednání nebo data transferu (nebo části transferu) bude oznámena na
našich webových stránkách (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).
1.3 Které pojistky se převádějí?
Všechny pojistky popsané v bodu 1.1 výše.
Pokud máte u AEL více pojistek (jedna nebo více z nich může být součástí transferu a jedna nebo
více z nich mohou být z transferu vyloučeny), diagram v dodatku k této brožuře vám pomůže určit,
které z vašich pojistek budou převedeny na AIU nebo AmTrust Italy a které zůstanou u AEL.
Pokud si nejste jisti, které z vašich pojistek budou převedeny do AIU nebo AmTrust Italy, a které z
vašich pojistek zůstanou u AEL, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktů uvedených v Části 6 níže.
1.4 Proč to AEL dělá?
Spojené království přestalo být členem Evropské unie (EU) k 31. lednu 2020 (Brexit). Je nezbytné,
aby skupina AmTrust restrukturalizovala své evropské provozy a mohla nabízet služby svým
evropským pojištěncům i po Brexitu a po vypršení přechodného období dohodnutého mezi Spojeným
královstvím a EU (momentálně se očekává, že skončí 31. prosince 2020).
V rámci širší restrukturalizace skupiny AmTrust:
a) AIU má v úmyslu převést své lékařské nezákonné praktiky do AmTrust Italy v rámci řízení
podle irského soudu, které má vstoupit v platnost dne 1. července 2020; a
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b) AMT Mortgage Insurance Limited má v úmyslu převést své společnosti EEA30 do AIU, na
základě samostatné části VII, která se má uskutečnit v září 2020.
1.5 Co se stane, pokud dojde k obchodní dohodě s EU o finančních službách?
Současným záměrem společností AEL, AIU a AmTrust Italy (AmTrust) je pokračovat v převodu bez
ohledu na to, kdy může přechodné období skončit, a bez ohledu na ujednání dohodnutá mezi
Spojeným královstvím a EU o obchodu po Brexitu.
Jakákoli změna očekávaného data účinnosti nebo zamýšlená implementace systému bude oznámena
na webových stránkách AmTrust amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
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Část 2

Více informací o AIU a AmTrust Italy
2.1 Kdo je AIU?
Společnost AIU byla zapsána do obchodního rejstříku v Irsku dne 28. ledna 1991 a 12. června 1991 jí
Irská centrální banka poskytla licenci na pojištění a zajištění.
AIU je součástí stejné skupiny společností jako AEL. AIU i AEL jsou nepřímé stoprocentní dceřiné
společnosti AmTrust Financial Services Inc., společnosti se sídlem ve Spojených státech (AFSI).
Vlastníkem AFSI je Evergreen Parent GP, LLC, holdingová společnost zapsaná v Delaware.
AIU má v zásadě stejný rámec základního jmění jako AEL, přičemž AEL i AIU se zaměřují na poměr
solventnosti kapitálu 140 % (počítáno podle standardního modelu Solventnost II). AIU má A.M.
Nejlepší hodnocení finanční síly „A-“ (výborně).
2.2 Kdo je AmTrust Italy?
Společnost AmTrust Italy byla založena v Itálii dne 3. dubna 2007 a dne 14. března 2008 ji italský
orgán dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami (IVASS) poskytl licenci na pojištění a zajištění.
AmTrust Italy je součástí stejné skupiny společností jako AEL. AmTrust Italy i AEL jsou nepřímými
stoprocentními dceřinými společnostmi AFSI.
Cílová míra solventnosti kapitálu AmTrust Italy je 145 % (vypočteno podle standardního modelu
Solventnost II).
2.3 Jak bude AIU nebo AmTrust Italy spravovat moji pojistku?
AIU bude spravovat společnosti EEA30 a AmTrust Italy bude spravovat pojištění pro případ zanedbání
povinné péče zhruba stejným způsobem, jakým je v současné době spravuje AEL, v souladu se
současnými systémy, zásadami a postupy skupiny AmTrust pro své evropské operace (které mohou
být čas od času aktualizovány).
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Část 3

Více informací o procesu transferu
3.1 Co je transfer?
Transfer se řídí procesem podle části VII britského zákona o finančních službách a trzích z roku 2000,
který umožňuje přesunutí skupin pojišťovacích a zajišťovacích smluv mezi dvěma pojišťovnami nebo
zajišťovnami. Zúčastněné pojišťovny nebo zajišťovny mohou být buď ve stejné pojišťovací skupině
(jako v tomto případě), nebo z různých společností.
Než je možné transfer provést, je třeba, aby žádost byla schválena soudem. Platná nařízení vyžadují,
aby AEL, AIU a AmTrust Italy jmenovaly nezávislého experta, schváleného regulačními orgány, který
zkoumá dopad navrhovaného převodu na různé skupiny dotčených pojistníků a soudnímu dvoru
předloží svoji zprávu. Pojistníci musí být informováni a musí jim být poskytnut dostatek času na
posouzení návrhů a pokud mají pocit, že by to na ně mělo nepříznivý vliv, mají právo vznést námitky
nebo obavy.
3.2 Kde a kdy se soudní slyšení uskuteční?
Soudní slyšení se uskuteční u Vysokého soudního dvora, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London,
EC4A 1NL, Spojené království dne 24. června 2020.
Informace
o
výsledcích
slyšení
naleznete
na
našich
webových
stránkách
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers nebo je zjistíte, když zkontaktujete
naše linky +44 (0)333 234 3454, které jsou dostupné v době od 9:00 do 17:00 britského času od
pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků).
3.3 K čemu dojde během soudního slyšení?
Soudní dvůr posoudí, zda by měl transfer nepříznivý vliv na pojištěnce a zde je povolení transferu
vhodné.
Soudce přezkoumá svědecká prohlášení a důkazy předložené AEL, AIU a AmTrust Italy a zváží
zprávy nezávislého odborníka a regulačních orgánů. Bude přidělen čas na vyslechnutí jakýchkoli
námitek nebo obav (ať už písemně, telefonicky nebo osobně) vznesených dotčenými pojištěnci nebo
jakoukoli jinou osobou, která se domnívá, že by byla návrhy nepříznivě ovlivněna.
Soudce musí s přihlédnutím ke všem důkazům rozhodnout, zda je schválení transferu vhodné či ne.
Pokud soudce transfer schválí, dojde k vydání soudního příkazu, což znamená, že systém vstoupí v
platnost v době stanovené v nařízení.
3.4 Co můžete dělat, pokud se domníváte, že by to na vás mělo nepříznivý vliv?
Pokud se domníváte, že transfer by měl na vás nepříznivý vliv, máte právo vznést námitky nebo vznést
své obavy písemně nebo telefonicky předem nebo osobně v rámci soudního slyšení. Můžete se
rozhodnout jmenovat právního zástupce, který vás bude při slyšení zastupovat. Jakékoli námitky nebo
obavy týkající se transferu, které nám byly oznámeny telefonicky nebo písemně, s využitím níže
uvedených údajů, budou zahrnuty do informací poskytnutých soudu.
Pokud byste potřebovali jakékoli další informace, nebo pokud byste měli jakékoli otázky nebo obavy
ohledně transferu nebo pokud máte dojem, že by na vás mohly mít nežádoucí vliv, co nejdříve nás
kontaktujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů, pokud možno ne později než 17.
června 2020.
Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:


zavolat na linku +44 (0)333 234 3454, která je k dispozici od 9:00 do 17:00 britského času od
pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků);
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napsat nám na adresu:


Amtrust International (Transfery portfolia)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Spojené království;



Amtrust International (Transfery portfolia)
6-8 College Green
Dublin 2
Irsko; nebo



Amtrust International (Transfery portfolia)
14, Via Clerici
20121 Milan
Itálie; nebo

zaslat nám e-mail na: partvii@amtrustgroup.com.

3.5 Co myslíte „nežádoucím vlivem“?
Jakékoli typy vlivu na pojištěnce, které by měl vzít soud v úvahu. To zahrnuje změny finančního
zabezpečení zúčastněných společností nebo změny v administrativě společností EEA30 a případů
zanedbání povinné péče. Pokud dojde k některým změnám k horšímu, nemusí to nutně znamenat, že
transfer je nespravedlivý nebo nepřiměřený, protože by mohl být vyvážen jinými výhodami, nebo by
mohly být extrémně malé, nebo by se mohly vyskytnout jen zřídka. Nezávislý odborník zváží závažnost
jakýchkoli nepříznivých změn na základě jejich velikosti nebo pravděpodobnosti výskytu a své závěry
uvede ve zprávě.
Posouzení nepříznivých účinků převodu naleznete v přiloženém shrnutí zprávy nezávislého experta a
v bodě 5.4 níže.
3.6 Co se stane pokud soud transfer neschválí?
Bude-li transfer zamítnut, vaše pojistka zůstane u AEL.
Bude-li transfer z jakéhokoli důvodu zpožděn, pojištěnce budeme informovat prostřednictvím našich
webových stránek amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Pokud se
očekává, že dojde k prodlevám, nebo bude-li převod zamítnut, postiženým pojištěncům napíšeme a
budeme je informovat.
3.7 Bude mi něco z toho účtováno?
Ne, nebudete požádáni, abyste se na nákladech na transfer podíleli. Náklady a poplatky za realizaci
transferu uhradí společnosti AEL, AIU a AmTrust Italy.
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Část 4

Více informací o nezávislém odborníkovi
4.1 Kdo je nezávislý odborník?
Nezávislý odborník je Stewart Mitchell z Lane Clark & Peacock LLP. Pan Mitchell je členem Institutu
pojistných matematiků a má více než 30 let zkušeností v pojišťovnictví.
4.2 Jaká je jeho úloha?
Nezávislý odborník byl jmenován, aby poskytl své stanovisko k pravděpodobnému vlivu návrhů na
pojištěnce. Jeho zpráva je nestranná a vychází z důkladného přezkoumání návrhů a činnosti
společností AEL, AIU a AmTrust Italy. Společnosti AEL, AIU a AmTrust Italy mu poskytli přístup k
důležitým zaměstnancům a informacím, které si vyžádal - jak soukromým, tak veřejným.
4.3 Jak můžu vědět, že je nezávislý?
Jmenování nezávislého odborníka bylo schváleno PRA po konzultaci s FCA a nezávislost je jedním z
kritérií, která se používají k posouzení jeho vhodnosti.
Nezávislý odborník ani nikdo z jeho nejbližší rodiny nevlastní žádné pojistky, podíly ani nemá žádné
jiné finanční zájmy související se společnostmi AEL, AIU, AmTrust Italy nebo společností v rámci
skupiny AmTrust.
Nezávislý odborník má hlavní zodpovědnost vůči soudu, ne vůči AEL, AIU nebo AmTrust Italy. Jeho
zpráva musí být nestranná. Součástí tohoto balíčku je shrnutí jeho zprávy, nicméně úplnou kopii
zprávy nezávislého odborníka si můžete stáhnout z našich webových stránek
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Pokud byste chtěli, abychom vám
zaslali tištěnou kopii, kontaktujte nás prostřednictvím údajů uvedených v bodu 3.4 výše.
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Část 5

Dojde ke změnám mé pojistky?
5.1 Koho mám po realizaci transferu kontaktovat s dotazem na moji pojistku nebo v případě,
že budu chtít provést změny?
Jak je uvedeno v bodu 2.3 výše, administrativa vaší pojistky se v důsledku transferu nezmění a po
transferu byste měli i nadále kontaktovat svůj obvyklý kontakt v AmTrust.
5.2 Nastanou změny v pojistném, které platím?
V důsledku transferu nedojde k žádným změnám vašeho pojistného.
5.3 Nastanou změny všeobecných obchodních podmínek mé pojistky?
Transfer nebude mít vliv na všeobecné obchodní podmínky vaší pojistky ani na přijaté platby, v případě
vznesení nároku.
5.4 Existují nějaké jiné změny, kterých bych si měl/a být v souvislosti s transferem vědom/a?
Systém finančních náhrad (FSCS)
Systém FSCS přináší výhody spotřebitelům a podnikům s obratem nižším než 1 000 000 GBP ročně
(za předpokladu, že tato pojistka není vyloučenou obchodní třídou, jako je zboží v tranzitním,
námořním, leteckém a úvěrovém pojištění). V případě platební neschopnosti společnosti AEL, pokud
splňujete příslušná kritéria způsobilosti, se v současnosti obracíte na FSCS s žádostí, aby vám byl
vyplacen jakýkoli nárok, který uplatňujete v rámci svého pojištění.
Pokud jste způsobilí a systém je schválen a vaše pojistka je převedena na AIU a/nebo AmTrust Italy,
můžete podle příslušných pravidel týkajících se nástupců, kteří jsou ve výchozím nastavení, můžete v
případě úpadku AIU a/nebo AmTrust Italy i nadále využívat FSCS ve věci nároků vzniklých po
transferu. To nemá vliv na váš nárok kontaktovat FSCS, pokud jde o události, ke kterým dojde před
transferem. Ovlivněni nebudou ani pojištěnci AEL, kteří nebudou převedeni k AIU a/nebo AmTrust
Italy.
Nezávislý odborník se tomuto problému věnoval ve své zprávě, v části 7.4. Dospěl k závěru, že jakákoli
ztráta přístupu k systému FSCS nebude mít nepříznivý dopad na převáděné pojištěnce, neboť
vzhledem k finanční síle AIU a AmTrust Italy je nepravděpodobné, že by došlo k platební neschopnosti,
při které se aktivuje ochrana FSCS.
Služba finančního ombudsmana (FOS)
V případě sporu se společností AEL, pokud splňujete příslušná kritéria způsobilosti, se v současné
době obrátíte na úřad FOS, který vám poskytne bezplatnou a nezávislou službu pro řešení sporů.
Kritéria způsobilosti pro tuto službu jsou širší než kritéria platná pro FSCS, nicméně přesto jsou
relevantní pouze pro pojištěnce AEL, kteří jsou spotřebiteli nebo malými nebo středními podniky,
jejichž pojistky jsou sepsány a/nebo spravovány ve Velké Británii.
Pojištěnci AEL, kteří přecházejí k AIU a/nebo AmTrust Italy, kteří splňují kritéria způsobilosti, mohou
ztratit právo požádat FOS v případě sporu s AIU a/nebo AmTrust Italy ve věcech, které nastanou po
datu účinnosti a Brexitu. Pojistníci budou, pokud by byli způsobilými stěžovateli, i nadále mít přístup k
FOS Spojeného království po datu účinnosti, pokud jde o stávající stížnosti a záležitosti předcházející
Brexitu.
Nezávislý odborník se touto otázkou zabýval ve své zprávě v bodu 7.5 a dospěl k závěru, že tato ztráta
přístupu k FOS nebude mít z důvodů uvedených v této zprávě na převáděné pojištěnce žádný
významný dopad.
Více informací o vaší způsobilosti podat stížnost k FSCS nebo FOS naleznete v relevantních částech
jejich webových stránek (https://www.fscs.org.uk/ a https://www.financial-ombudsman.org.uk/) a v
relevantních částech zprávy nezávislého odborníka.
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Část 6

Finální komentáře
6.1 V této brožuře nemohu najít odpověď na moji otázku. Kde získám více informací?
Doufáme, že informace, které jsme poskytli, vám pomohly porozumět návrhům. AEL, AIU a AmTrust
Italy zveřejnily další informace na amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Zde si můžete stáhnout kompletní verzi právních podmínek transferu (stanovených v dokumentu k
programu), kompletní zprávu nezávislého odborníka a balíček sdělení pro pojištěnce. Na webových
stránkách rovněž zveřejníme kopie doplňkových zpráv, které nezávislý odborník sepíše před datem
konání soudního slyšení.
Případně nás kontaktujte s využitím níže uvedených kontaktních údajů a tyto informace vám zašleme.
Prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů nás můžete také kontaktovat pokud máte jakékoli
otázky nebo si přejete vznést obavy nebo námitky vůči navrhovanému transferu.
Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:


zavolat na linku +44 (0)333 234 3454, která je k dispozici od 9:00 do 17:00 britského času od
pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků);



napsat nám na adresu:





Amtrust International (Transfery portfolia)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Spojené království;



Amtrust International (Transfery portfolia)
6-8 College Green
Dublin 2
Irsko; nebo



Amtrust International (Transfery portfolia)
14, Via Clerici
20121 Milan
Itálie; nebo

zaslat nám e-mail na: partvii@amtrustgroup.com.

6.2 Jak se dozvím, zda byl transfer schválen?
Výsledek
žádosti
podané
k
soudu
oznámíme
na
webových
stránkách
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers po skončení soudního slyšení dne
24. června 2020. Na těchto webových stránkách budou rovněž oznámeny jakékoli změny nebo
informace o vývoji transferu.
Informace
o
výsledku
slyšení
naleznete
na
našich
webových
stránkách
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers nebo nás můžete kontaktovat
prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Bude-li žádost úspěšná, transfer se uskuteční k datu účinnosti (počínaje 1. červencem 2020).
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Příloha
Průvodce - budou vaše pojistky v rámci systému
převedeny či ne
Týká se vaše pojistka a/nebo nárok u AEL lékařských neodborných postupů?

NE
Kde se nachází pojištěné riziko nebo rizika
v rámci vaší pojistky?*

ANO
Po navrhovaném transferu bude vaším
pojistitelem AmTrust Italy.

Rizika EEA30
Po navrhovaném transferu bude
vaším pojistitelem společnost AIU,
s ohledem na rizika EEA30, na
která se vaše pojistka vztahuje.

Rizika ve Spojeném království
nebo mimo EHP a rizika EEA30
Po navrhovaném transferu bude
vaším pojistitelem společnost AIU,
s ohledem na rizika EEA30, na
která se vaše pojistka vztahuje.
AEL zůstane vaším pojistitelem ve
věci vaší pojistky ve Spojeném
království a mimo EHP.

Rizika ve Spojeném království
a/nebo mimo EHP
Po navrhovaném transferu bude
vaším pojistitelem AEL.

Průvodce umístěním rizika
KLÍČ: * Umístění rizika závisí na řadě faktorů. Níže je uveden obecný (ale nevyčerpávající) souhrn
těchto faktorů, který vám pomůže:
1) Pokud se vaše pojistka týká nemovitosti a jejího obsahu (je-li obsah kryt stejnou pojistkou), potom
je vaše riziková lokalita obecně na území, na kterém se vaše nemovitost nachází (nebo se běžně
nachází) k datu uzavření vaší pojistky.
2) Pokud se vaše pojistka týká vozidel (letadla, lodě nebo motorová vozidla) riziková lokalita je obecně
určena místem registrace vozidla.
3) Pokud se vaše pojištění týká ostatních rizik (tj. nesouvisí s nemovitostí ani vozidly), pak:
(a) pokud jste právnická osoba, vaše riziková lokalita je obvykle v místě vašeho podnikání k
datu uzavření vaší pojistky. Pokud jste právnická osoba a vaše pojistka se týká více než jedné
z vašich provozoven, které se nacházejí na různých územích, je pravděpodobné, že vaše
pojistka bude mít více rizikových lokalit; nebo
(b) pokud jste fyzická osoba, vaše riziková lokalita se obvykle nachází na území, na kterém
máte k datu uzavření pojistky obvyklý trvalý pobyt.
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Glosář
Soud znamená Vysoký soudní dvůr v Anglii a Walesu.
Soudní slyšení znamená slyšení u Vysokého soudního dvoru v Anglii a Walesu, u kterého je
vyneseno finální rozhodnutí o schválení nebo neschválení programu.
EHP znamená Evropský hospodářský prostor.
Datum účinnosti znamená 1. červenec 2020, datum, ke kterému se očekává nabytí účinnosti
programu (podléhá schválení soudem). Jakákoli změna data transferu (nebo části transferu) bude
oznámena na našich webových stránkách (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfoliotransfers).
FCA znamená Financial Conduct Authority, jehož cílem je chránit spotřebitele finančních služeb,
chránit a zvyšovat integritu finančního systému Spojeného království a podporovat účinnou
hospodářskou soutěž v zájmu spotřebitelů.
FSMA znamená britský zákon o finančních službách a trzích z roku 2000.
Nezávislý odborník znamená Stewarta Mitchella z Lane Clark & Peacock LLP, jehož jmenování,
které bylo po konzultaci s FCA schváleno PRA, zahrnuje vytvoření zprávy.
PRA znamená Finanční regulační úřad, který zodpovídá za obezřetnou regulaci a dohled nad
bankami, stavebními spořitelnami, úvěrovými družstvy, pojišťovnami a významnými investičními
firmami ve Spojeném království.
Regulátor(ři) znamená příslušného regulátora nebo regulátory britského pojišťovacího průmyslu. To
se dle kontextu týká PRA, FCA nebo obou.
Zpráva znamená zprávu vyhotovenou nezávislým odborníkem na základě požadavků FSMA,
odrážející pokyny poskytnuté dle SUP 18.2 Příručky FCA, FG18/4: Přístup FCA k přezkumu převodů
pojišťovacích činností v části VII a prohlášení PRA o převodech pojišťovacích podniků.
Doplňková zpráva znamená zprávu vypracovanou před soudním slyšením, která posoudí dopad
závěrů nezávislého odborníka, ke kterým došlo po vydání jeho úvodní zprávy.
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