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Geachte heer/mevrouw, 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW VERZEKERINGSPOLIS OF CLAIM BIJ AMTRUST 
EUROPE LIMITED – LEES DEZE BRIEF AANDACHTIG 

Hierbij delen wij u mee dat er is voorgesteld dat AmTrust Europe Limited (AEL) op 1 juli 2020 
haar activiteiten binnen de Europese Economische Ruimte (met uitsluiting van het VK) (de 
EER30) overdraagt aan AmTrust International Underwriters dac (AIU). De overdracht van de 
activiteiten aan AIU omvat een lopende polis of lopende polissen die u hebt afgesloten bij AEL 
en/of eventuele claims die u hebt ingediend onder of met betrekking tot de polissen die worden 
overgedragen. 

AEL draagt verder haar Italiaanse activiteiten inzake medische fouten over aan AmTrust 
Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy). Dit deel van de Voorgestelde Overdracht (zoals hieronder 
gedefinieerd) is niet van invloed op u indien u geen polis bij AEL met betrekking tot medische 
fouten hebt of hebt gehad en geen claim hebt ingediend met betrekking tot dergelijke polissen. 

Deze brief bevat belangrijke informatie over de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht en 
biedt u een redelijke hoeveelheid tijd om na te gaan of u en/of uw belanghebbenden al dan niet 
negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de Voorgestelde Overdracht.  

Achtergrond 

Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie (de EU) 
als gevolg van de zogenaamde Brexit. De AmTrust-groep moet daarom haar Europese 
activiteiten reorganiseren teneinde de Europese polishouders te kunnen blijven bedienen na 
Brexit en na het verstrijken van de overgangsperiode die is overeengekomen tussen het VK en 
de EU (momenteel is de verwachting dat deze periode eindigt op 31 december 2020). 

Dienovereenkomstig stelt AEL voor om over te dragen aan: 

a) AmTrust Italy al haar zakelijke activiteiten betreffende medische fouten in Italië 
(inclusief aanvullende vormen van dekking onder polissen inzake medische fouten) (de 
"Medmal"-activiteiten); en aan 

b) AIU alle verzekeringsovereenkomsten betreffende algemene verzekeringen en 
herverzekeringen (anders dan de "Medmal"-activiteiten) die het heeft afgesloten en/of 
is aangegaan met betrekking tot risico’s in de EER30, zij het dat waar een polis 
betrekking heeft op risico’s in de EER30 en buiten de EER30, enkel dat deel van de 
polis dat betrekking heeft op de EER30 wordt overgedragen aan AIU;  

 (tezamen de Voorgestelde Overdracht).  

Met de Voorgestelde Overdracht wordt bereikt dat de AmTrust-groep op wettige wijze uw polis 
en/of claim kan blijven beheren na Brexit. De Voorgestelde Overdracht van de "Medmal"-
activiteiten zorgt er ook voor dat alle Italiaanse activiteiten inzake medische fouten die door 
AEL zijn verzekerd worden overgenomen door een Italiaanse verzekeraar onder direct toezicht 
van de Italiaanse toezichthoudende autoriteit voor verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen (IVASS). 
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In het kader van een brede reorganisatie van de AmTrust-groep heeft AIU het voornemen om 
haar Italiaanse activiteiten inzake medische fouten over te dragen aan AmTrust Italy en heeft 
AMT Mortgage Insurance Limited het voornemen haar activiteiten over te dragen aan AIU. 
Deze aanvullende overdrachten staan los van de Voorgestelde Overdracht. 

Informatie over AIU en AmTrust Italy 

AIU is een verzekerings- en herverzekeringsbedrijf opgericht in Ierland, dat een vergunning 
daartoe heeft gekregen van en onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland (de CBI). 
AmTrust Italy is een verzekerings- en herverzekeringsbedrijf opgericht in Italië, dat een 
vergunning daartoe heeft gekregen van en onder toezicht staat van IVASS. AEL, AIU en 
AmTrust Italy zijn leden van de AmTrust-groep. 

Informatie over de Voorgestelde Overdracht 

De Voorgestelde Overdracht moet worden uitgevoerd overeenkomstig de Financial Services 
and Markets Act 2000 van het VK. Daarvoor is de goedkeuring nodig van de High Court of 
Engeland en Wales (de Rechtbank). Een onafhankelijke deskundige (de Onafhankelijke 
Deskundige) is aangesteld met als taak het opstellen van een rapport voor de Rechtbank. Hij 
heeft de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht beoordeeld en is tot de conclusie gekomen 
dat deze overdracht niet materieel van negatieve invloed is op enige groep van polishouders.  

Het is een wettelijk vereiste dat wij contact met u opnemen in het kader van dit proces en indien 
u van mening bent dat u negatieve gevolgen ondervindt van de Voorgestelde Overdracht, dan 
hebt u het recht om uw standpunt kenbaar te maken bij de Rechtbank. In deze brief vindt u 
informatie over de manier waarop u dit kunt doen. 

Het diagram in het boekje “Uw vragen over de overdracht van polissen beantwoord” waarna 
hieronder wordt verwezen helpt u vast te stellen welke polissen (geheel dan wel gedeeltelijk) 
onder de Voorgestelde Overdracht vallen. Even zo geldt dat als u meer dan een polis hebt bij 
AEL (waarvan een of meer deel kunnen uitmaken van de Voorgestelde Overdracht en waarvan 
een of meer kunnen worden uitgesloten van de Voorgestelde Overdracht), dan kunt u met 
behulp van het boekje “Uw vragen over de overdracht van polissen beantwoord” vaststellen 
welke van uw polissen worden overgedragen aan AIU of AmTrust Italy en welke van de polissen 
in het beheer van AEL blijven. Als u dan nog steeds niet precies weet welke van uw polissen 
overgaan naar AIU of AmTrust Italy, neem dan contact met ons op met behulp van de 
contactgegevens hieronder.  

Als uw polis(sen) wordt/worden overgedragen aan AIU onder de Voorgestelde Overdracht, dan 
wordt/worden uw polis(sen) die op of na 1 juli 2020 zou(den) moeten worden verlengd door 
AIU verlengd op de relevante datum van verlenging. 

Als u deze brief hebt ontvangen omdat u een claim indient onder een polis bij AEL, dan dient 
niets in deze brief als erkenning of aanvaarding van de geldigheid van de claim of van enige 
aansprakelijkheid van AEL te worden beschouwd (of, na de Voorgestelde Overdracht, van AIU 
of AmTrust Italy) met betrekking tot die claim (en in het bijzonder enig voorbehoud van rechten 
die indien toegekend volledig voorbehouden blijven) of de geldigheid van uw polis (inclusief 
indien een dergelijke polis ongeldig is verklaard). 

De Voorgestelde Overdracht is niet van invloed op: 

 onze verplichtingen jegens u  
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 de voorwaarden van uw dekking; 

 de hoogte van uw premie; 

 de looptijd van uw polis of polissen;  

 de manier waarop uw polis wordt beheerd of  

 enige claim die u misschien hebt ingesteld of kunt instellen onder uw polis of polissen, 
inclusief de manier waarop eventuele claims die u hebt ingesteld of kunt instellen onder 
uw polis of polissen worden verwerkt. 

Het antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor toegang tot het Financial Services 
Compensation Scheme (vergoedingsregeling financiële diensten) en de Financial Ombudsman 
Service (Ombudsman Financiële Dienstverlening) in het VK kan echter veranderen als gevolg 
van de Voorgestelde Overdracht. Meer informatie hierover vindt u in het bij deze brief 
bijgevoegde boekje “Uw vragen over de overdracht van polissen beantwoord”.  

Hoe worden uw belangen beschermd? 

Het juridisch proces voor de Voorgestelde Overdracht is erop gericht uw belangen te helpen 
beschermen. Samengevat: 

 De Rechtbank moet de Voorgestelde Overdracht goedkeuren. De Rechtbank beoordeelt 
of de voorgestelde Overdracht polishouders nadelig beïnvloedt en of het wenselijk is om 
de voorgestelde Overdracht goed te keuren. De Rechtszitting vindt op 24 juni 2020 
plaats in de High Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, 
VK.   

 U hebt het recht de Rechtszitting waarin de Voorgestelde Overdracht wordt behandeld 
bij te wonen en eventuele bezwaren of zorgpunten die u hebt in persoon te presenteren 
of daartoe een juridisch adviseur aan te stellen die namens u de Rechtszitting bijwoont. 
Als u ons liever belt of schrijft in plaats van in persoon te verschijnen, presenteren wij 
eventuele bezwaren die u ons hebt meegedeeld schriftelijk bij de Rechtbank op 24 juni 
2020. Als u besluit ons te schrijven, wordt u vriendelijk verzocht dat zo spoedig mogelijk 
te doen en bij voorkeur uiterlijk op 17 juni 2020.  

 Afhankelijk van de goedkeuring door de Rechtbank worden polissen naar verwachting 
automatisch op 1 juli 2020 overgedragen aan hetzij AIU hetzij AmTrust Italy. In het geval 
dat de Rechtbank wel de overdracht aan AIU goedkeurt maar niet de overdracht aan 
AmTrust Italy, vindt de overdracht aan AIU nog steeds plaats (en omgekeerd). Een 
verandering in de datum van de Rechtszitting of de datum van de Voorgestelde 
Overdracht (of een van de twee delen van de Voorgestelde Overdracht) zal worden 
meegedeeld op onze website (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers).  

 De Onafhankelijke Deskundige heeft de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht 
beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat deze niet materieel van negatieve invloed 
is op enige groep van polishouders. 

 AEL heeft nauw overlegd met de regelgevers, de Financial Conduct Authority en de 
Prudential Regulation Authority. AIU en AmTrust Italy hebben ook overleg gevoerd met 
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hun regelgevers, te weten de CBI respectievelijk de IVASS. De regelgevers in het VK 
zijn gerechtigd hun eigen standpunten kenbaar te maken in de Rechtbank en wij 
verwachten ook dat ze dat doen.  

Wat moet u doen? 

Lees zorgvuldig de informatie die is opgenomen in en bij deze brief. We hebben een boekje 
bijgesloten, getiteld: 

 "Uw vragen over de overdracht van polissen beantwoord" over de Voorgestelde 
Overdracht; 

 een samenvatting van het juridisch document met de voorwaarden van de Voorgestelde 
Overdracht (het Plan-document);  

 een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke Deskundige; en 

 een exemplaar van een wettelijke kennisgeving met nadere informatie over de 
Rechtszitting voor de Voorgestelde Overdracht. 

Hoe kunt u uw standpunten bekendmaken? 

Als u geen problemen hebt met de Voorgestelde Overdracht en de informatie opgenomen in 
en bijgesloten bij deze brief, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Indien u echter meer 
informatie nodig hebt of indien u vragen hebt of u bezorgd bent over de Voorgestelde 
Overdracht of denkt dat u daarvan negatieve gevolgen kunt ondervinden, neem dan zo spoedig 
mogelijk en bij voorkeur uiterlijk op 17 juni 2020 contact op aan de hand van de onderstaande 
gegevens.  

U kunt: 

 de helpdesk bellen op +44 (0)333 234 3454 van 9 uur tot 17 uur (tijd in het VK) 
maandag tot en met vrijdag (behalve feestdagen); 

 een brief sturen naar 

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

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Ierland; of 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milano 
Italia; of 
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 een e-mail sturen naar partvii@amtrustgroup.com. 

Als u algemene vragen hebt over uw polis of claim, neem dan contact op met uw gebruikelijke 
contactpersoon bij AmTrust of met uw assurantiemakelaar.  

Gemakshalve is deze informatie ook beschikbaar op de website van AmTrust 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), samen met volledige 
exemplaren van de bij deze brief bijgesloten documenten, het Plan-document en het rapport 
van de Onafhankelijke Deskundige. Alle updates en gegevens over de vorderingen van de 
Voorgestelde Overdracht, inclusief enig aanvullend rapport van de Onafhankelijke Deskundige 
dat kan worden opgesteld voorafgaande aan de Rechtszitting worden ook op deze website 
gepubliceerd.   

Als u iemand kent die een belang heeft in en/of gerechtigd is tot het indienen van een claim 
onder uw polis, verzoeken wij u deze persoon op de hoogte te brengen van de Voorgestelde 
Overdracht en de informatie in deze brief en het boekje door te geven. 

Hoogachtend,   

      

Voor en namens Voor en namens 

AmTrust Europe Limited  AmTrust International 
Underwriters dac 

 
 

 

Voor en namens  

AmTrust Assicurazioni s.p.a. 
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