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AUGSTĀ TIESA 

ANGLIJAS UN VELSAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA TIESAS 

UZŅĒMUMU TIESA (ChD) 

 

 

 

SAISTĪBĀ AR AMTRUST EUROPE LIMITED 

 

- un     - 

 

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 

- un     - 

 

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

- un     - 

 

SAISTĪBĀ AR 

2000. GADA FINANŠU PAKALPOJUMU UN TIRGUS AKTU 

 

 

Ar šo tiek paziņots, ka 2020. g. 11. martā AmTrust Europe Limited (turpmāk — AEL), AmTrust 

International Underwriters dac (turpmāk —AIU) un AmTrust Assicurazioni s.p.a (turpmāk — AmTrust 

Italy) (kopīgi dēvēti — AmTrust) iesniedza pieteikumu Augstajā tiesā, Anglijas un Velsas 

Uzņēmējdarbības un īpašumu tiesā, Uzņēmumu tiesā (ChD) Londonā saskaņā ar 2000. gada 

Finanšu pakalpojumu un tirgus akta (turpmāk — Akts) 107. pantu rīkojuma pieņemšanai:  

 

(1) saskaņā ar Akta 111. pantu atļaut plānu (turpmāk — Plāns), kas paredz: 

 

a) nodot uzņēmumam 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) nodot uzņēmumam AIU visu vispārējas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 

uzņēmējdarbību (neskaitot Medmal Uzņēmējdarbību), kas norit Eiropas Ekonomikas zonā, 

izņemot Apvienoto Karalisti, (turpmāk — EEA30), kuru izveidojis un/vai uzņēmies AEL 

Apvienotajā Karalistē un no AEL filiālēm Itālijā un Zviedrijā (un, ja tikai daļa polises attiecas uz 

EEA30, tikai attiecīgā polises daļa tiek nodota); un 

 

(2) izstrādāt papildnoteikumus saistībā ar Plānu atbilstoši Akta 112. un 112A. pantam. 

 

Saskaņā ar Akta 109. pantu neatkarīga eksperta izveidotā Plāna nosacījumu ziņojuma (turpmāk — 

Plāna Ziņojums) kopija, pārskats, kas ietver Plāna nosacījumus un Plāna Ziņojuma kopsavilkumu un 

Plāna dokuments ir bez maksas iegūstams, sazinoties ar AmTrust, zvanot uz turpmāk norādītajiem 

tālruņa numuriem vai vēršoties turpmāk norādītajās adresēs. Šie dokumenti un citi saistītie 

dokumenti, tostarp apdrošinājuma ņēmējiem paredzēto vēstījumu paraugu kopijas, ir pieejami arī 

vietnē amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Vietnē pieejamā informācija 

tiek atjaunināta, rodoties būtiskām izmaiņām saistībā ar ierosināto nodošanu.   
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Jautājumu vai bažu gadījumā lūdzam sazināties ar AmTrust, rakstot uz e-pasta adresi 

partvii@amtrustgroup.com, zvanot uz tālruņa numuru +44 (0)333 234 3454 (no pirmdienas līdz 

piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc Apvienotās Karalistes laika (izņemot valsts svētku dienās)), 

vai, rakstot uz adresi: (i) Amtrust International (Portfolio Transfers), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, 

Londona EC3A 8AA, Apvienotā Karaliste; (ii)  Amtrust International (Portfolio Transfers), 6-8 College 

Green, Dublina 2, Īrija; vai (iii) Amtrust International (Portfolio Transfers), 14, Via Clerici, 20121, 

Milāna, Itālija. 

 

Ja Jums ir polise no AEL, AIU vai AmTrust Italy, lūdzu, saziņā norādiet polises numuru. Tas ir 

atrodams Jūsu polises dokumentācijā vai ar to saistītā sarakstē. 

 

Pieteikumu izskatīs Anglijas un Velsas Augstajā tiesā, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londonā, 

EC4A 1NL, Apvienotajā Karalistē 2020. gada 24. jūnijā. Jebkurai personai, kura uzskata, ka viņu 

var nelabvēlīgi ietekmēt Plāna īstenošana, vai kura iebilst pret Plānu, ir tiesības piedalīties tiesas 

sēdē un izteikt savu viedokli personīgi vai ar likumīgā pārstāvja palīdzību. Jebkura persona, kura 

vēlas piedalīties sēdē, tiek lūgta par to informēt AmTrust, rakstot uz iepriekš norādīto adresi pēc 

iespējas drīzāk un vēlams līdz 2020. gada 17. jūnijam, izklāstot pretenzijas būtību. Tādējādi AmTrust 

spēs ziņot par jebkādām izmaiņām saistībā ar tiesas sēdi un, ja iespējams, risināt izpaustās 

pretenzijas pirms sēdes.   

 

Jebkura persona, kura uzskata, ka viņu var nelabvēlīgi ietekmēt Plāna īstenošana, vai kura iebilst pret 

Plānu, bet neplāno apmeklēt tiesas sēdi, var rakstiski izpaust savas sūdzības par Plānu, raktot 

AmTrust uz iepriekš norādītajām adresēm vai zvanot uz iepriekš norādītajiem tālruņa numuriem pēc 

iespējas drīzāk un vēlams līdz 2020. gada 17. jūnijam.  

 

AmTrust ziņos Apvienotās Karalistes finanšu darbību uzraudzības iestādei un prudenciālās 

regulēšanas iestādei par visām pretenzijām, kas izteiktas pirms pieteikuma izskatīšanas, neatkarīgi 

no tā, vai pretenzijas izteikusī persona plāno apmeklēt sēdi.  

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Apvienotā Karaliste  

AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac un AmTrust Assicurazioni s.p.a. 

juriskonsults.  
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