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CR-2019-008234 
AUKŠTASIS TEISINGUMO TEISMAS 

ANGLIJOS IR VELSO VERSLO IR NUOSAVYBĖS TEISMAI 

ĮMONIŲ TEISMAS (KANCLERIO SKYRIUS) 

 

DĖL AMTRUST EUROPE LIMITED 

ir 

DĖL AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

ir 

DĖL AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

ir 

IR VADOVAUJANTIS 2000 M. FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ ĮSTATYMO VII DALIMI 

 PLANO SANTRAUKA  

 

1 Įvadas 

1.1 Įmonė AmTrust Europe Limited (toliau – AEL) siūlo perleisti: 

(a) įmonei AmTrust Assicurazioni s.p.a. – visą savo Italijos draudimo nuo medicinos įstaigų 

aplaidumo verslą (įskaitant visas papildomas draudimo rūšis pagal draudimo nuo 

medicinos įstaigų aplaidumo sutartis); ir 

(b) įmonei AmTrust International Underwriters dac – visą turto (per)draudimo verslą (išskyrus 

draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslą) su visomis pasirašytomis draudimo 

sutartimis ir (arba) prisiimta rizika, esančiomis Europos ekonominėje erdvėje išskyrus JK 

(toliau – EEE30), išskyrus atvejus, kai draudimo sutartis yra susijusi su rizika, esančia 

EEE30 ir už EEE30 ribų – tokiu atveju įmonei AIU būtų perleidžiama tik EEE30 teritorijoje 

esanti draudimo sutarties dalis (toliau – EEE30 verslas), 

kartu – perleidžiamas verslas. 



  

2 CFD-#31357807-v3 

1.2 Perleidžiamo verslo perleidimas (toliau – Perleidimas) būtų vykdomas pagal draudimo verslo 

perleidimo planą (toliau – Planas). Planas bus įgyvendinamas per Anglijos Aukštąjį Teisingumo 

Teismą (toliau – Aukštasis Teismas) pagal JK 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo VII 

dalies nuostatas. 

1.3 Šiame dokumente pateikiama Plano santrauka. 

1.4 Šis dokumentas yra tik santrauka. Visas planas skelbiamas AmTrust svetainėje, o jo spaudinys 

bus platinamas nemokamai (išsamiau žr. 5 skyrių).   

2 Informacija apie AEL, AIU ir AmTrust Italy 

2.1 Įmonė AEL yra registruota Anglijoje ir Velse, įmonės kodas 1229676. AEL buveinės adresas: 10th 

Floor Market Square House, Saint James’s Street, Nottingham, Nottinghamshire, NG1 6FG. 

Įmonei AEL veiklos licenciją išdavė ir jos veiklą prižiūri JK Rizikos ribojimo reguliavimo taryba 

(Prudential Regulation Authority, toliau – PRA), taip pat jos veiklą prižiūri JK Finansų priežiūros 

institucija (Financial Conduct Authority, toliau – FCA).  

2.2 Įmonė AIU yra registruota Airijoje, įmonės kodas 169384. AIU buveinės adresas: 6-8 College 

Green, Dublin 2, D02 VP48, Airija. Įmonei AIU veiklos licenciją išdavė ir jos veiklą prižiūri Airijos 

centrinis bankas. 

2.3 Įmonė AmTrust Italy yra registruota Italijoje, įmonės kodas 1917540518. AmTrust Italy buveinės 

adresas: 14, Via Clerici, 20121 Milan, Italija. AmTrust Italy veiklą prižiūri Italijos draudimo 

priežiūros tarnyba. 

3 Plano įgyvendinimo tvarka ir grafikas 

3.1 Siūlomas Plano įgyvendinimo grafikas: 

Pagrindiniai etapai  

Aukštojo Teismo posėdis 2020 m. birželio 24 d. 

Siūloma įsigaliojimo data (kada EEE30 verslas bus perleistas 
įmonei AIU, o draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo 
verslas bus perleistas įmonei AmTrust Italy) 

2020 m. liepos 1 d., 00:01 
val. (GMT)  

 
3.2 Planas nebus įgyvendinamas, jei 2020 m. birželio 24 d. Aukštasis Teismas jo nepatvirtins. 

3.3 Jei Aukštasis Teismas pakoreguos siūlomą Planą arba nustatys jo sąlygas, Planas bus vykdomas 

tik įmonėms AEL, AIU ir AmTrust Italy pritarus šiems pakeitimams. 
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4 Plano santrauka 

4.1 Toliau pateikiama pagrindinių Plano aspektų santrauka.  Kaip minėta, su išsamiu Plano 

dokumentu galima susipažinti nemokamai (išsamiau žr. 5 skyrių). 

4.2 Be to, įmonės AEL, AIU ir AmTrust Italy parengė keletą komunikacinių pranešimų draudėjams. 

Jie skelbiami adresu amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

Plano esmė 

4.3 Kaip minėta, Planas skirtas perleisti visą įmonės AEL EEE30 verslą įmonei AIU ir įmonės AEL 

draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslą įmonei AmTrust Italy. 

Įmonių AIU arba AmTrust Italy draudimo išmokų mokėjimas po įsigaliojimo datos 

4.4 Planuojama, kad nuo įsigaliojimo datos 

(a) visos teisės ir pareigos, kylančios iš EEE30 verslo, bus automatiškai perleistos įmonei AIU 

ir nebebus susijusios su įmone AEL. Tai reiškia, kad AIU bus atsakinga už visų draudimo 

išmokų išmokėjimą ir visų kitų EEE30 verslo įsipareigojimų, už kuriuos anksčiau buvo 

atsakinga AEL, vykdymą; ir 

(b) visos teisės ir pareigos, kylančios iš draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslo, bus 

automatiškai perleistos įmonei AmTrust Italy ir nebebus susijusios su įmone AEL. Tai 

reiškia, kad įmonė AmTrust Italy bus atsakinga už visų draudimo išmokų išmokėjimą ir visų 

kitų draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslo įsipareigojimų, už kuriuos anksčiau 

buvo atsakinga įmonė AEL, vykdymą. 

Išimtys 

4.5 Neatsižvelgiant į ketinimą, paaiškintą 4.4 skyriuje, gali būti nedidelis skaičius draudimo sutarčių, 

kurių šis Planas neapima. Tokios sutartys vadinamos „išimtinėmis draudimo sutartimis“ arba 

„likusiomis draudimo sutartimis“, jos plačiau aprašytos išsamioje Plano versijoje. Visos likusios 

draudimo sutartys, susijusios su EEE30 verslu, bus perleistos įmonei AIU iš karto po įsigaliojimo 

datos. Visos likusios draudimo sutartys, susijusios su draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo 

verslu, bus perleistos įmonei AmTrust Italy iš karto po įsigaliojimo datos. 

Draudimo sutarčių sąlygos nesikeičia 

4.6 Perleidžiamų draudimo sutarčių sąlygos visiškai nesikeičia, išskyrus tai, kad EEE30 verslo atveju 

draudikas bus įmonė AIU, o ne AEL, o draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslo atveju 

draudikas bus įmonė AmTrust Italy, o ne įmonė AEL. 
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Draudimo sutarčių administravimas 

4.7 AIU administruos EEE30 verslą, o AmTrust Italy administruos draudimo nuo medicinos įstaigų 

aplaidumo verslą taip pat, kaip šiuo metu abu verslus administruoja įmonė AEL – laikydamosi 

galiojančių AmTrust Group sistemų, taisyklių ir tvarkos, taikomų grupės Europos verslui (su 

galimais pakeitimais).   

4.8 Taigi Planas neturės jokio poveikio perleidžiamo verslo draudimo sutarčių administravimui. 

Teisinių procesų tęstinumas 

4.9 Nuo įsigaliojimo datos visi su EEE30 verslu susiję vykstantys teismo procesai arba nagrinėjamos 

bylos, kuriuos inicijavo įmonė AEL arba kurie buvo inicijuoti prieš ją, bus tęsiami įmonės AIU arba 

prieš ją, o įmonė AIU turi teisę į visas teisių gynimo priemones, reikalavimus, priešinius 

reikalavimus ir įskaitymo teisę, kokias turėjo įmonė AEL. Nuo įsigaliojimo datos bet koks teismo 

sprendimas, teisminis susitarimas arba įsakymas, priimtas AEL atžvilgiu vykstančio arba 

pasibaigusio teismo proceso, susijusio su EEE30 verslu, metu yra vykdytinas ne AEL, o AIU 

atžvilgiu. 

4.10 Nuo įsigaliojimo datos visi su draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslu susiję vykstantys 

teismo procesai arba nagrinėjamos bylos, kuriuos inicijavo įmonė AEL arba kurie buvo inicijuoti 

prieš ją, bus tęsiami įmonės AmTrust Italy arba prieš ją, o įmonė AmTrust Italy turi teisę į visas 

teisių gynimo priemones, reikalavimus, priešinius reikalavimus ir įskaitymo teisę, kokias turėjo 

įmonė AEL. Nuo įsigaliojimo datos bet koks teismo sprendimas, teisminis susitarimas arba 

įsakymas, priimtas AEL atžvilgiu vykstančio ar pasibaigusio teismo proceso, susijusio su 

draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo verslu, metu yra vykdytinas ne AEL, o AmTrust Italy 

atžvilgiu. 

Sąnaudos ir išlaidos 

4.11 Draudėjams nebus perkeltos jokios sąnaudos ir išlaidos, susijusios su Plano rengimu ar Aukštojo 

Teismo procesu. 

5 Papildoma informacija  

Jei jums kiltų papildomų klausimų arba norėtumėte gauti išsamią Plano versiją: 

 apsilankykite svetainėje amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-

transfers;  

 paskambinkite mums +44 (0)333 234 3454  (9:00–17:00 val. JK laiku, išskyrus nedarbo 

dienas);  

 atsiųsti mums laišką adresu  
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 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

Exchequer Court 

33 St Mary Axe 

London EC3A 8AA 

JK; 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

6-8 College Green 

Dublin 2 

Airija; arba 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

14, Via Clerici 

20121 Milan 

Italija; arba 

 kreiptis el. paštu adresu partvii@amtrustgroup.com. 

Jei turite bendro pobūdžio klausimų apie savo draudimo sutartį, skambinkite savo AmTrust 

agentui arba draudimo tarpininkui.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

