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CR-2019-008234 
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 TIGRUS AKTA VII DAĻU 

 PLĀNA ĪSS IZKLĀSTS  

 

1 Ievads 

1.1 AmTrust Europe Limited (turpmāk — AEL) ierosina nodot: 

(a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (turpmāk — 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) AmTrust International Underwriters dac visu vispārējas (pār)apdrošināšanas 

uzņēmējdarbību (neskaitot Medmal Uzņēmējdarbību), kuru uzņēmums izveidojis un/vai 

uzņēmies saistībā ar risku, kas pastāv Eiropas Ekonomikas Zonā, izņemot Apvienoto 

Karalisti, (turpmāk — EEA30), un attiecībā uz tām polisēm, kuras saistītas ar risku gan 

EEA30, gan ārpus EEA30, AIU tiek nodota tikai tā polises daļa, kas attiecas uz EEA30 

(turpmāk — EEA30 Uzņēmējdarbība), 

kopā dēvēta — Nododamā Uzņēmējdarbība. 
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1.2 Nododamās Uzņēmējdarbības nodošana (turpmāk — Nodošana) tiks īstenota, izpildot 

apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanas plānu (turpmāk — Plāns). Plāns tiks ieviests 

Anglijas Augstās tiesas (turpmāk — Augstā Tiesa) uzraudzībā saskaņā ar Apvienotās Karalistes 

2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus akta VII daļu. 

1.3 Šis dokuments ietver Plāna būtības īsu izklāstu. 

1.4 Šis dokuments ir tikai īss izklāsts. Pilnais Plāns būs pieejams AmTrust tīmekļa vietnē, un drukātas 

kopijas būs iespējams saņemt bez maksas (sīkāku informāciju skatīt turpmāk, 5. daļā).   

2 Pamatinformācija par AEL, AIU un AmTrust Italy 

2.1 AEL ir Anglijā un Velsā dibināts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 1229676. AEL juridiskā adrese 

ir 10th Floor Market Square House, Saint James’s Street, Nottingham, Nottinghamshire, NG1 

6FG. AEL darbību pilnvaro un regulē Apvienotās Karalistes prudenciālās regulēšanas iestāde 

(turpmāk — PRA) un to regulē arī Apvienotās Karalistes finanšu darbības uzraudzības iestāde 

(turpmāk — FCA).  

2.2 AIU ir Īrijā dibināts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 169384. AIU juridiskā adrese ir 6-8 College 

Green, Dublina 2, D02 VP48, Īrija. AIU darbību pilnvaro un regulē Īrijas Centrālā Banka. 

2.3 AmTrust Italy ir Itālijā dibināts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 1917540518. AmTrust Italy 

juridiskā adrese ir 14, Via Clerici, 20121 Milāna, Itālija. AmTrust Italy darbību regulē Itālijas 

Apdrošināšanas uzraudzības institūts. 

3 Plāna kārtība un grafiks 

3.1 Plāna īstenošanas paredzētais grafiks: 

Galvenie uzdevumi  

Augstās Tiesas sēde 2020. g. 24. jūnijs 

Ierosinātais „Spēkā Stāšanās Datums“ (kad EEA30 
Uzņēmējdarbība tiks nodota AIU un Medmal 
Uzņēmējdarbība tiks nodota AmTrust Italy) 

plkst. 00.01 GMT, 2020. g. 
1. jūlijs  

 
3.2 Plāns netiks īstenots, ja Augstā Tiesa nesniegs atļauju 2020. g. 24. jūnijā. 

3.3 Ja Augstā Tiesa piemēros jebkādas izmaiņas vai nosacījumus Plāna īstenošanai, Plāns netiks 

īstenots bez AEL, AIU un AmTrust Italy piekrišanas. 
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4 Plāna īss izklāsts 

4.1 Turpmāk ir īsi izklāstīti Plāna galvenie punkti.  Kā minēts iepriekš, Plāna dokumenta pilnā versija 

ir pieejama bez maksas (vairāk informācijas skatīt 5. punktā). 

4.2 Turklāt, AEL, AIU un AmTrust Italy ir sagatavojuši apdrošinājuma ņēmējiem paredzētas 

informācijas pakas, kas ir pieejamas vietnē 

amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

Plāna būtība 

4.3 Kā iepriekš minēts, Plāna īstenošana paredz visas AEL EEA30 Uzņēmējdarbības nodošanu AIU 

un visas AEL Medmal Uzņēmējdarbības nodošanu AmTrust Italy. 

AIU vai AmTrust Italy atlīdzību izmaksāšana pēc Spēkā Stāšanās Datuma 

4.4 Ir paredzēts, sākot ar Spēkā Stāšanās Datumu, 

(a) visas AEL tiesības un pienākumus saistībā ar EEA30 Uzņēmējdarbību automātiski nodot 

AIU. Tas nozīmē, ka AIU būs atbildīgs par visu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu un visu 

citu pienākumu pildīšanu, ko iepriekš uzņēmās AEL, saistībā ar EEA30 Uzņēmējdarbību; 

un 

(b) visas AEL tiesības un pienākumus saistībā ar Medmal Uzņēmējdarbību automātiski nodot 

AmTrust Italy. Tas nozīmē, ka AmTrust Italy būs atbildīgs par visu apdrošināšanas atlīdzību 

izmaksu un visu citu pienākumu pildīšanu, ko iepriekš uzņēmās AEL, saistībā ar Medmal 

Uzņēmējdarbību. 

Izņēmumi 

4.5 Neskatoties uz 4.4. punktā minēto informāciju, var būt neliels skaits polišu, kuras Plāns neietver. 

Tās ir „Izņēmuma Polises“, jeb „Paliekošās Polises“, par kurām sīkāk izklāstīts Plāna pilnajā 

versijā. Visas Paliekošās Polises saistībā ar EEA30 Uzņēmējdarbību tiks nodotas AIU pēc 

iespējas drīzāk pēc Spēkā Stāšanās Datuma. Visas Paliekošās Polises saistībā ar Medmal 

Uzņēmējdarbību tiks nodotas AmTrust Italy pēc iespējas drīzāk pēc Spēkā Stāšanās Datuma. 

Polišu noteikumi un nosacījumi nemainās 

4.6 Nodoto polišu noteikumi un nosacījumi paliek nemainīgi, izņemot, ka par apdrošinātāju EEA30 

Uzņēmējdarbībā tiks uzskatīts AIU, nevis AEL, un par apdrošinātāju Medmal Uzņēmējdarbībā 

tiks uzskatīts AmTrust Italy, nevis AEL. 
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Polišu pārvaldīšana 

4.7 AIU pārvaldīs EEA30 Uzņēmējdarbību, un AmTrust Italy pārvaldīs Medmal Uzņēmējdarbību 

pārsvarā gluži tā pat, kā to šobrīd veic AEL, saskaņā ar AmTrust grupas pašreizējām sistēmām, 

politikām un procesiem darbībai Eiropā (kas arī līdz šim var tikt laiku pa laikam atjaunināti).   

4.8 Tādēļ Plānam nav paredzēts jebkādi ietekmēt polišu pārvaldīšanas kārtību attiecībā uz 

Nododamo Uzņēmējdarbību. 

Tiesas procesu un tiesāšanās turpināšana 

4.9 Sākot ar Spēkā Stāšanās Datumu, jebkādi esoši tiesas procesi un tiesāšanās, ko veic vai kas ir 

vērsti pret AEL saistībā ar EEA30 Uzņēmējdarbību, turpinās veikt vai pret sevi uzņemsies AIU, 

un AIU pienāksies visi aizsardzības līdzekļi, pieprasījumi, pretprasības un parāda pārrēķināšanas 

tiesības, kas citādi pienāktos AEL. Sākot ar Spēkā Stāšanās Datumu, visi spriedumi, izlīgumi, 

rīkojumi vai atlīdzības saistībā ar esošiem un izbijušiem tiesas procesiem par labu vai pret AEL 

saistībā ar EEA30 Uzņēmējdarbību AEL vietā būs piemērojami par labu vai pret AIU. 

4.10 Sākot ar Spēkā Stāšanās Datumu, jebkādi esoši tiesas procesi un tiesāšanās, ko veic vai kas ir 

vērsti pret AEL saistībā ar Medmal Uzņēmējdarbību, turpinās veikt vai pret sevi uzņemsies 

AmTrust Italy, un AmTrust Italy pienāksies visi aizsardzības līdzekļi, pieprasījumi, pretprasības 

un parāda pārrēķināšanas tiesības, kas citādi pienāktos AEL. Sākot ar Spēkā Stāšanās Datumu, 

visi spriedumi, izlīgumi, rīkojumi vai atlīdzības saistībā ar esošiem un izbijušiem tiesas procesiem 

par labu vai pret AEL saistībā ar Medmal Uzņēmējdarbību AEL vietā būs piemērojami par labu 

vai pret AIU. 

Izmaksas un izdevumi 

4.11 Apdrošinājuma ņēmēji nesedz jebkādas izmaksas un izdevumus saistībā ar Plāna izveidi vai 

Augstās Tiesas procesiem. 

5 Papildu informācija  

Ja vēlaties uzdot papildu jautājumus vai saņemt Plāna pilno versiju, lūdzu: 

 apmeklējiet vietni amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;  

 zvaniet mums pa tālruni +44 (0)333 234 3454 (pieejams no 9.00 līdz 17.00 (Apvienotās 

Karalistes laiks), izņemot svētku dienās);  

 rakstīt pa pastu uz adresi  

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

Exchequer Court 
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33 St Mary Axe 

London EC3A 8AA 

Apvienotā Karaliste; 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

6-8 College Green 

Dublin 2 

Īrija; vai 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

14, Via Clerici 

20121 Milan 

Itālija; vai 

 rakstīt uz e-pasta adresi: partvii@amtrustgroup.com. 

Ja Jums radušies vispārēji jautājumi par polisi, lūdzu, sazinieties ar ierasto AmTrust vai 

starpniecības kontaktpersonu.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

