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Atsakymai į jūsų klausimus 

Skyrius 1 

Apžvalga 

1.1 Kokie yra siūlomi pokyčiai? 

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

a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (toliau – AmTrust Italy) – 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 (toliau – AIU) – visą savo turto 
draudimo ir perdraudimo 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 teritorijoje ir už EEE30 ribų – tokiu atveju įmonei AIU būtų 
perleidžiama tik EEE30 teritorijoje esanti draudimo sutarties dalis (toliau – 
EEE30 verslas),  

(kartu – Perleidimas).  

Šis procesas yra vadinamas „perleidimu pagal VII dalį“, jis įgyvendinamas 
vadovaujantis Planu.  

1.2 Kada įvyks Perleidimas? 

Jeigu Perleidimą patvirtins Anglijos ir Velso Aukštasis Teisingumo Teismas (toliau – 
Teismas), planuojama, kad jis įsiteisės įsigaliojimo datą. Planuojama, kad ši data 
bus 2020 m. liepos 1 d. 

Jeigu Teismas patvirtins verslo perleidimą įmonei AIU, tačiau nepatvirtins verslo 
perleidimo įmonei AmTrust Italy, perleidimas įmonei AIU įvyks (ir atvirkščiai).  

Apie Teismo posėdžio arba Perleidimo datos (arba kurios nors iš Perleidimo dalies) 
pakeitimą bus pranešta mūsų svetainėje 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).   

1.3 Kurios draudimo sutartys yra perleidžiamos?  

Visos draudimo sutartys, nurodytos 1.1 skyriuje.  

Jeigu turite kelias draudimo sutartis su AEL (iš kurių viena ar kelios sutartys gali 
patekti į Perleidimo apimtį, o kita ar kitos sutartys gali nepatekti), bukleto gale esanti 
diagrama padės jums nustatyti, kurios iš jūsų draudimo sutarčių bus perleistos įmonei 
AIU arba AmTrust Italy, o kurios sutartys liks įmonėje AEL.  

Jeigu jums vis tiek neaišku, kurios jūsų draudimo sutartys bus perleistos įmonei AIU 
arba AmTrust Italy, kreipkitės į mus 6 skyriuje nurodytu būdu. 
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1.4 Kodėl įmonė AEL taip daro?  

2020 m. sausio 31 d. JK pasitraukė iš Europos Sąjungos (ES). Dėl JK pasitraukimo 
AmTrust grupei būtina pertvarkyti savo veiklą Europoje, kad grupės įmonės toliau 
galėtų aptarnauti savo draudėjus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, dėl kurio 
susitarė JK ir ES (šiuo metu numatoma, kad jis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d.). 

Vykdant platų AmTrust Group verslo pertvarkymą: 

a) įmonė AIU planuoja perleisti savo draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo 
verslą įmonei AmTrust Italy pagal Airijos teismo patvirtintą procesą; siūloma, 
kad jis įsiteisėtų 2020 m. liepos 1 d.; ir 

b) įmonė AMT Mortgage Insurance Limited planuoja perleisti savo EEE30 verslą 
įmonei AIU pagal atskirą perleidimą pagal VII dalį; planuojama, kad jis įvyks 
2020 m. rugsėjį. 

1.5 Kas nutiks, jeigu JK pasirašys prekybos sutartį su ES, kuri apims ir 
finansines paslaugas? 

Šiuo metu įmonės AEL, AIU ir AmTrust Italy (toliau kartu – AmTrust) planuoja vykdyti 
Perleidimą neatsižvelgdamos į tai, kada baigsis pereinamasis laikotarpis, ir dėl kokių 
prekybos sąlygų susitars JK ir ES po JK pasitraukimo iš ES. 

Apie bet kokį numatomos įsigaliojimo datos arba Plano įgyvendinimo keitimą bus 
paskelbta svetainėje amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers.  
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Skyrius 2 

Išsamiau apie AIU ir AmTrust Italy 

2.1 Kas yra įmonė AIU? 

Įmonė AIU įregistruota Airijoje 1991 m. sausio 28 d. 1991 m. birželio 12 d. Airijos 
centrinis bankas išdavė jai draudimo ir perdraudimo veiklos licenciją.   

Įmonės AIU ir AEL priklauso tai pačiai verslo grupei. Abi įmonės netiesiogiai 100% 
priklauso bendrovei AmTrust Financial Services Inc., kuri registruota JAV (toliau – 
AFSI). Pati bendrovė AFSI priklauso JAV Delavero valstijoje registruotai 
kontroliuojančiajai bendrovei Evergreen Parent GP, LLC. 

AIU ir AEL kapitalo dydis iš esmės toks pat – abiejų įmonių tikslinis mokumo ir kapitalo 
santykis yra 140% (apskaičiuotas pagal direktyvos „Mokumas II“ standartinį modelį). 
Kredito vertinimo agentūra A.M. Best įmonei AIU yra suteikusi „A-“ finansinio stiprumo 
reitingą (puikus).   

2.2 Kas yra įmonė AmTrust Italy? 

Įmonė AmTrust Italy įregistruota Italijoje 2007 m. balandžio 3 d. 2008 m. kovo 14 d. 
Italijos draudimo ir perdraudimo įmonių priežiūros tarnyba (IVASS) išdavė jai 
draudimo ir perdraudimo veiklos licenciją.   

AmTrust Italy ir AEL priklauso tai pačiai verslo grupei. Abi įmonės netiesiogiai 100% 
priklauso bendrovei AFSI. 

Įmonės AmTrust Italy tikslinis mokumo ir kapitalo santykis yra 145% (apskaičiuotas 
pagal direktyvos „Mokumas II“ standartinį modelį).  

2.3 Kaip AIU arba AmTrust Italy administruos mano draudimo sutartį? 

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). 
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Skyrius 3 

Išsamiau apie Perleidimo procesą 

3.1 Kas yra Perleidimas? 

Perleidimas yra procesas, vykdomas laikantis JK 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų 
įstatymo VII dalies nuostatų, skirtų leisti perkelti draudimo ir perdraudimo sutarčių 
grupes tarp dviejų draudimo ar perdraudimo įmonių. Procese dalyvaujančios draudimo 
ar perdraudimo įmonės gali priklausyti tai pačiai draudimo grupei (kaip yra šiuo atveju) 
arba skirtingoms verslo grupėms.  

Perleidimą galima pradėti vykdyti tik Teismui patvirtinus atitinkamą prašymą. Pagal 
taikomus teisės aktus AEL, AIU ir AmTrust Italy privalo paskirti priežiūros institucijų 
patvirtintą nepriklausomą ekspertą, kurio užduotis yra įvertinti siūlomo perleidimo 
poveikį įvairioms draudėjų grupėms ir pateikti savo išvadas Teismui. Draudėjai turi būti 
įspėti ir jiems turi būti suteikta laiko įvertinti pasiūlymus. Taip pat, jeigu draudėjai 
mano, kad dėl perleidimo jie gali patirti neigiamą poveikį, jie turi teisę prieštarauti 
perleidimui arba išsakyti su juo susijusias abejones.  

3.2 Kur ir kada įvyks Teismo posėdis? 

Teismo posėdis įvyks 2020 m. birželio 24 d. adresu High Court of Justice of 
England and Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL (Jungtinė 
Karalystė). 

Informaciją apie Teismo priimtą sprendimą rasite mūsų svetainėje adresu 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers arba paskambinę 
pagalbos linija nr. +44 (0)333 234 3454 9:00–17:00 val. JK laiku pirmadienį–
penktadienį (išskyrus nedarbo dienas). [Pastaba. Bus atnaujinta] 

3.3 Kas vyks Teismo posėdžio metu? 

Teismas įvertins, ar Perleidimas turės neigiamą poveikį draudėjams ir ar galima leisti jį 
vykdyti.  

Teisėjas išnagrinės pateiktus pareiškimus bei įmonių AEL, AIU ir AmTrust Italy 
pateiktus argumentus, taip pat įvertins nepriklausomo eksperto ir priežiūros institucijų 
išvadas. Teisėjas skirs laiko išklausyti draudėjų ir kitų asmenų, kurie mano, kad 
perleidimas gali daryti jiems neigiamą poveikį, prieštaravimus ir abejones (pareikštas 
raštu, telefonu ar asmeniškai).  

Teisėjas, įvertinęs visų pusių argumentus ir nuomones, turės nuspręsti, ar dera 
patvirtinti Perleidimą. Jeigu teisėjas patvirtins Perleidimą, bus paskelbtas atitinkamas 
Teismo įsakymas, tuomet Planas įsiteisės įsakyme nurodytu laiku.  

3.4 Ką turėtumėte daryti, jeigu manote, kad galite patirti neigiamą poveikį? 

Jeigu manote, kad dėl perleidimo galite patirti neigiamą poveikį, turite teisę iš anksto 
pareikšti savo prieštaravimus arba abejones raštu, telefonu, arba asmeniškai Teismo 
posėdyje. Taip pat galite paskirti teisėtą atstovą jūsų vardu dalyvauti Teismo posėdyje. 
Visi su Perleidimu susiję prieštaravimai ir abejonės, apie kuriuos mums bus pranešta 
raštu arba telefonu toliau nurodytais adresais, bus įtraukti į informaciją, kurią 
pateiksime Teismui.  

Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos arba turite klausimų ar abejonių dėl 
Perleidimo, arba manote, kad dėl jo galite patirti neigiamą poveikį, kreipkitės į mus kuo 
greičiau, tačiau ne vėliau nei iki 2020 m. birželio 17 d.  
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Tai galite padaryti tokiu būdu: 

 paskambinti pagalbos linija nr. +44 (0)333 234 3454 9:00–17:00 val. JK laiku 
pirmadienį–penktadienį (išskyrus nedarbo dienas);  

 atsiųsti mums laišką adresu: 

 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. 

3.5 Ką reiškia „neigiamas poveikis“? 

Teismas gali vertinti bet kokį poveikį draudėjams, įskaitant poveikį Perleidime 
dalyvaujančių įmonių finansiniam saugumui arba EEE30 ir draudimo nuo medicinos 
įstaigų aplaidumo verslo administravimui. Jeigu dėl Perleidimo situacija pablogėtų, tai 
nebūtinai reiškia, kad Perleidimas yra nesąžiningas arba nepagrįstas, nes neigiamą 
poveikį gali atsverti teigiamas poveikis, arba neigiamas poveikis gali būti labai menkas 
arba pasireikšti retai. Nepriklausomas ekspertas įvertino galimo neigiamo poveikio 
reikšmingumą atsižvelgdamas į jo mastą ir tikimybę, bei pateikė savo išvadas.  

Išsamiau apie įvertintą galimą Perleidimo neigiamą poveikį skaitykite Nepriklausomo 
eksperto ataskaitoje ir 5.4 skyriuje. 

3.6 Kas bus, jeigu Teismas nepatvirtins Perleidimo? 

Jeigu Teismas atmes Perleidimą, jūsų draudimo sutartį ir toliau administruos įmonė 
AEL.  

Jeigu dėl kokių nors priežasčių perleidimas bus atidėtas, apie tai pranešime 
draudėjams mūsų svetainėje amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers. Jeigu bus numatytas ilgas Perleidimo atidėjimas arba Perleidimas bus 
atmestas, apie tai taip pat pranešime raštu draudėjams. 

3.7 Ar dėl Perleidimo mano draudimas pabrangs? 

Ne, niekas neprašys jūsų prisidėti prie Perleidimo išlaidų. Įmonės AEL, AIU ir AmTrust 
Italy padengs visas išlaidas, susijusias su Perleidimo vykdymu. 

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Skyrius 4 

Išsamiau apie nepriklausomą ekspertą 

4.1 Kas yra nepriklausomas ekspertas? 

Nepriklausomu ekspertu paskirtas Stewart Mitchell iš įmonės Lane Clark & Peacock 
LLP. S. Mitchell yra Aktuarijų instituto narys ir turi sukaupęs virš 30 metų patirties 
draudimo srityje.  

4.2 Koks yra jo vaidmuo? 

Nepriklausomas ekspertas paskirtas pateikti savo nuomonę apie galimą pasiūlymų 
poveikį draudėjams. Jo ataskaita yra nešališka, parengta atidžiai išnagrinėjus 
pasiūlymus ir įmonių AEL, AIU ir AmTrust Italy verslą. Įmonės AEL, AIU ir AmTrust 
Italy suteikė jam galimybę bendrauti su atsakingais darbuotojais ir susipažinti su 
vertinimui reikalinga asmenine bei vieša informacija. 

4.3 Kaip galiu žinoti, kad šis ekspertas yra nepriklausomas? 

Nepriklausomo eksperto paskyrimą patvirtino PRA po konsultacijų su FCA, o eksperto 
nepriklausomybė buvo vienas iš jo tinkamumo kriterijų svarstant jo kandidatūrą.  

Nei nepriklausomas ekspertas, nei jo šeimos nariai neturi draudimo sutarčių AEL, AIU, 
AmTrust Italy ar bet kurioje kitoje AmTrust Group įmonėje, taip pat jie neturi šių įmonių 
akcijų ar kitų finansinių interesų jose.  

Nepriklausomas ekspertas yra atsakingas Teismui, o ne įmonėms AEL, AIU ar 
AmTrust Italy. Todėl jo ataskaita turi būti nešališka. Į šį dokumentų paketą įtraukėme 
jo suvestinę ataskaitą, o visa nepriklausomo eksperto ataskaita skelbiama internete 
adresu amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Jeigu 
pageidaujate gauti ataskaitos spaudinį, kreipkitės į mus 3.4 skyriuje nurodytu būdu.  
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Skyrius 5 

Ar mano draudimo sutartis kaip nors pasikeis? 

5.1 Į ką galiu kreiptis po Perleidimo, jeigu kiltų klausimų dėl mano draudimo 
sutarties ar norėdamas ją pakeisti? 

Kaip minėta 2.3 skyriuje, dėl Perleidimo jūsų draudimo sutarties administravimas 
nepasikeis, o po Perleidimo ir toliau turėtumėte bendrauti su tuo pačiu AmTrust 
specialistu. 

5.2 Ar pasikeis mano draudimo įmokų dydis? 

Dėl Perleidimo jūsų draudimo įmokų dydis nepasikeis. 

5.3 Ar bus kokių nors mano draudimo sutarties sąlygų pakeitimų? 

Dėl Perleidimo jūsų draudimo sutarties sąlygos ir jūsų gaunamos draudimo išmokos 
nesikeis. 

5.4 Ar dėl Perleidimo bus kokių nors pokyčių, apie kuriuos turėčiau žinoti? 

JK Finansinių paslaugų kompensavimo schema (FSCS) 

FSCS išmoka kompensacines draudimo išmokas vartotojams ir įmonėms, kurių 
metinė apyvarta nesiekia 1.000.000 £ (su sąlyga, kad draudimo sutartis nepriklauso 
išimtinei draudimo kategorijai, pvz., tranzitu gabenamų prekių, jūrų, aviacijos ir 
kredito). Įmonės AEL nemokumo atveju, jeigu jūs atitinkate nustatytus kompensavimo 
kriterijus, šiuo metu turite galimybę kreiptis į FSCS, kad jums būtų sumokėta draudimo 
išmoka pagal jūsų draudimo sutartį.  

Jeigu jūs atitinkate išmokos kompensavimo kriterijus, o Perleidimas yra patvirtinamas 
ir jūsų draudimo sutartis perleidžiama įmonei AIU ir (arba) AmTrust Italy, atsižvelgiant į 
taikomas teisių perėmėjų taisykles, galite netekti galimybės kreiptis į FSCS įmonės 
AIU ir (arba) AmTrust Italy nemokumo atveju, kad būtų išmokėta draudimo išmoka 
pagal pretenziją, pareikštą po Perleidimo. Tačiau tai neriboja galimybių jums kreiptis į 
FSCS dėl draudiminių įvykių, įvykusių iki Perleidimo. Jokių pokyčių nepajus ir AEL 
draudėjai, kurių sutartys nebus perleidžiamos įmonei AIU ir (arba) AmTrust Italy. 

Nepriklausomas ekspertas įvertino šį aspektą savo ataskaitoje 7.4 skirsnyje. Jis 
padarė išvadą, kad galimybės kreiptis į FSCS praradimas neturės reikšmingo 
neigiamo poveikio perleidžiamiems draudėjams, nes dėl įmonių AIU ir AmTrust Italy 
finansinio pajėgumo mažai tikėtinas jų nemokumas, kurio atveju būtų galima kreiptis 
apsaugos į FSCS. 

Finansinių paslaugų ombudsmeno tarnyba (FOS) 

Ginčo su įmone AEL atveju, jeigu jūs atitinkate nustatytus kriterijus, šiuo metu galite 
kreiptis į FOS, kuri teikia nemokamą, nepriklausomą pagalbą sprendžiant ginčus. 
Tinkamumo pasinaudoti šia paslauga kriterijai yra platesni, palyginti su FSCS 
kriterijais, tačiau jie skirti tik AEL draudėjams, kurie yra vartotojai arba mažos arba 
vidutinės įmonės, kurių draudimo sutartys pasirašytos ir (arba) administruojamos JK 
teritorijoje. 

AEL draudėjai, kurių sutartys perleidžiamos įmonei AIU ir (arba) AmTrust Italy ir kurie 
atitinka tinkamumo kriterijus, gali netekti teisės kreiptis į FOS kilus ginčui su AIU ir 
(arba) AmTrust Italy dėl įvykių, kurie įvyks po įsigaliojimo datos ir JK pasitraukimo iš 
ES datos. Kriterijus atitinkantys draudėjai ir toliau prireikus galės kreiptis į JK FOS 
tarnybą po įsigaliojimo datos dėl turimų skundų ir dalykų, įvykusių iki JK pasitraukimo 
iš ES. 
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Nepriklausomas ekspertas įvertino šį aspektą savo ataskaitoje 7.5 skirsnyje. Jis 
padarė išvadą, kad toks galimybės kreiptis į FOS netekimas neturės reikšmingo 
neigiamo poveikio perleidžiamiems draudėjams dėl priežasčių, nurodytų ataskaitoje. 

Išsamiau apie tai, ar atitinkate kriterijus kreiptis į FSCS arba FOS, žr. atitinkamose šių 
tarnybų svetainių skiltyse (https://www.fscs.org.uk/ ir https://www.financial-
ombudsman.org.uk/), taip pat tam skirtuose nepriklausomo eksperto ataskaitos 
skyriuose.  
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Skyrius 6 

Baigiamosios pastabos 

6.1 Šiame buklete nerandu atsakymo į savo klausimą. Kur galiu tai padaryti? 

Tikimės, kad mūsų pateikta informacija padėjo jums geriau suprasti pasiūlymų esmę. 
Daugiau informacijos įmonės AEL, AIU ir AmTrust Italy skelbia internete adresu 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Iš šios svetainės 
galite atsisiųsti išsamią perleidimo teisinių sąlygų versiją (jos išdėstytos Plano 
dokumente), visą nepriklausomo eksperto ataskaitą ir draudėjams skirtų 
komunikacinių pranešimų paketą. Taip pat šioje svetainėje skelbiame visas 
papildomas ataskaitas, kurias nepriklausomas ekspertas parengs iki Teismo posėdžio 
datos. 

Jeigu norite šią informaciją gauti atspausdintą, kreipkitės į mus toliau nurodytais 
adresais. Taip pat galite kreiptis į mus, jeigu jums kiltų klausimų, prieštaravimų ar 
abejonių dėl siūlomo Perleidimo. 

Tai galite padaryti tokiu būdu: 

 paskambinti pagalbos linija nr. +44 (0)333 234 3454 9:00–17:00 val. JK laiku 
pirmadienį–penktadienį (išskyrus nedarbo dienas);  

 atsiųsti mums laišką adresu: 

 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. 

6.2 Kaip sužinosiu, ar perleidimas yra patvirtintas? 

Teismo sprendimą pasibaigus 2020 m. birželio 24 d. numatytam posėdžiui 
paskelbsime adresu amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. 
Šioje svetainėje taip pat skelbsime apie visus su Perleidimu susijusius pokyčius ir apie 
jo eigą.  

Informaciją apie Teismo posėdžio rezultatus taip pat rasite internete adresu 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers arba gausite kreipęsi 
į mus pirmiau nurodytu adresu.  

Jeigu Teismas patvirtins prašymą dėl Perleidimo, Perleidimas turėtų įsiteisėti 
įsigaliojimo datą (2020 m. liepos 1 d.).   

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Priedas 
Sužinokite, ar jūsų draudimo sutartis bus perleidžiama 

pagal Planą 

 

Kaip nustatyti rizikos vietą 
 
PAAIŠKINIMAI *Rizikos vietą lemia keli veiksniai. Toliau jūsų patogumui pateikiame bendro pobūdžio 
(tačiau neišsamią) šių veiksnių apžvalgą. 

1) Jeigu jūsų draudimas susijęs su turtu ir jo turiniu (su sąlyga, kad turinys taip pat yra apdraustas ta 
pačia sutartimi), tuomet jūsų rizikos vieta paprastai yra teritorijoje, kurioje turtas buvo (arba paprastai 
yra) draudimo sutarties įsigaliojimą datą. 

2) Jeigu jūsų draudimas susijęs su transporto priemonėmis (lėktuvu, laivu arba motorine transporto 
priemone), rizikos vieta paprastai nustatoma pagal transporto priemonės registracijos vietą. 

3) Jeigu jūsų draudimas susijęs su kita rizika (t. y. nėra susijęs su turtu ar transporto priemone), 
tuomet:  

(a) jeigu esate juridinis asmuo, jūsų rizikos vieta paprastai yra jūsų įsisteigimo vieta draudimo 
sutarties įsigaliojimą datą. Jeigu esate juridinis asmuo, o jūsų draudimo sutartis apima kelias 
įsisteigimo vietas, esančias skirtingose teritorijose, greičiausiai jūsų draudimo sutartis apima 
kelias rizikos vietas; arba  

(a) jeigu esate fizinis asmuo, jūsų rizikos vieta paprastai yra vieta, kurioje jūs paprastai 
gyvenate draudimo sutarties įsigaliojimą datą. 

 

Ar jūsų draudimo sutartis ir (arba) draudimo pretenzija įmonei AEL yra susijusi su draudimu nuo 
medicinos įstaigų aplaidumo? 

TAIP 
Po siūlomo perleidimo jūsų draudikas bus 

įmonė AmTrust Italy. 

NE 
Kurioje vietoje yra jūsų apdrausta rizika?* 

Rizika, esanti EEE30 teritorijoje 
Po Siūlomo perleidimo jūsų 
draudikas EEE30 teritorijoje 
esančios rizikos pagal jūsų 

draudimo sutartį atžvilgiu bus 
įmonė AIU.  

Rizika, esanti JK arba ne EEE IR 
EEE30 teritorijoje 

Po Siūlomo perleidimo jūsų 
draudikas EEE30 teritorijoje 
esančios rizikos pagal jūsų 

draudimo sutartį atžvilgiu bus 
įmonė AIU. AEL išliks jūsų 

draudiku jūsų draudimo sutarties 
rizikos dalies, esančios JK arba ne 

EEE teritorijoje, atžvilgiu.  

Rizika, esanti JK ir (arba) ne EEE 
teritorijoje 

Po Siūlomo perleidimo jūsų 
draudiku išliks įmonė AEL. 
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Sąvokos 

Teismas – Anglijos ir Velso Aukštasis Teisingumo Teismas. 

Teismo posėdis – Anglijos ir Velso Aukštojo Teisingumo Teismo posėdis, kurio metu 
bus priimtas galutinis sprendimas dėl Plano patvirtinimo ar atmetimo. 

EEE – Europos ekonominė erdvė.  

Įsigaliojimo data – 2020 m. liepos 1 d., t. y. numatyta Plano įsiteisėjimo data (jeigu 
Teismas patvirtins Planą). Apie Perleidimo (arba kurios nors iš Perleidimo dalies) 
datos pakeitimą bus pranešta mūsų svetainėje 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

FCA – Finansinės veiklos priežiūros tarnyba, kurios tikslas yra ginti finansinių 
paslaugų vartotojus, saugoti ir plėsti JK finansų sistemos vientisumą ir skatinti 
veiksmingą konkurenciją vartotojų naudai.  

FSMA – 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymas (JK). 

Nepriklausomas ekspertas – Stewart Mitchell iš įmonės Lane Clark & Peacock LLP, 
patvirtintas PRA po konsultacijų su FCA. Jis yra atsakingas už ataskaitos parengimą.  

PRA – Rizikos ribojimo reguliavimo taryba, atsakinga už JK bankų, būsto kredito 
draugijų, kredito unijų, draudikų ir didelių investicinių firmų rizikos reguliavimą ir 
priežiūrą. 

Priežiūros institucija – JK draudimo sektoriaus priežiūros institucija. Šiame 
dokumente pagal kontekstą tai gali būti PRA arba FCA, arba abi šios institucijos. 

Ataskaita – Nepriklausomo eksperto ataskaita apie Planą, parengta pagal FSMA 
reikalavimus ir atsižvelgiant į FCA vadovo galutinės rekomendacijos FG18/4 „FCA 
nuomonė apie pagal VII dalį vykdomos draudimo veiklos perleidimo vertinimą“ SUP 
18.2 skirsnio nuostatas, ir į PRA politikos nuostatą dėl draudimo veiklos perleidimo. 

Papildoma ataskaita – ataskaita, parengta iki Teismo posėdžio, kurioje įvertinamas 
po pirminės Nepriklausomo eksperto ataskaitos parengimo įvykusių įvykių poveikis 
pirminėms Nepriklausomo eksperto išvadoms.  

 

 

 


