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Exmo(a) Senhor(a) 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A SUA APÓLICE DE SEGURO OU PEDIDO DE 
INDEMNIZAÇÃO JUNTO DA AMTRUST EUROPE LIMITED – POR FAVOR, LEIA 
ATENTAMENTE 

Vimos por este meio informar que em 1 de julho de 2020a AmTrust Europe Limited (AEL) irá 
transferir as suas atividades inseridas no Espaço Económico Europeu (excluindo o Reino 
Unido) (o EEE30) para a AmTrust International Underwriters dac (AIU). As atividades a 
transferir para a AIU incluem a apólice (ou apólices) que detém ou deteve junto da AEL e/ou 
quaisquer pedidos de indemnização submetidos ao abrigo ou relativamente às apólices em 
transferência. 

A AEL está igualmente a transferir as suas atividades italianas de negligência médica para 
amTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy). Não estará sujeito a esta parte da Transferência 
Proposta (conforme definido abaixo) se não tiver ou nunca tenha tido uma apólice de 
negligência médica da AEL e não tenha apresentado qualquer pedido de indemnização ao 
abrigo dessas apólices. 

A presente carta contém informações importantes sobre a Transferência Proposta para que 
tenha tempo suficiente para ponderar se poderá e/ou as partes interessadas poderão ser 
adversamente afetadas pela Transferência Proposta.  

Contexto 

O Reino Unido deixou de ser membro da União Europeia (a UE) em 31 de janeiro de 2020 
(Brexit). O grupo AmTrust tem de reestruturar as suas operações europeias de modo a 
continuar a servir os seus tomadores de seguros europeus como resultado do Brexit e após o 
término do período de transição acordado entre o Reino Unido e a UE (atualmente previsto 
para 31 de dezembro de 2020). 

Assim, a AEL propõe transferir para: 

a) a (AmTrust Italy), todas as suas atividades relativas a negligência médica (o que inclui 
quaisquer formas adicionais de cobertura nos termos das apólices de negligência 
médica) (as Atividades de “Medmal”); e 

b) a AIU, todas as suas atividades gerais de seguro e resseguro (para além das 
Atividades de “Medmal”) que tenha realizado e/ou assumido e que estejam 
relacionadas com riscos situados no EEE30, exceto onde a apólice esteja relacionada 
com riscos situados no EEE30 e, fora do EEE30, apenas a parte da apólice que esteja 
relacionada com o EEE30 será transferida para a AIU;  

 (conjuntamente, a Transferência Proposta).  

A Transferência Proposta garante que o grupo AmTrust possa continuar a atender legalmente 
sua apólice e/ou pedido de indemnização após o Brexit. A Transferência Proposta das 
Atividades de “Medmal” irá também garantir que as atividades de negligência médica 
asseguradas pela AEL sejam assumidas por uma seguradora italiana e sejam submetidas à 
supervisão direta do Instituto Italiano para a Supervisão das Empresas de Seguros (IVASS). 
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Como parte de uma reestruturação mais ampla do grupo AmTrust, a AIU pretende transferir 
as suas atividades italianas de negligência médica para a AmTrust Italy e a AMT Mortgage 
Insurance Limited pretende transferir as suas atividades para a AIU. Estas transferências 
adicionais não estão interligadas com a Transferência Proposta. 

Informações sobre a AIU e a AmTrust Italy 

A AIU é uma empresa de seguros e resseguros constituída na Irlanda, autorizada e 
regulamentada pelo Banco Central da Irlanda (o CBI). A AmTrust Italy é uma empresa de 
seguros e resseguros constituída em Itália, sendo autorizada e regulamentada pelo IVASS. A 
AEL, a AIU e a AmTrust Italy são todas membros do grupo AmTrust. 

Informações sobre a Transferência Proposta 

A Transferência Proposta deve ser realizada em conformidade com a Lei relativa aos Serviços 
e Mercados Financeiros do Reino Unido, de 2000. Isto exige obter a aprovação do Supremo 
Tribunal de Inglaterra e do País de Gales (o Tribunal). Fio nomeado um perito independente 
(o Perito Independente) para a elaboração de um relatório para o Tribunal. Ele avaliou o 
impacto da Transferência Proposta e concluiu que esta não irá afetar adversamente os 
tomadores de seguros em termos materiais.  

Como parte deste processo, temos a obrigação jurídica de o(a) contactar e caso considere que 
é adversamente afetado(a) pela Transferência Proposta, tem o direito de prestar declarações 
em Tribunal, contendo esta carta informações sobre como o poderá fazer. 

O esquema incluído na «Brochura de Perguntas e Respostas» mencionada acima irá ajudá-
lo(a) a identificar quais as apólices (na sua totalidade ou parcialmente) que fazem parte da 
Transferência Proposta. Se tiver mais do que uma apólice com a AEL (das quais uma ou mais 
possam fazer parte da Transferência e das quais uma ou mais possam ser excluídas da 
Transferência), o esquema na «Brochura de Perguntas e Respostas» ajudá-lo-á a identificar 
quais das suas apólices serão transferidas para a AIU ou para a AmTrust Italy e quais das 
suas apólices permanecerão na AEL. Se continuar sem ter a certeza de quais das suas 
apólices irão ser transferidas para a AIU ou para a AmTrust Italy, contacte-nos utilizando os 
dados indicados abaixo.  

Se a sua ou suas apólices forem transferidas para a AIU no âmbito da Transferência Proposta, 
quaisquer renovações dessa apólice ou apólices que se enquadrem em ou após 1 de julho 
de 2020, serão também renovadas com a AIU na data de renovação relevante. 

Se tiver recebido esta carta porque está a apresentar um pedido de indemnização ao abrigo 
de uma apólice com a AEL, nada nesta carta deve ser considerado um reconhecimento ou 
aceitação da validade do seu pedido ou de qualquer responsabilidade da AEL (ou, após a 
Transferência Proposta, a AIU ou a AmTrust Italy) em relação a esse pedido (e, em particular, 
qualquer reserva de direitos que, se emitida, permanecerá totalmente reservada) ou à validade 
da sua apólice (incluindo onde essa apólice tiver sido considerada nula). 

A Transferência Proposta não terá efeitos sobre: 

 as nossas obrigações para consigo;  

 os termos e as condições da nossa cobertura; 

 o montante do nosso prémio; 
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 a vigência da sua ou suas apólices;  

 o modo como a sua apólice é administrada; ou  

 qualquer pedido de indemnização que possa ter apresentado ou venha a apresentar ao 
abrigo da sua ou suas apólices, incluindo o modo como quaisquer pedidos de 
indemnização que tenha apresentado ou venha a apresentar são tratados. 

Todavia, o seu direito de acesso ao Regime de Compensação de Serviços Financeiros e ao 
Serviço de Provedoria Financeira pode alterar, dependendo da Transferência Proposta. Este 
tema está definido na «Brochura de Perguntas e Respostas» anexadas à presente carta.  

De que modo os seus interesses estão a ser protegidos? 

O processo legal para a Transferência Proposta foi desenvolvido para ajudar a proteger os 
seus interesses. Em resumo: 

 O Tribunal tem de aprovar a Transferência Proposta para que esta possa prosseguir. O 
Tribunal irá analisar se a Transferência Proposta irá afetar adversamente os tomadores 
de seguros e se é adequado aprovar a Transferência Proposta. A Audiência deverá 
ocorrer no dia 24 de junho de 2020 no High Court of Justice (Supremo Tribunal de 
Justiça), 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Reino Unido.   

 Tem o direito a comparecer na Audiência que irá analisar a Transferência Proposta e 
apresentar quaisquer objeções ou preocupações que possa ter em relação à mesma, 
ou nomear um assessor jurídico para o(a) representar. Se quiser contactar-nos por via 
telefónica ou comparecer pessoalmente, apresentaremos por escrito ao Tribunal, em 24 
de junho de 2020, quaisquer das objeções que nos tenha comunicado. Se decidir 
contactar-nos por escrito, deverá fazê-lo logo que possível e, de preferência, até 17 de 
junho de 2020.  

 Sujeito à aprovação do Tribunal, espera-se que as apólices sejam transferidas 
automaticamente para a AIU ou para a AmTrust Italy em 1 de julho de 2020. No caso 
de o Tribunal aprovar a transferência para a AIU, mas não a transferência para a 
AmTrust Italy, a transferência para a AIU ainda ocorrerá (e vice-versa). Qualquer 
alteração na data da Audiência ou na data da Transferência (ou em parte da 
Transferência Proposta) será anunciada no nosso site 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).  

 O Perito Independente avaliou o impacto da Transferência Proposta e concluiu que esta 
não irá afetar adversamente nenhum grupo de tomadores de seguros em termos 
materiais. 

 A AEL trabalhou em estreita cooperação com os seus reguladores, a Autoridade de 
Conduta Financeira e a Autoridade de Regulamentação Prudencial. A AIU e a AmTrust 
Italy também colaboraram com os seus reguladores, o CBI e o IVASS, respetivamente. 
Os reguladores do Reino Unido têm o direito de apresentar as suas próprias declarações 
em Tribunal e esperamos que o façam.  
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Como deve proceder? 

Leia atentamente as informações incluídas nesta carta. Anexámos uma brochura que contém: 

 «Perguntas e Respostas» sobre a Transferência Proposta; 

 Um resumo do documento legal que estabelece os termos da Transferência Proposta (o 
Documento do Regime);  

 um resumo do relatório do Perito Independente; e 

 uma cópia do aviso legal que define os detalhes sobre a audiência em Tribunal 
relativamente à Transferência Proposta. 

Como dar a conhecer a sua opinião? 

Se se sentir confortável com a Transferência Proposta e com as informações contidas e 
incluídas na presente carta, não terá de tomar quaisquer outras medidas. No entanto, caso 
precise de informações adicionais, tenha quaisquer questões ou preocupações em relação à 
Transferência Proposta ou considere que pode ser afetado(a) negativamente, contacte-nos 
logo que possível e de preferência até 17 de junho de 2020.  

Pode: 

 ligar para a linha de apoio através do n.º +44 (0)333 234 3454 disponível entre as 9h00 
e as 17h00 na hora do Reino Unido, de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados 
públicos); 

 escrever-nos para: 

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

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Irlanda; ou 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milan 
Itália; ou 

 envie-nos um e-mail para: partvii@amtrustgroup.com. 

Se tiver quaisquer questões gerais a colocar acerca da sua apólice ou pedido de indemnização, 
contacte o seu comercial habitual, quer da Amtrust, quer da agência.  

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Para a sua comodidade, estas informações estão igualmente disponíveis no site da AmTrust 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), juntamente com as cópias 
integrais dos documentos que acompanham a presente carta, o Documento do Regime e o 
relatório do Perito Independente. Todas as atualizações e detalhes sobre o progresso da 
Transferência Proposta, incluindo qualquer relatório complementar do Perito Independente 
que possa vir a ser preparado antes da audiência em Tribunal, serão também publicados neste 
site.   

Se tiver conhecimento de mais alguém que tenha interesse e/ou tenha o direito de apresentar 
uma reclamação ao abrigo da sua apólice, informe-o(a) da Transferência Proposta e transmita-
lhe as informações contidas nesta carta e na brochura. 

Melhores cumprimentos,   

      

Para e em nome de Para e em nome de 

AmTrust Europe Limited  AmTrust International 
Underwriters dac 

 
 

 

Para e em nome de  

AmTrust Assicurazioni s.p.a. 

 

       

 

 


