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Atbildes uz jautājumiem 

1 punktā 

Vispārējs izklāsts 

1.1. Ierosinātās izmaiņas 

AmTrust Europe Limited (turpmāk — AEL) ierosina nodot: 

a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (turpmāk — AmTrust Italy) visu AEL veiktu 
apdrošināšanas 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 (turpmāk — AIU) visu vispārējas 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 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 dēvēts — Nodošana).  

Šis process tiek dēvēts par VII daļas nodošanu un tiek īstenots, izpildot Plānu.  

1.2. Kad notiks Nodošana? 

Ja Anglijas un Velsas Augstā tiesa (turpmāk — Tiesa) piešķirs atļauju, Nodošanas 
īstenošana ir paredzēta Spēkā Stāšanās Datumā. Paredzētais datums ir 2020. g. 1. 
jūlijs. 

Ja Tiesa atļaus tikai nodošanu AIU bet ne nodošanu AmTrust Italy, nodošana AIU tiks 
īstenota (un otrādi).  

Lietas izskatīšanas vai Nodošanas (vai jebkuras Nodošanas daļas) īstenošanas 
datuma maiņas gadījumā par to tiks paziņots mūsu tīmekļa vietnē 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).   

1.3. Kuras polises tiek nodotas?  

Nodotas tiks visas polises, kas minētas punktā 1.1.  

Ja Jums ir vairākas AEL apdrošināšanas polises (no kurām vienu vai vairākas var 
ietekmēt Nodošana, un no kurām vienu vai vairākas Nodošana var neskart), šī bukleta 
pielikumā iekļautā diagramma palīdzēs noteikt, kuras Jūsu polises tiks nodotas AIU 
vai AmTrust Italy, un kuras polises paliks AEL.  

Ja negūstat skaidrību par to, kuras polises tiks nodotas AIU vai AmTrust Italy un kuras 
polises paliek AEL, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk 6. sadaļā norādīto 
kontaktinformāciju. 

1.4. Kādēļ AEL veic šādas pārmaiņas?  

2020. gada 31. janvārī stājās spēkā Apvienotās Karalistes izstāšanās (turpmāk — 
Breksits) no Eiropas Savienības (turpmāk — ES). Breksita rezultātā AmTrust grupai ir 
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nepieciešams pārstrukturēt darbību Eiropā, lai turpinātu sniegt pakalpojumus 
apdrošinājuma ņēmējiem Eiropas valstīs pēc Breksita un pēc Apvienotās Karalistes 
un ES atrunātā pārejas perioda beigām (pašreiz tā beigas ir paredzētas 2020. gada 
31. decembrī). 

AmTrust grupas plašākas pārstrukturēšanas ietvarā: 

a) AIU paredz apdrošināšanas uzņēmējdarbību Itālijā saistībā ar nelikumīgu vai 
nolaidīgu medicīnisko darbību nodot uzņēmumam AmTrust Italy atbilstoši 
Īrijas tiesas sankcionētai kārtībai, un paredzētais spēkā stāšanās datums ir 
2020. g. 1. jūlijs; un 

b) AMT Mortgage Insurance Limited paredz nodot savu EEA30 uzņēmējdarbību 
AIU, ko paredzēts īstenot atsevišķā VII daļas nodošanas procesā 2020. g. 
septembrī. 

1.5. Kas paredzēts, ja tiks izveidots tirdzniecības nolīgums ar ES par finanšu 
pakalpojumiem? 

Pašreiz AEL, AIU un AmTrust Italy (turpmāk — AmTrust) paredz turpināt Nodošanas 
īstenošanu neatkarīgi no pārejas perioda beigu datuma un no jebkādiem tirdzniecības 
nolīgumiem starp Apvienoto Karalisti un ES, kas varētu tikt noslēgti pēc Breksita. 

Par jebkādām izmaiņām saistībā ar Spēkā Stāšanās Datumu un paredzēto Plāna 
īstenošanu tiks ziņots AmTrust tīmekļa vietnē 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  
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2 punktā 

Vairāk par AIU un AmTrust Italy 

2.1. Kas ir AIU? 

AIU tika nodibināts Īrijā, 1991. gada 28. janvārī, un 1991. gada 12 jūnijā ieguva Īrijas 
Centrālās bankas izsniegtu licenci apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbībai.   

AIU pieder tai pašai uzņēmumu grupai kā AEL. AIU un AEL ir netieši 
meitasuzņēmumi, kas pilnā apmērā pieder AmTrust Financial Services Inc., Amerikas 
Savienotajās Valstīs dibinātam uzņēmumam (turpmāk — AFSI). Savukārt AFSI ir 
Delavērā dibinātā mātesuzņēmuma Evergreen Parent GP, LLC īpašums. 

AIU vadās pēc tās pašas kapitāla izaugsmes struktūras kā AEL, un gan AEL, gan AIU 
iecer panākt to maksātspējas kapitāla attiecību 140% (aprēķināts pēc Maksātspējas II 
standarta modeļa). AIU ieguvis A.M. Labāko finanšu stabilitātes reitingu „A-“ (teicams).   

2.2. Kas ir AmTrust Italy? 

AmTrust Italy ir 2007. gada. 3. aprīlī Itālijā nodibināts uzņēmums, kas 2008. gada 14. 
martā ieguva Itālijas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumu uzraudzības 
iestādes (turpmāk — IVASS) izsniegtu licenci apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
darbības veikšanai.   

AmTrust Italy pieder tai pašai uzņēmumu grupai kā AEL. Gan AmTrust Italy, gan AEL 
ir netieši meitasuzņēmumi, kas pilnā apmērā pieder AFSI. 

AmTrust Italy vēlamā maksātspējas kapitāla attiecība ir 145% (aprēķināts pēc 
Maksātspējas II standarta modeļa).  

2.3. Kā AIU vai AmTrust Italy pārvaldīs manu polisi? 

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). 
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3 punktā 

Papildu informācija par Nodošanas kārtību 

3.1 Kas ir Nodošana? 

Nodošana notiek saskaņā ar Apvienotās Karalistes 2000. gada finanšu pakalpojumu 
un tirgus akta VII Daļu, kas ļauj nodot apdrošināšanas un pārapdrošināšanas polišu 
grupas starp diviem apdrošinātājiem vai pārapdrošinātājiem. Iesaistītie apdrošinātāji 
vai pārapdrošinātāji var būt gan vienā apdrošinātāju grupā (kā tas ir šajā gadījumā), 
gan piederēt dažādām uzņēmumu grupām.  

Pirms Nodošanas īstenošanas ir jāiesniedz pieteikums Tiesā un jāgūst Tiesas atļauja. 
Piemērojamie normatīvie akti nosaka, ka AEL, AIU un AmTrust Italy ir jānorīko 
normatīvo iestāžu apstiprināts Neatkarīgais Eksperts, lai izskatītu ierosinātās 
Nodošanas ietekmi uz dažādajām iesaistītajām apdrošinājuma ņēmēju grupām un 
iesniegtu ziņojumu Tiesā. Apdrošinājuma ņēmēji ir jāinformē par notiekošo, dodot 
viņiem pietiekami laika ierosinājumu apsvēršanai, un viņiem ir tiesības iebilst vai izteikt 
sūdzības, ja viņi uzskata, ka ierosinājumi viņus nelabvēlīgi ietekmē.  

3.2. Kur un kad notiks Tiesas sēde? 

Tiesas sēde notiks Augstajā tiesā, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londonā, EC4A 
1NL, Apvienotajā Karalistē 2020. gada 24. jūnijā. 

Ziņas par Tiesas spriedumu tiks publiskotas mūsu tīmekļa vietnē 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers, un par to varēsit 
uzzināt arī, zvanot uz palīdzības tālruni +44 (0)333 234 3454 no pirmdienas līdz 
piektdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00 (izņemos valsts svētku dienās).  

3.3. Kas notiks Tiesas sēdē? 

Tiesa izskatīs, vai Nodošana nelabvēlīgi ietekmē apdrošinājuma ņēmējus un vai 
Nodošanas atļaušana ir pareiza rīcība.  

Tiesnesis izskatīs liecinieku apgalvojumus un AEL, AIU un AmTrust Italy sniegtos 
pierādījumus un apsvērs Regulējošo iestāžu un Neatkarīgā Eksperta ziņojumus. Tiks 
piešķirts laiks iesaistīto apdrošinājuma ņēmēju vai citu personu, kuras uzskata, ka 
ierosinājumi viņas nelabvēlīgi ietekmē, pretenziju vai sūdzību uzklausīšanai 
(iesniegtas rakstiski, pa tālruni vai personīgi, ierodoties tiesā).  

Tiesnesis lems, vai piešķirt atļauju Nodošanas īstenošanai, ņemot vērā visus 
pierādījumus. Ja tiesnesis atļaus Nodošanas īstenošanu, tiks izsniegts Tiesas 
Rīkojums, un Plāns stāsies spēkā Rīkojumā norādītajā laikā.  

3.4. Kā rīkoties, ja uzskatāt, ka ierosinājums Jūs nelabvēlīgi ietekmē? 

Ja uzskatāt, ka Nodošanas īstenošana Jūs nelabvēlīgi ietekmē, Jums ir tiesības izteikt 
pretenzijas vai sūdzības pirms rakstiski vai pa tālruni pirms lietas izskatīšanas, vai 
personīgi apmeklējot Tiesas Sēdi. Jums ir tiesības norīkot juridisko konsultantu, kas 
apmeklēs Tiesas Sēdi Jūsu vietā. Jebkādas pretenzijas vai sūdzības saistībā ar 
Nodošanu, par kurām mums ziņojat pa tālruni vai rakstiski, izmantojot turpmāk 
norādīto kontaktinformāciju, būs daļa no Tiesā iesniegtās informācijas.  

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju vai Jums radušies jautājumi vai sūdzības par 
Nodošanu, vai uzskatāt, ka Nodošanas īstenošana Jūs nelabvēlīgi ietekmē, lūdzu, 
sazinieties ar mums pēc iespējas drīzāk un vēlams ne vēlāk kā 2020. g. 17. jūnijā, 
izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.  

Ar mums varat sazināties: 
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 zvanot uz palīdzības tālruni +44 (0)333 234 3454 no pirmdienas līdz 
piektdienai laikā no 9.00 līdz 17.00 (izņemot valsts svētku dienās);  

 rakstot pa pastu uz adresi: 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
Exchequer Court 
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 

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

3.5. Ko šajā kontekstā nozīmē „nelabvēlīga ietekme“? 

Tiesa var ņemt vērā jebkādu ietekmi, kas tiek radīta uz apdrošinājuma ņēmējiem. Tas 
iekļauj iesaistīto uzņēmumu finansiālā nodrošinājuma izmaiņas, vai izmaiņas saistībā 
ar EEA30 Uzņēmējdarbības un Medmal Uzņēmējdarbības pārvaldīšanu. Ja pastāv 
kādas negatīvas izmaiņas, tas pats par sevi nenozīmē, ka Nodošana ir netaisnīga vai 
nesaprātīga, jo šādas izmaiņas var līdzsvarot citādi ieguvumi, vai tās var būt 
nebūtiskas vai reti pastāvošas. Neatkarīgais Eksperts novērtē jebkādu nelabvēlīgu 
izmaiņu būtiskumu, pamatojoties uz to apmēru un iestāšanās iespējamību, un izsaka 
savus secinājumus Ziņojumā.  

Nodošanas nelabvēlīgās ietekmes novērtējumu, lūdzu, skatiet iekļautajā Neatkarīgā 
Eksperta Ziņojuma kopsavilkumā un 5.4. punktā. 

3.6. Kas paredzēts, ja Tiesa nepiešķir atļauju īstenot Nodošanu? 

Ja Nodošanas īstenošana tiek noraidīta, Jūsu polise paliek pie AEL.  

Ja Nodošanas īstenošana jebkāda iemesla dēļ tiek atlikta uz vēlāku laiku, par to 
apdrošinājuma ņēmēji tiek informēti mūsu tīmekļa vietnē 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Ja tiek paredzēta 
ilgstoša aizkavēšana vai Nodošanas īstenošana tiek noraidīta, par to arī tiek rakstiski 
ziņots ietekmētajiem apdrošinājuma ņēmējiem. 

3.7. Vai man par šo procesu tiks piemērota papildu maksa? 

Nē, Jums nebūs jāsedz Nodošanas īstenošanas izmaksas. Izdevumus par 
Nodošanas īstenošanu sedz AEL, AIU un AmTrust Italy. 

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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4 punktā 

Papildu informācija par Neatkarīgo Ekspertu 

4.1. Kas ir Neatkarīgais Eksperts? 

Neatkarīgais Eksperts ir Stjuarts Mičels (Stewart Mitchell) no uzņēmuma Lane Clark & 
Peacock LLP. Mičela kungs ir Aktuāru Institūta biedrs, un viņam piemīt 30 gadu 
pieredze apdrošināšanas nozarē.  

4.2. Kādu lomu viņš pilda? 

Neatkarīgais Eksperts ir piesaistīts, lai paustu savu viedokli par ierosinājumu 
potenciālo ietekmi uz apdrošinājuma ņēmējiem. Viņa izveidotais Ziņojums ir objektīvs 
un balstīts uz ierosinājumu un AEL, AIU un AmTrust Italy uzņēmumu rūpīgu 
izskatīšanu. AEL, AIU un AmTrust Italy sniedz viņam piekļuvi būtiskam personālam un 
gan privātai, gan publiskai informācijai, ko viņš pieprasa. 

4.3. Kā lai zinu, ka viņš rīkojas neatkarīgi? 

Neatkarīgā Eksperta norīkošana notiek ar PRA apstiprinājumu pēc konsultēšanās ar 
FCA, un viņa neatkarīga rīcība ir viens no ievērotajiem kritērijiem, nosakot viņa 
piemērotību.  

Neatkarīgajam Ekspertam un viņa tuvākajiem ģimenes locekļiem nav AEL, AIU, 
AmTrust Italy vai jebkura AmTrust Group uzņēmumu polišu, akciju vai citādu ar šiem 
uzņēmumiem saistītu finansiālu interešu.  

Neatkarīgā Eksperta primārais atbildības pienākums ir pret Tiesu, nevis AEL, AIU vai 
AmTrust Italy. Viņa Ziņojumam ir jābūt objektīvam. Viņa Ziņojums ir iekļauts šajā 
pakā, toties Neatkarīgā Eksperta Ziņojuma pilnvērtīgu kopiju ir iespējams lejupielādēt 
mūsu tīmekļa vietnē (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers). Ja vēlaties saņemt drukātu kopiju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot 
3.4. punktā norādīto kontaktinformāciju.  
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5 punktā 

Vai manai polisei tiks piemērotas jebkādas 
izmaiņas? 

5.1. Kur lai vēršos pēc Nodošanas ar jautājumiem par polisi vai, lai to koriģētu? 

Kā norādīts 2.3. punktā, Nodošana neradīs izmaiņas Jūsu polises pārvaldīšanas 
kārtībā, tādēļ pēc Nodošanas īstenošanas Jūs varat turpināt saziņu ar ierasto 
AmTrust kontaktpersonu. 

5.2. Vai mainīsies manis maksātā prēmija? 

Nodošanas īstenošana neradīs izmaiņas saistībā ar Jūsu apdrošināšanas prēmiju. 

5.3. Vai mainīsies jebkādi manas polises noteikumi un nosacījumi? 

Nodošanas īstenošana neradīs izmaiņas Jūsu polises noteikumos un nosacījumos, 
vai izmaksātajā summā par iesniegtu atlīdzības pieprasījumu. 

5.4. Vai Nodošana radīs jebkādas citas izmaiņas, par kurām man jāzina? 

Finanšu pakalpojumu kompensācijas sistēma (FSCS) 

FSCS sniedz ieguvumu patērētājiem un uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums 
nepārsniedz 1 000 000 £ (izņemot, ja polise attiecas uz uzņēmējdarbības 
izņēmumiem, piemēram, tranzītpreces, jūras, aviācijas un kredītu apdrošināšana). 
AEL maksātnespējas gadījumā, ja atbilstat attiecīgajiem kritērijiem, Jūs esat tiesīgs 
vērsties pie FSCS, lai saņemtu atlīdzību par saistībā ar Jūsu polisi iesniegtu atlīdzības 
pieprasījumu.  

Ja esat tiesīgs uz atlīdzību šādā gadījumā, un Plāns tiek apstiprināts, tā rezultātā 
nododot Jūsu polisi AIU un/vai AmTrust Italy, atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem par 
atbildības pārņemšanu saistību nepildīšana gadījumā, Jūs varat vairs nebūt tiesīgs 
izmantot FSCS, ja AIU un/vai AmTrust Italy kļūst maksātnespējīgs saistībā ar 
apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumiem, kas iesniegti pēc Nodošanas īstenošanas. 
Tas neietekmē Jūsu tiesības izmantot FSCS saistībā ar gadījumiem, kas notikuši 
pirms Nodošanas. AEL apdrošinājuma ņēmēji, kuri netiek nodoti AIU un/vai AmTrust 
Italy, arī netiek ietekmēti. 

Neatkarīgais Eksperts ir izskatījis šo jautājumu Ziņojuma 7.4. punktā. Viņš secina, ka 
zaudēta piekļuve FSCS nerada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz nodotajiem 
apdrošinājuma ņēmējiem, jo AIU un AmTrust Italy finanšu stabilitāte padara 
maksātnespējas gadījumu, kurā stātos spēkā FSCS aizsardzība, par maz ticamu. 

Finanšu Ombuda Dienests (FOS) 

Gadījumā, kad ir radies konflikts ar AEL, ja atbilstat attiecīgajiem kritērijiem, Jums 
šobrīd ir tiesības vērsties FOS, lai saņemtu bezmaksas, neatkarīgus pakalpojumus 
konflikta risināšanai. Kritēriji, kas nosaka tiesības saņemt šos pakalpojumus, ir plašāki 
nekā kritēriji FSCS izmantošanai, toties tik un tā attiecas tikai uz AEL apdrošinājuma 
ņēmējiem, kuri ir patērētāji vai mazi vai vidēja izmēra uzņēmumi, kuru polises ir 
izsniegtas un/vai pārvaldītas Apvienotajā Karalistē. 

AEL apdrošinājuma ņēmēji, kuri tiek nodoti AIU un/vai AmTrust Italy un atbilst 
kritērijiem, kas sniedz tiesības vērsties FOS, var zaudēt tiesības vērsties FOS 
konflikta gadījumā ar AIU un/vai AmTrust Italy saistībā ar gadījumiem, kas notikuši 
pēc Spēkā Stāšanās Datuma un Breksita. Apdrošinājuma ņēmēji, kuriem pienācās 
šādas tiesības, turpinās būt tiesīgi vērsties Apvienotās Karalistes FOS pēc Spēkā 
Stāšanās Datuma saistībā ar pastāvošām sūdzībām un lietām, kas ieviestas pirms 
Breksita. 
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Neatkarīgais Eksperts ir izskatījis šo jautājumu Ziņojuma 7.5. punktā, un atzinis, ka 
FOS vēršanās tiesību zaudēšana nerada būtisku nelabvēlīgu ietekmi nodotajiem 
apdrošinājuma ņēmējiem, šo atzinumu pamatojot izveidotajā Ziņojumā. 

Sīkāku informāciju par tiesībām izmantot FSCS vai FOS pakalpojumus skatiet šo 
iestāžu tīmekļa vietņu attiecīgajās sadaļās (https://www.fscs.org.uk/ un 
https://www.financial-ombudsman.org.uk/) un Neatkarīgā Eksperta Ziņojuma 
attiecīgajos punktos.  
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6 punktā 

Noslēdzošās piebildes 

6.1. Šajā bukletā neradu atbildi uz saviem jautājumiem. Kur varu uzzināt vairāk? 

Ceram, ka mūsu sniegtā informācija ir palīdzējusi izprast ierosinājumus. AEL, AIU un 
AmTrust Italy ir publiskojuši vairāk informācijas vietnē 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Tīmekļa vietnē varat 
lejupielādēt Nodošanas juridisko nosacījumu pilno versiju (izklāstīti Plāna dokumentā), 
pilnu Neatkarīgā Eksperta Ziņojumu un apdrošinājuma ņēmējiem paredzēto 
informācijas paku. Tīmekļa vietnē publiskosim arī Neatkarīgā Eksperta pirms Tiesas 
Sēdes izveidotu Papildu Ziņojumu kopijas. 

Varat iegūt šo informāciju arī, sazinoties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto 
kontaktinformāciju. Varat ar mums sazināties, izmantojot turpmāk norādīto informāciju, 
lai uzdotu jautājumus vai izteiktu pretenzijas vai sūdzības saistībā ar ierosināto 
Nodošanu. 

Ar mums varat sazināties: 

 zvanot uz palīdzības tālruni +44 (0)333 234 3454 no pirmdienas līdz 
piektdienai laikā no 9.00 līdz 17.00 (izņemot valsts svētku dienās);  

 rakstot pa pastu uz adresi: 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
Exchequer Court 
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 

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

6.2. Kā uzzināt, vai Tiesa piešķīrusi atļauju īstenot Nodošanu? 

Tiesas spriedumu par pieteikumu mēs paziņosim tīmekļa vietnē 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers pēc 2020. g. 24. 
jūnijā paredzētās Tiesas Sēdes. Tīmekļa vietnē tiks paziņots arī par Nodošanas 
īstenošanas gaitu vai izmaiņām.  

Informāciju par tiesas sēdes iznākumu varēsit atrast mūsu tīmekļa vietnē 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers vai, sazinoties ar 
mums, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.  

Ja pieteikums tiks apstiprināts, Nodošanas īstenošana ir paredzēta Spēkā Stāšanās 
Datumā (2020. gada 1. jūlijā).   

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Pielikums 
Ceļvedis noteikšanai, vai Jūsu polise tiks nodota Plāna 

ietvarā 

 

Riska vietas vadlīnijas 
 
BŪTISKI: *riska atrašanās vieta ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Turpmāk izklāstītais ir vispārējs 
(bet ne izsmeļošs) pārskats par šiem faktoriem: 

1) Ja Jūsu apdrošināšana ir saistīta ar īpašumu un tā saturu (ja saturu apdrošina tā pati polise), tad 
Jūsu riska atrašanās vieta ir tur, kur īpašums atrodas (vai parasti atrodas), datumā, kad Jūsu polise 
tika noslēgta. 

2) Ja Jūsu apdrošināšana ir saistīta ar transportlīdzekli (lidmašīnas, kuģi un mehāniskie 
transportlīdzekļi) riska atrašanās vieta parasti ir transportlīdzekļa reģistrācijas vieta. 

3) Ja Jūsu apdrošināšana ir saistīta ar citu risku (t.i., tas nav saistīts ar īpašumu vai 
transportlīdzekļiem), tad:  

(a) ja esat juridiska persona, Jūsu riska atrašanās vieta ir Jūsu uzņēmuma vietā, dienā, kad 
Jūsu polise tika izveidota. Ja esat juridiska persona un Jūsu polise aptver vairāk nekā vienu no 
Jūsu uzņēmumiem, kas atrodas dažādās teritorijās, Jūsu polisei var būt vairākas riska vietas; 
vai  

(b) ja esat fiziska persona, jūsu atrašanās vieta parasti atrodas tajā teritorijā, kurā jūsu 
pastāvīgā dzīvesvieta ir jūsu polises izveidošanas brīdī. 

 

Vai Jūsu polise un/vai atlīdzības pieprasījums ir saistīts ar nelikumīgu vai nolaidīgu medicīnisko 
darbību? 

JĀ 
Pēc ierosinātās Nodošanas īstenošanas 
Jūsu apdrošinātājs būs AmTrust Italy. 

NĒ 
Kur atrodas Jūsu polises segtais risks vai 

riski?* 

EEA30 riski 
Attiecībā uz Jūsu polises segtajiem 
EEA30 riskiem Jūsu apdrošinātājs 
pēc Nodošanas īstenošanas būs 

AIU.  

Apvienotajā Karalistē vai ārpus 
EEA UN EEA30 pastāvoši riski 

Attiecībā uz Jūsu polises segtajiem 
EEA30 riskiem Jūsu apdrošinātājs 
pēc Nodošanas īstenošanas būs 

AIU. Attiecībā uz Jūsu polises 
segumu Apvienotajā Karalistē un 
ārpus EEA Jūsu apdrošinātājs 

paliek AEL.  

Apvienotajā Karalistē un/vai 
ārpus EEA pastāvoši riski 

Pēc ierosinātās Nodošanas 
īstenošanas Jūsu apdrošinātājs 

paliks AEL. 
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Glosārijs 

Tiesa — Anglijas un Velsas Augstā tiesa. 

Tiesas Sēde — tiesas sēde Anglijas un Velsas Augstajā tiesā, kurā tiks pieņemts 
spriedums par Plāna īstenošanas atļaušanu vai noraidīšanu. 

EEA — Eiropas Ekonomikas Zona.  

Spēkā Stāšanās Datums — 2020. gada 1. jūlijs; datums, kurā paredzēta Plāna 
stāšanās spēkā (saņemot Tiesas atļauju). Nodošanas (vai jebkuras Nodošanas daļas) 
īstenošanas datuma maiņas gadījumā par to tiks paziņots tīmekļa vietnē 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

FCA — finanšu darbības uzraudzības iestāde, kas rīkojas ar mērķi aizsargāt finanšu 
pakalpojumu patērētājus, aizsargāt un uzlabot Apvienotās Karalistes finanšu sistēmas 
integritāti un veicināt faktisku konkurenci par labu patērētājam.  

FSMA — Apvienotās Karalistes 2000. gada finanšu pakalpojumu un tirgus akts. 

Neatkarīgais Eksperts — Stjuarts Mičels (Stewart Mitchell), kurš pārstāv Lane Clark 
& Peacock LLP un ir norīkots ar PRA un FCA apstiprinājumu Ziņojuma izveidei.  

PRA — prudenciālās regulēšanas iestāde, kas atbild par banku, būvsabiedrību, 
kredīta apvienību, apdrošinātāju un kapitālieguldījumu firmu prudenciālo regulēšanu 
un uzraudzību Apvienotajā Karalistē. 

Regulējošā(-s) Iestāde(-s) — par Apvienotās Karalistes apdrošināšanas nozari 
atbildīgās regulējošā(-s) iestāde(-s). Atkarībā no konteksta, tās var būt PRA, FCA vai 
abas. 

Ziņojums — Neatkarīgā Eksperta izveidotais Plāna ziņojums saskaņā ar FSMA 
prasībām, kas atspoguļo FCA rokasgrāmatas, FG18/4, SUP 18.2 izklāstītās vadlīnijas: 
FCA noteiktā kārtība, izvērtējot VII Daļas apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanu 
un PRA politikas izklāstu par apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanu. 

Papildu ziņojums — pirms Tiesas Sēdes norises izveidots ziņojums, kurā izskatīta 
pēc sākotnējā Ziņojuma izveides noritējušu notikumu ietekme uz Neatkarīgā Eksperta 
sākotnējā Ziņojumā izteiktajiem secinājumiem.  

 

 

 


