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Odpowiedzi na pytania 

Punkt 1 

Informacje ogólne 

1.1 Jakie są proponowane zmiany? 

AmTrust Europe Limited (AEL) proponuje przeniesienie do: 

a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) całości włoskiej działalności 
ubezpieczyciela w sektorze błędów w sztuce medycznej (w tym dodatkowych 
form ubezpieczenia w ramach polis ubezpieczających od błędów w sztuce 
medycznej) (Działalność w sektorze błędów medycznych); oraz 

b) AmTrust International Underwriters dac (AIU) całości ogólnej działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (innej niż Działalność w sektorze błędów 
medycznych) sporządzonej i/ub przejętej przez AEL i odnoszącej się do 
ryzyka występującego w Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
z wyłączeniem Wielkiej Brytanii (EOG30), z wyjątkiem sytuacji gdy polisa 
odnosi się do ryzyka występującego w EOG30 oraz poza EOG30 - wtedy 
tylko ta część polisy, która odnosi się do EOG30 zostanie przeniesiona do 
AIU (Działalność w EOG30),  

(razem Przeniesienie).  

Proces ten jest znany jako przeniesienie na mocy Części VII i odbywa się za pomocą 
Programu.  

1.2 Kiedy nastąpi Przeniesienie? 

Jeżeli Wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Wysoki Trybunał Anglii i Walii 
(Trybunał), Przeniesienie nastąpi z Datą wejścia w życie. Oczekuje się, że będzie to 
1 lipca 2020 r. 

W sytuacji gdy Trybunał zatwierdzi przeniesienie do AIU, ale nie zatwierdzi 
przeniesienia do AmTrust Italy, przeniesienie do AIU zostanie przeprowadzone 
(i odwrotnie).  

Zmiany terminu rozprawy przed Trybunałem lub zmiany daty Przeniesienia (lub 
dowolnej części Przeniesienia) będą ogłaszane na naszej stronie internetowej 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).   

1.3 Które polisy zostaną przeniesione?  

Wszystkie polisy opisane w punkcie 1.1 powyżej.  

W przypadku posiadania więcej niż jednej polisy z AEL (z których jedna lub więcej 
może podlegać Przeniesieniu, a co najmniej jedna z nich może zostać wykluczona 
z Przeniesienia), schemat w załączniku do tej broszury pomoże zidentyfikować, które 
z polis zostaną przeniesione do AIU lub AmTrust Italy, a które z polis pozostaną 
w AEL.  

W przypadku braku pewności, które z polis zostaną przeniesione do AIU lub AmTrust 
Italy, a które z polis pozostaną w AEL, prosimy skontaktować się z nami, korzystając 
z danych kontaktowych podanych poniżej, w punkcie 6. 

1.4 Jaki jest powód Przeniesienia?  
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Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej (UE) z dniem 31 stycznia 
2020 r. (Brexit). Grupa AmTrust musi zrestrukturyzować swoją działalność w Europie, 
aby być w stanie nadal obsługiwać swoich europejskich posiadaczy polis po Brexicie 
i po upływie okresu przejściowego uzgodnionego między Wielką Brytanią a UE, który 
ma się zakończyć 31 grudnia 2020 r. 

W ramach szerokiej akcji restrukturyzacji grupy AmTrust: 

a) AIU zamierza przenieść swoją działalność w zakresie błędów w sztuce 
medycznej do AmTrust Italy w ramach zatwierdzonej przez irlandzki sąd 
procedury, który ma stać się skuteczna w dniu 1 lipca 2020 r., oraz 

b) AMT Mortgage Insurance Limited zamierza przenieść swoją działalność 
w EOG30 do AIU w ramach oddzielnego przeniesienia na mocy Części VII 
Ustawy, które ma nastąpić we wrześniu 2020 r. 

1.5 Co się stanie, jeśli zostanie zawarta umowa handlowa z UE dotycząca usług 
finansowych? 

Obecnym zamiarem AEL, AIU i AmTrust Italy (AmTrust) jest kontynuowanie 
Przeniesienia bez względu na to, kiedy zakończy się okres przejściowy i niezależnie 
od uzgodnień między Wielką Brytanią a UE dotyczących handlu po Brexicie. 

Zmiany planowanej Daty wejścia w życie lub zamierzonej realizacji Programu będą 
ogłaszane na stronie internetowej AmTrust pod adresem 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  
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Punkt 2 

Więcej informacji o AIU i AmTrust Italy 

2.1 Czym jest AIU? 

Firma AIU została zarejestrowana w Irlandii 28 stycznia 1991 r. i uzyskała licencję 
ubezpieczeniową i reasekuracyjną od Centralnego Banku Irlandii 12 czerwca 1991 r.   

AIU należy do tej samej grupy korporacji co AEL. Zarówno AIU, jak i AEL są spółkami 
zależnymi pośrednio należącymi w całości do AmTrust Financial Services Inc., spółki 
zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych (AFSI). AFSI jest własnością Evergreen 
Parent GP, LLC, spółki holdingowej zarejestrowanej w Delaware. 

AIU ma zasadniczo takie same ramy zapotrzebowania kapitałowego jak AEL, przy 
czym zarówno AEL, jak i AIU zmierzają do współczynnika wypłacalności 
wynoszącego 140% (obliczonego z zastosowaniem standardowego modelu 
Solvency II). Firma AIU uzyskała od agencji ratingowej AM Best ocenę kondycji 
finansowej „A-” (doskonała).   

2.2 Czym jest AmTrust Italy? 

Firma AmTrust Italy została zarejestrowana we Włoszech w dniu 3 kwietnia 2007 r. 
i uzyskała licencję ubezpieczeniową i reasekuracyjną Organu Nadzoru Towarzystw 
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych we Włoszech (IVASS) w dniu 14 marca 
2008 r.   

AmTrust Italy jest częścią tej samej grupy kapitałowej co AEL. Zarówno AmTrust Italy, 
jak i AEL są spółkami zależnymi pośrednio należącymi w całości do AFSI. 

Docelowy współczynnik wypłacalności AmTrust we Włoszech wynosi 145% (obliczony 
z zastosowaniem standardowego modelu Solvency II).  

2.3 W jaki sposób AIU lub AmTrust Italy będą zarządzać moją polisą? 

AIU będzie zarządzać Działalnością w EOG30, a AmTrust Italy będzie zarządzać 
Działalnością w sektorze błędów medycznych w zasadniczo ten sam sposób, w jaki 
obecnie zarządza AEL, zgodnie z obecnymi systemami, politykami i procedurami 
grupy AmTrust w odniesieniu do jej działalności w Europie (mogą one podlegać 
okresowej aktualizacji). 
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Punkt 3 

Więcej informacji o procesie Przeniesienia 

3.1 Czym jest Przeniesienie? 

Przeniesienie podlega procedurom Części VII brytyjskiej Ustawy o usługach i rynkach 
finansowych z 2000 r., która umożliwia przenoszenie grup polis ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych między dwoma ubezpieczycielami lub reasekuratorami. 
Zaangażowani ubezpieczyciele lub reasekuratorzy mogą należeć do tej samej grupy 
ubezpieczeniowej (jak w tym przypadku) lub do różnych grup kapitałowych.  

Aby Przeniesienie było możliwe, Trybunał musi zatwierdzić wniosek o Przeniesienie. 
Obowiązujące przepisy wymagają od AEL, AIU i AmTrust Italy powołania 
Niezależnego Eksperta, zatwierdzonego przez Organy Nadzoru, który zbada wpływ 
proponowanego Przeniesienia na różne grupy ubezpieczonych, których Przeniesienie 
dotyczy, i złoży Trybunałowi raport w tym zakresie. Posiadacze polis muszą zostać 
o tym powiadomieni i mieć czas na rozpatrzenie propozycji. Mają oni także prawo 
sprzeciwić się lub zgłosić swoje obawy, jeśli uznają, że Przeniesienie może mieć 
niekorzystny wpływ na ich polisy.  

3.2 Gdzie i kiedy odbędzie się posiedzenie sądu? 

Posiedzenie sądu odbędzie się w Trybunale High Court of Justice, 7 Rolls 
Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Wielka Brytania w dniu 24 czerwca 
2020 r. 

Informacje o wyniku przesłuchania będzie można znaleźć na naszej stronie 
internetowej amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers lub 
dzwoniąc na infolinię +44 (0)333 234 3454  dostępną w godz. 9:00 - 17:00 (czasu 
brytyjskiego) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
w Wielkiej Brytanii).  

3.3 Co się wydarzy podczas Rozprawy Sądowej? 

Sąd rozważy, czy Przeniesienie ma niekorzystny wpływ na posiadaczy polis i czy 
należy zezwolić na Przeniesienie.  

Sędzia zapozna się z zeznaniami świadków i dowodami przedstawionymi przez AEL, 
AIU i AmTrust Italy oraz rozważy raporty Niezależnego Eksperta oraz Organów 
Nadzoru. Zostanie też przydzielony czas na wysłuchanie wszystkich zastrzeżeń lub 
obaw zgłoszonych (na piśmie, telefonicznie lub osobiście) przez posiadaczy polis lub 
inne osoby, które uważają, że Przeniesienie będzie miało niekorzystny wpływ na ich 
sytuację.  

Sędzia, biorąc pod uwagę wszystkie dowody, musi zdecydować, czy można 
zatwierdzić Przeniesienie. Jeżeli sędzia zatwierdzi Przeniesienie, zostanie wydane 
odpowiednie orzeczenie sądowe, co oznacza, że Program wejdzie w życie w czasie 
określonym w Postanowieniu.  

3.4 Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że Przeniesienie może mieć niekorzystny 
wpływ? 

Jeśli uważasz, że Przeniesienie może być niekorzystne w skutkach, masz prawo 
wyrazić swój sprzeciw lub zgłosić swoje obawy na piśmie, telefonicznie lub osobiście 
podczas Rozprawy Sądowej. Można także wyznaczyć radcę prawnego, który będzie 
uczestniczył w Rozprawie Sądowej w Twoim imieniu. Zastrzeżenia lub obawy 
związane z Przeniesieniem, udostępnione nam telefonicznie lub na piśmie przy użyciu 
poniższych danych, zostaną przekazane Trybunałowi.  
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Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz pytania bądź obawy dotyczące 
Przeniesienia lub uważasz, że Przeniesienie może mieć niekorzystny wpływ na 
Ciebie, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami, najlepiej nie później niż 17 czerwca 
2020 r. przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.  

Można się z nami skontaktować: 

 dzwoniąc na infolinię +44 (0)333 234 3454 dostępną w godz. 9:00 - 17:00 
(czasu brytyjskiego) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii);  

 pisząc do nas na adres: 

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

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Irlandia; lub 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milan 
Włochy; lub 

 wysyłając e-mail na adres: partvii@amtrustgroup.com. 

3.5 Co należy rozumieć przez „niekorzystny wpływ”? 

Trybunał może rozważyć każdy rodzaj wpływu na posiadaczy polis. Obejmuje to 
zmiany w zakresie bezpieczeństwa finansowego firm, których dotyczy Przeniesienie 
lub zmiany w zarządzaniu Działalnością w EOG30 i Działalnością w sektorze błędów 
medycznych. Jeśli sytuacja zmieni się w pewien sposób na gorszą, nie musi to wcale 
oznaczać, że Przeniesienie jest niesprawiedliwe lub nieuzasadnione, ponieważ 
niekorzystne zmiany mogą zostać zrównoważone innymi korzyściami lub mogą być 
bardzo małe bądź mogą występować rzadko. Niezależny Ekspert ocenia istotność 
ewentualnych niekorzystnych zmian na podstawie ich wymiaru lub 
prawdopodobieństwa wystąpienia, a swoje wnioski przedstawia w Raporcie.  

Proszę zapoznać się z załączonym streszczeniem Raportu Niezależnego Eksperta 
i punktem 5.4 poniżej, które prezentują ocenę niekorzystnych skutków Przeniesienia. 

  

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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3.6 Co się stanie, jeśli Trybunał nie zatwierdzi Przeniesienia? 

Jeśli Przeniesienie zostanie odrzucone, Państwa polisa pozostanie w AEL.  

Jeśli Transfer zostanie opóźniony, poinformujemy o tym posiadaczy polis za 
pośrednictwem naszej strony internetowej 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Jeśli opóźnienie 
będzie się przedłużać lub Przeniesienie zostanie odrzucone, powiadomimy o tym 
posiadaczy polis, których to dotyczy. 

3.7 Czy zostanie za to naliczona dodatkowa opłata? 

Nie, posiadacze polis nie ponoszą kosztów Przeniesienia. AEL, AIU i AmTrust Italy 
pokryją koszty i opłaty związane z wykonaniem Przeniesienia. 
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Punkt 4 

Więcej informacji o Niezależnym Ekspercie 

4.1 Kim jest Niezależny Ekspert? 

Niezależnym Ekspertem jest Stewart Mitchell z Lane Clark & Peacock LLP. Pan 
Mitchell jest pracownikiem Instytutu Aktuariuszy i ma ponad 30-letnie doświadczenie 
w branży ubezpieczeniowej.  

4.2 Jaka jest jego rola? 

Niezależny Ekspert jest wyznaczany w celu wydania opinii na temat 
prawdopodobnego wpływu propozycji na posiadaczy polis . Jego Raport jest 
bezstronny, oparty na dokładnej analizie propozycji i działalności AEL, AIU i AmTrust 
Italy. AEL, AIU i AmTrust Italy zapewniły mu dostęp do kluczowego personelu 
i informacji, o które prosił, zarówno prywatnych, jak i publicznych. 

4.3 Skąd mogę wiedzieć, że ekspert jest rzeczywiście niezależny? 

Powołanie Niezależnego Eksperta zostało zatwierdzone przez PRA po konsultacji 
z FCA, a niezależność jest jednym z kryteriów, które organy te wykorzystują do oceny 
kandydatury.  

Ani sam Niezależny Ekspert, ani żaden z członków z jego najbliższej rodziny nie 
posiadają żadnych polis, udziałów ani innych interesów finansowych w firmach AEL, 
AIU, AmTrust Italy ani innych spółkach należących do grupy AmTrust.  

Nadrzędnym zobowiązaniem Niezależnego Eksperta jest odpowiedzialność wobec 
Trybunału, a nie wobec AEL, AIU czy AmTrust Italy. Jego Raport musi być 
bezstronny. W tym pakiecie znajduje się streszczenie jego Raportu, a pełną wersję 
Raportu Niezależnego Eksperta można pobrać na naszej stronie internetowej 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Aby otrzymać 
kopię na papierze, proszę skontaktować się z nami, korzystając z danych 
kontaktowych podanych poniżej, w punkcie 3.4.  
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Punkt 5 

Czy moja polisa ulegnie zmianie? 

5.1 Z kim mam się kontaktować po Przeniesieniu, aby uzyskać informacje 
o mojej polisie lub wprowadzić w niej zmiany? 

Jak wspomniano w punkcie 2.3 powyżej, kwestie administracyjne dot. polis nie ulegną 
zmianie w wyniku Przeniesienia. Po Przeniesieniu należy nadal kontaktować się ze 
swoim stałym kontaktem w AmTrust. 

5.2 Czy będą zmiany w składkach, które płacę? 

W wyniku Przeniesienia nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w składce. 

5.3 Czy będą zmiany w warunkach mojej polisy? 

Przeniesienie nie zmieni warunków polisy ani otrzymywanych płatności w przypadku 
roszczenia. 

5.4 Czy istnieją jakiekolwiek inne zmiany wynikające z Przeniesienia, o których 
należy wiedzieć? 

System Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Services Compensation 
Scheme, FSCS) 

FSCS zapewnia korzyści konsumentom i firmom, których obroty są niższe niż 
1 000 000 GBP rocznie (pod warunkiem, że polisa nie jest wykluczoną klasą 
działalności, taką jak towary w tranzycie, transport morski, lotniczy i ubezpieczenie 
kredytu). Spełniając kryteria kwalifikowalności, w przypadku niewypłacalności AEL, 
obecnie istnieje możliwość spłaty roszczeń w ramach polisy z FSCS.  

Jeśli spełniasz kryteria kwalifikowalności, Program zostanie zatwierdzony, a Twoja 
polisa zostanie przeniesiona do AIU i/lub AmTrust Italy, można, z zastrzeżeniem 
zasad dotyczących domyślnych następców, stracić możliwość spłaty roszczeń 
z FSCS w przypadku niewypłacalności AIU i/lub AmTrust Italy w odniesieniu do 
roszczeń powstałych po Przeniesieniu. Nie wpływa to na Twój dostęp do FSCS 
w przypadku zdarzeń mających miejsce przed Przeniesieniem. Nie dotyczy to również 
posiadaczy polis AEL, którzy nie podlegają przeniesieniu do AIU i/lub AmTrust Italy. 

Niezależny Ekspert rozważył tę kwestię w swoim Raporcie w punkcie [7.4]. Doszedł 
do wniosku, że utrata dostępu do FSCS nie będzie miała istotnego niekorzystnego 
wpływu na posiadaczy polis podlegających Przeniesieniu, ponieważ kondycja 
finansowa AIU i AmTrust Italy czyni upadłość, gdy ochrona FSCS byłaby potrzebna, 
mało prawdopodobną. 

Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman 
Service, FOS) 

W przypadku sporu z AEL, jeśli spełniasz odpowiednie kryteria kwalifikacyjne, możesz 
obecnie skorzystać ze wsparcia Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług 
Finansowych, który zapewnia bezpłatną i niezależną pomoc w rozwiązywaniu sporów. 
Kryteria kwalifikowalności do skorzystania z tej usługi są szersze niż kryteria mające 
zastosowanie do FSCS, ale nadal dotyczą tylko posiadaczy polis AEL, którzy są 
konsumentami lub małymi albo średnimi przedsiębiorstwami, których polisy zostały 
sporządzone i/lub polegają administracji w Wielkiej Brytanii. 

Posiadacze polis AEL podlegający Przeniesieniu do AIU i/lub AmTrust Italy, którzy 
spełniają kryteria kwalifikacyjne, w razie sporu z AIU i/lub AmTrust Italy mogą utracić 
prawo do złożenia wniosku do FOS w odniesieniu do spraw, które będą miały miejsce 
po Dacie wejścia w życie Przeniesienia i po Brexicie. Spełniający kryteria posiadacze 
polis będą nadal mogli skorzystać ze wsparcia brytyjskiego Rzecznika Praw 
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Obywatelskich ds Usług Finansowych po Dacie wejścia w życie Przeniesienia 
w odniesieniu do istniejących skarg i spraw, które miały miejsce przed Brexitem. 

Niezależny Ekspert rozważył tę kwestię w swoim Raporcie w punkcie [7.5] i stwierdził, 
że z przyczyn podanych w jego Raporcie utrata wsparcia Rzecznika Praw 
Obywatelskich ds Usług Finansowych nie wywrze istotnego negatywnego wpływu na 
posiadaczy polis podlegających Przeniesieniu. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat uprawnienia do złożenia wniosku do 
FSCS lub Rzecznika Praw Obywatelskich ds Usług Finansowych, proszę zapoznać 
się z odpowiednimi sekcjami na stronach internetowych (https://www.fscs.org.uk/ oraz 
https://www.financial-ombudsman.org.uk/) oraz odpowiednimi punktami Raportu 
Niezależnego Eksperta.  
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Punkt 6 

Uwagi końcowe 

6.1 Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie w tej broszurze. Gdzie mogę 
uzyskać więcej informacji? 

Mamy nadzieję, że podane przez nas informacje pomogły zrozumieć kwestie 
związane z Przeniesieniem. AEL, AIU i AmTrust Italy opublikowały dalsze informacje 
na stronie amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Można 
tam pobrać pełną wersję warunków prawnych Przeniesienia (określonych 
w dokumencie Programu), pełen Raport Niezależnego Eksperta i pakiet informacji dla 
posiadaczy polis. Na stronie internetowej będziemy również publikować raporty 
uzupełniające, które zostaną sporządzone przez Niezależnego Eksperta przed datą 
Rozprawy Sądowej. 

Można też skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych 
poniżej, a my wyślemy wszystkie informacje. W razie pytań lub chęci zgłoszenia obaw 
lub sprzeciwu wobec Przeniesienia, prosimy również o kontakt, korzystając z danych 
podanych poniżej. 

Można się z nami skontaktować: 

 dzwoniąc na infolinię +44 (0)333 234 3454 dostępną w godz. 9:00 - 17:00 
(czasu brytyjskiego) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii);  

 pisząc do nas na adres: 

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

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Irlandia; lub 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milan 
Włochy; lub 

 wysyłając e-mail na adres: partvii@amtrustgroup.com. 

  

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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6.2 Skąd będę wiedzieć, czy Przeniesienie zostało zatwierdzone? 

O wyniku postępowania sądowego poinformujemy na stronie 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers po Rozprawie 
Sądowej, która ma się odbyć w dniu 24 czerwca 2020 r. Zmiany lub informacje 
o postępach Przeniesienia będą również zamieszczane na tej stronie internetowej.  

Informacje o wyniku Rozprawy będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers lub kontaktując się 
z nami przy użyciu podanych poniżej danych.  

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Przeniesienie powinno nastąpić z 
Datą wejścia w życie (tj. 1 lipca 2020 r.).   
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Załącznik 
Wytyczne pozwalające ustalić, czy polisa podlega 

Przeniesieniu w ramach Programu 

 

Wskazówki dotyczące lokalizacji ryzyka 
 
KLUCZ: *Lokalizacja ryzyka zależy od wielu czynników. Poniżej prezentujemy ogólne (ale 
niewyczerpujące) podsumowanie czynników, które pomoże ustalić lokalizację ryzyka: 

1) Jeśli Twoje ubezpieczenie dotyczy nieruchomości i jej zawartości (o ile zawartość jest objęta tą 
samą polisą), wówczas Twoja lokalizacja ryzyka znajduje się zasadniczo na terytorium, na którym 
znajduje się (lub zazwyczaj znajduje się) nieruchomość w dniu zawarcia polisy. 

2) Jeśli Twoje ubezpieczenie dotyczy środków transportu (samolot, statek lub pojazd silnikowy), 
lokalizacja ryzyka jest zazwyczaj określona przez miejsce rejestracji pojazdu. 

3) Jeśli Twoje ubezpieczenie dotyczy innego ryzyka (tj. nie dotyczy nieruchomości lub pojazdów), to:  

(a) w przypadku podmiotów gospodarczych lokalizacja ryzyka zasadniczo znajduje się 
w miejscu siedziby na dzień zawarcia polisy. W przypadku podmiotów gospodarczych i polisy 
obejmującej więcej niż jedną placówkę znajdujących się na różnych terytoriach, polisa może 
mieć wiele lokalizacji ryzyka; lub  

(b) w przypadku osoby fizycznej, lokalizacja ryzyka zasadniczo znajduje się na terytorium, które 
zamieszkujesz na stałe na dzień zawarcia polisy. 

Czy Twoja polisa i/lub roszczenie z AEL dotyczy błędów w sztuce medycznej? 

TAK 
AmTrust Italy będzie Państwa 

ubezpieczycielem po proponowanym 
Przeniesieniu. 

NIE 
Gdzie znajduje się ubezpieczone ryzyko 
lub ryzyko w ramach Państwa polisy?* 

Ryzyko w EOG30 
AIU będzie Twoim 

ubezpieczycielem po 
proponowanym Przeniesieniu 

w zakresie ryzyka w EOG30 
objętego Twoim ubezpieczeniem.  

Ryzyko w Wielkiej Brytanii lub 
poza EOG I EOG30 
AIU będzie Twoim 

ubezpieczycielem po 
proponowanym Przeniesieniu 

w zakresie ryzyka w EOG30 
objętego Twoim ubezpieczeniem. 

AEL pozostanie Twoim 
ubezpieczycielem w odniesieniu 

do elementów polisy dotyczących 
ryzyka w Wielkiej Brytanii lub poza 

EOG.  

Ryzyko w Wielkiej Brytanii i/lub 
poza EOG 

AEL pozostanie Twoim 
ubezpieczycielem po 

proponowanym Przeniesieniu. 
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Słownik 

Trybunał oznacza Wysoki Trybunał Anglii i Walii (High Court of Justice in England 
and Wales). 

Rozprawa Sądowa oznacza Rozprawę przed Wysokim Trybunałem Anglii i Walii, 
podczas której wydana zostaje ostateczna decyzja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu 
Programu. 

EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Data wejścia w życie oznacza 1 lipca 2020 r.; jest to przewidywana data wejścia w 
życie Programu (z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Trybunał). Zmiany daty 
Przeniesienia (lub dowolnej części Przeniesienia) będą ogłaszane na stronie 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

FCA (Financial Conduct Authority) oznacza Organ Nadzoru Finansowego, którego 
celem jest ochrona konsumentów usług finansowych, ochrona i poprawa integralności 
brytyjskiego systemu finansowego oraz promowanie skutecznej konkurencji 
w interesie konsumentów.  

FSMA (UK Financial Services and Markets Act 2000) oznacza brytyjską Ustawę 
o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. 

Niezależny Ekspert oznacza Stewarta Mitchella z Lane Clark & Peacock LLP, który 
został powołany, przy aprobacie PRA w porozumieniu z FCA, m.in. w celu 
sporządzenia Raportu.  

PRA (Prudential Regulation Authority) oznacza Urząd ds. Regulacji 
Ostrożnościowych, który jest odpowiedzialny za regulację ostrożnościową i nadzór 
nad bankami, towarzystwami budowlanymi, kasami oszczędnościowo-kredytowymi, 
ubezpieczycielami i głównymi firmami inwestycyjnymi w Wielkiej Brytanii. 

Organ(y) Nadzoru oznacza właściwy(-e) organ(y) nadzoru brytyjskiej branży 
ubezpieczeniowej. Odnosi się to, w zależności od kontekstu, do PRA, FCA lub 
obydwu tych instytucji. 

Raport oznacza raport dot. Programu opracowany przez Niezależnego Eksperta 
zgodnie z wymogami FSMA, odzwierciedlający wytyczne zamieszczone w publikacji 
FCA’s Handbook, FG18/4, SUP 18.2. „The FCA’s Approach to the review of Part VII 
insurance business transfers” oraz dokumentu PRA „Statement of Policy on insurance 
business transfers”. 

Raport Uzupełniający oznacza raport przygotowany przed Rozprawą Sądową na 
potrzeby rozważenia wpływu ustaleń Niezależnego Eksperta dotyczących wydarzeń, 
które miały miejsce po sporządzeniu pierwszego Raportu.  

 

 

 


