CR-2019-008234
U VYSOKÉHO SOUDNÍHO DVORA
OBCHODNÍ A MAJETKOVÉ SOUDY ANGLIE A WALESU
OBCHODNÍ SOUD (ChD)

VE VĚCI AMTRUST EUROPE LIMITED
-

a

-

VE VĚCI AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
-

a

-

VE VĚCI AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
-

a

-

VE VĚCI
ZÁKONA O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH A TRZÍCH Z ROKU 2000

Vydává se oznámení, že dne 11. března 2020 byla dle části 107 Zákona o finančních službách a
trzích z roku 2000 (zákon) podána společností AmTrust Europe Limited (AEL), AmTrust International
Underwriters dac (AIU) a AmTrust Assicurazioni s.p.a. žádost u Vysokého soudního dvora,
obchodních a majetkových soudů Anglie a Walesu, obchodního soudu (Chd) v Londýně (AmTrust
Italy) (souhrnně AmTrust), ve věci příkazů:
(1)

podle § 111 zákona, kterým se ukládá režim (systém) zajišťující převod do:
a) AmTrust Italy všech jejích italských činností AEL v oblasti zanedbávání lékařských postupů
(což zahrnuje jakékoli další formy krytí v rámci zásad pro zanedbávání lékařských postupů)
(případy zanedbání povinné péče); a
b) AIU všech obecných pojišťovacích a zajišťovacích činností (jiných než případy zanedbání
povinné péče) nacházejících se v Evropském hospodářském prostoru s výjimkou Spojeného
království (EEA30) zapsaných a/nebo převzatých AEL z Velké Británie a prostřednictvím
poboček AEL v Itálii a Švédsku (a kde se pouze část pojistek týká EEA30, převede se pouze
část této pojistky); a

(2)

kterým se stanoví doplňková ustanovení v souvislosti se systémem podle § 112 a 112A
zákona.

Kopie zprávy o podmínkách systému vypracovaná v souladu s § 109 zákona nezávislým znalcem
(zpráva o systému), prohlášení o podmínkách programu a shrnutí zprávy o systému a dokument k
systému lze získat zdarma kontaktováním AmTrust prostřednictvím níže uvedených telefonních čísel
nebo adres. Tyto dokumenty a další související dokumenty, včetně vzorových kopií sdělení
pojištěncům,
jsou
rovněž
k
dispozici
na
adrese
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Tato webová stránka bude
aktualizována o všechny klíčové změny navrhovaného převodu.
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Jakékoli dotazy nebo obavy související s navrhovaným systémem mají být směřovány na AmTrust emailem partvii@amtrustgroup.com, telefonicky +44 (0)333 234 3454 (k dispozici v době od 9:00 do
17:00 britského času od pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků)) nebo písemně na adresy: (i)
Amtrust International (Transfery portfolia), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA,
Spojené království; (ii) Amtrust International (Transfery portfolia), 6-8 College Green, Dublin 2, Irsko;
nebo (iii) Amtrust International (Transfery portfolia), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Itálie.
Jestliže máte pojistku u AEL, AIU nebo AmTrust Italy, číslo své pojistky uvádějte ve veškeré
korespondenci. Naleznete ho v dokumentaci ke své pojistce nebo v související korespondenci.
Žádost bude vyslyšena u Vysokého soudního dvora Anglie a Walesu, 7 Rolls Buildings, Fetter
Lane, London, EC4A 1NL, Spojené království dne 24. června 2020. Jednání se může zúčastnit
kterákoli osoba, která se domnívá, že by na ni mělo zavedení programu nežádoucí vliv, nebo vznáší
námitky vůči schématu, a může zde vyjádřit své názory, a to buď osobně, nebo prostřednictvím
zástupce. Žádá se, aby kdokoli, kdo má v úmyslu tak učinit, informoval AmTrust na výše uvedené
adrese písemně co nejdříve, nejlépe do 17. června 2020, a uvedl povahu své námitky. To umožní
společnosti AmTrust poskytovat oznámení o všech změnách slyšení a pokud možno řešit případné
obavy vznesené před slyšením.
Každá osoba, která vznáší námitky nebo se domnívá, že by na ni mohl mít systém nežádoucí vliv,
může učinit prohlášení o tomto programu písemným oznámením o těchto prohlášeních a zaslat ho
společnosti AmTrust na výše uvedenou adresu nebo ji kontaktovat telefonicky na výše uvedených
číslech, v každém případě co nejdříve, nejlépe do 17. června 2020.
Společnost AmTrust bude informovat britský úřad Financial Conduct Authority a Finanční regulační
úřad o jakýchkoli námitkách vznesených před slyšením, bez ohledu na to, zda osoba, která vznesla
námitku, se chce jednání zúčastnit.
Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Spojené království
Právní zástupci jednající za společnosti AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters
dac a AmTrust Assicurazioni s.p.a.
Ref: MJFF/1001059003
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