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9.4.2020 

Spoštovani! 

POMEMBNE INFORMACIJE O VAŠI ZAVAROVALNI POLICI ALI ZAHTEVKU PRI 
PODJETJU AMTRUST EUROPE LIMITED – POZORNO PREBERITE 

Pišemo vam, ker vas želimo obvestiti o predlogu, da bi podjetje AmTrust Europe Limited (v 
nadaljevanju »AEL«) 1. julija 2020 preneslo svoje posle znotraj Evropskega gospodarskega 
prostora (brez Združenega kraljestva) (v nadaljevanju »države EGP-30«) na podjetje AmTrust 
International Underwriters dac (v nadaljevanju »AIU«). Med posli, ki bodo preneseni na podjetje 
AIU, je tudi polica (oziroma police), ki jo imate ali ste jo imeli pri podjetju AEL, in/ali zahtevki, ki 
ste jih vložili v okviru ali v zvezi s policami, ki bodo prenesene. 

Podjetje AEL bo preneslo tudi svoje posle zdravniških napak v Italiji, in sicer na podjetje 
AmTrust Assicurazioni s.p.a. (v nadaljevanju »AmTrust Italy«). Ta del predlaganega prenosa 
(kot je opredeljen v nadaljevanju) na vas ne bo vplival, če nimate oziroma nikoli niste imeli 
police zdravniških napak pri podjetju AEL in niste vložili nobenega zahtevka v zvezi s tovrstnimi 
policami. 

Ta dopis vsebuje pomembne informacije o predlaganem prenosu, da boste imeli dovolj časa 
premisliti, ali bo predlagani prenos negativno vplival na vas in/ali vaše zainteresirane stranke.  

Osnovne informacije 

Združeno kraljestvo od 31. januarja 2020 ni več država članica (v nadaljevanju 

»brexit«) Evropske unije (v nadaljevanju »EU«). Skupina podjetij AmTrust mora 

prestrukturirati svoje dejavnosti v Evropi, da bo lahko še naprej ponujala storitve svojim 

evropskim zavarovancem, tj. zaradi brexita in po poteku prehodnega obdobja, 

dogovorjenega med Združenim kraljestvom in EU (pričakovani zaključek tega obdobja 

je trenutno 31. december 2020). 

V skladu s tem podjetje AEL predlaga: 

a) prenos vseh svojih poslov zdravniških napak v Italiji na podjetje AmTrust Italy (kar 
vključuje vse dodatne oblike kritja zdravniških napak (v nadaljnjem besedilu »posli 
zdravniških napak«)); in 

b) prenos vseh splošnih zavarovalnih in pozavarovalnih poslov (razen poslov zdravniških 
napak), ki so bili sklenjeni in/ali prevzeti v zvezi z riziki v EGP-30, razen v Združenem 
kraljestvu, na podjetje AIU; izjema so police za rizike v državah EGP-30 in izven držav 
EGP-30, saj bodo v tem primeru na podjetje AIU prenesene samo police v državah 
EGP-30;  

 (skupaj imenovani predlagani prenos).  

Predlagani prenos skupini podjetij AmTrust zagotavlja, da lahko z zakonitim vodenjem vaše 
police in/ali zahtevka nadaljuje tudi po brexitu. S predlaganim prenosom poslov zdravniških 
napak bo še zagotovljeno, da bo vse posle zdravniških napak v Italiji, ki jih je sklenilo podjetje 
AEL, prevzela italijanska zavarovalnica in bodo pod neposrednim nadzorom italijanskega 
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nadzornega organa za zavarovanja (ang. Institute for the Supervision of Insurance, v 
nadaljevanju »IVASS«). 

Podjetje AIU namerava v sklopu širšega prestrukturiranja skupine podjetij AmTrust prenesti 
svoje posle zdravniških napak na podjetje AmTrust Italy, podjetje AMT Mortgage Insurance 
Limited pa namerava svoje posle prenesti na podjetje AIU. Ti dodatni prenosi niso medsebojno 
odvisni od predlaganega prenosa. 

Informacije o podjetjih AIU in AmTrust Italy 

Podjetje AIU je zavarovalnica in pozavarovalnica, ustanovljeno na Irskem. Podjetje ima 
dovoljenje in deluje pod nadzorom banke Central Bank of Ireland (v nadaljevanju »CBI«). 
Podjetje AmTrust Italy je zavarovalnica in pozavarovalnica, ustanovljeno v Italiji. Podjetje ima 
dovoljenje in deluje pod nadzorom organa IVASS. Podjetja AEL, AIU in AmTrust Italy so del 
skupine podjetij AmTrust. 

Informacije o predlaganem prenosu 

Predlagani prenos je treba izvesti v skladu z zakonom Združenega kraljestva o finančnih 
storitvah in trgih iz leta 2000 (ang. Financial Services and Markets Act 2000). Zato moramo 
pridobiti dovoljenje višjega sodišča v Angliji in Walesu (ang. High Court of Justice of England 
and Wales, v nadaljevanju »sodišče«). Imenovan je bil neodvisni strokovnjak (v nadaljevanju 
»neodvisni strokovnjak«) za pripravo poročila za sodišče. Ocenil je vpliv predlaganega 
prenosa in ugotovil, da ne bo bistveno negativno vplival na nobeno skupino zavarovancev.  

Zakon od nas zahteva, da se v okviru tega postopka obrnemo na vas in vas obvestimo, da 
premislite, ali predlagani prenos negativno vpliva na vas in da ste upravičeni, da podate svoje 
stališče pred sodiščem; ta dopis vsebuje informacije o tem, kako lahko to naredite. 

Pri prepoznavanju polic, ki bodo (v celoti ali delno) vključene v predlagani prenos, si lahko 
pomagate z diagramom v dokumentu »Knjižica z vprašanji in odgovori«, ki je naveden v 
nadaljevanju. Če imate pri podjetju AEL sklenjenih več polic (od katerih bodo nekatere morda 
vključene v predlagani prenos, druge pa ne), si prav tako lahko pomagate z diagramom v 
dokumentu »Knjižica z vprašanji in odgovori« in poiščete, katere vaše police bodo prenesene 
na podjetje AIU oziroma AmTrust Italy in katere bodo ostale pri podjetju AEL. Če še vedno ne 
boste prepričani, katere vaše police bodo prenesene na podjetje AIU oziroma AmTrust Italy, se 
obrnite na nas (glejte podatke za stik, ki so navedeni v nadaljevanju).  

Če bo vaša polica (oziroma police) s predlaganim prenosom prenesena na podjetje AIU, bo 
vsaka tovrstna polica (oziroma police), ki zapade na ali po 1. juliju 2020, podaljšana pri podjetju 
AIU na ustrezen datum podaljšanja. 

Če ste ta dopis prejeli, ker želite vložiti zahtevek v okviru police, sklenjene pri podjetju AEL, 
potem nič v tem dopisu ne pomeni, da podjetje AEL (ali podjetje AIU oziroma AmTrust Italy po 
predlaganem prenosu) potrjuje ali sprejema veljavnost vašega zahtevka oziroma da sprejema 
kakršno koli odgovornost v zvezi s tem zahtevkom (in zlasti katere koli pridržke pravic, ki bodo, 
če bodo izdani, ostali v celoti pridržani) ali veljavnost vaše police (kar vključuje tudi primere, 
kjer je bila tovrstna polica razveljavljena). 

Predlagani prenos ne bo vplival na: 

• naše obveznosti do vas;  
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• pogoje vašega kritja; 

• znesek vaše premije; 

• trajanje vaše police oziroma polic;  

• način vodenja vaše police; ali  

• noben zahtevek, ki ga morda ste ali ga morda boste vložili v okviru svoje police oziroma 
polic, kar vključuje tudi način obravnave zahtevkov, ki ste jih ali jih morda boste vložili v 
okviru svoje police. 

Toda vaša upravičenost do dostopa do sheme za kompenzacijo finančnih storitev v Združenem 
kraljestvu (ang. Financial Services Compensation Scheme) in varuha za finančne zadeve (ang. 
Financial Ombudsman Service) se po predlaganem prenosu lahko spremeni. To je podrobneje 
opisano v dokumentu »Knjižica z vprašanji in odgovori«, ki je priložen temu dopisu.  

Kako so zaščiteni vaši interesi? 

Pravni postopek za predlagani prenos je zasnovan, da pomaga varovati vaše interese. Če 
povzamemo: 

• Sodišče mora odobriti predlagani prenos, da lahko steče. Sodišče bo presodilo, ali bo 
prenos kakor koli negativno vplival na zavarovance in ali je ustrezno, da se predlagani 
prenos odobri. Sodna obravnava bo potekala 24. junija 2020 na naslovu High Court of 
Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Združeno kraljestvo.   

• Imate pravico, da se udeležite sodne obravnave, kjer bo preučen predlagani prenos in 
podani vaši morebitni ugovori ali pomisleki, ki jih lahko podate sami ali določite pravnega 
svetovalca, ki se namesto vas udeleži sodne obravnave. Če se obravnave ne želite 
udeležiti osebno in bi nas raje poklicali po telefonu ali nam pisali, bomo morebitne 
ugovore, ki nam jih pošljete, sodišču podali v pisni obliki 24. junija 2020. V primeru, da 
nam boste pisali, vas prosimo, da to storite čim prej in najpozneje do 17. junija 2020.  

• Prenos polic je sicer odvisen od odobritve sodišča, a pričakovati je, da bodo police 
samodejno prenesene na podjetje AIU oziroma AmTrust Italy 1. julija 2020. Če sodišče 
odobri prenos polic na podjetje AIU, ne pa tudi prenosa na podjetje AmTrust Italy, bo 
prenos na podjetje AIU kljub temu izveden (in obratno). Vsakršna sprememba datuma 
sodne obravnave ali datuma predlaganega prenosa (oziroma katerega od obeh delov 
predlaganega prenosa) bo objavljena na našem spletnem mestu 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).  

• Neodvisni strokovnjak je ocenil vpliv predlaganega prenosa in ugotovil, da ne bo bistveno 
negativno vplival na nobeno skupino zavarovancev. 

• Podjetje AEL se je temeljito posvetovalo z upravnima organoma, tj. z organom za 
finančno poslovanje (ang. Financial Conduct Authority) in organom za bonitetno ureditev 
(ang. Prudential Regulation Authority). Podjetji AIU in AmTrust Italy sta prav tako 
sodelovali z upravnima organoma, prvo z banko CBI in drugo z organom IVASS. Upravni 
organi v Združenem kraljestvu so upravičeni, da bodo pred sodiščem podali svoja 
stališča, kar od njih tudi pričakujemo.  
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Kaj morate storiti? 

Pozorno preberite informacije v tem dopisu. Priložili smo knjižico, ki vsebuje: 

• »vprašanja in odgovore« o predlaganem prenosu; 

• povzetek pravnega dokumenta, kjer so navedeni pogoji predlaganega prenosa  

• povzetek poročila neodvisnega strokovnjaka; in 

• kopijo pravnega obvestila, kjer so navedene podrobnosti o sodni obravnavi za predlagani 
prenos. 

Kako podati svoja stališča 

Če se strinjate s predlaganim prenosom in informacijami v tem dopisu, vam ni treba več storiti 
ničesar. Toda če potrebujete dodatne informacije, imate vprašanja oziroma pomisleke glede 
predlaganega prenosa ali menite, da bo negativno vplival na vas, se čim prej in najpozneje do 
17. junija 2020 obrnite na nas.  

Lahko: 

• pokličete na telefonsko številko za pomoč uporabnikom +44 (0)333 234 3454 od 
ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 (po britanskem času, razen med prazniki); 

• nam pišete na naslov: 

• Amtrust International (Portfolio Transfers) 
Exchequer Court 
33 St Mary Axe 
London EC3A 8AA 
Združeno kraljestvo; 

• Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Irska; ali 

• Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milan 
Italija; ali 

• nam pošljete e-pošto na naslov: partvii@amtrustgroup.com. 

Če imate kakršna koli splošna vprašanja o svoji polici ali zahtevku, se obrnite na svojo osebo 
za stik v podjetju AmTrust ali svojega posrednika.  

Za lažji dostop so te informacije in celotne kopije dokumentov, priloženih temu dopisu, kopija 
dokumenta sheme in kopija poročila neodvisnega strokovnjaka na voljo tudi na spletnem mestu 
podjetja AmTrust (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Na tem 
spletnem mestu bodo objavljene tudi vse posodobitve in podrobnosti o poteku predlaganega 

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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prenosa, med drugim tudi vsa morebitna dopolnilna poročila neodvisnega strokovnjaka, ki bodo 
morda podana pred sodno obravnavo.   

Če poznate kogar koli, ki ima interes in/ali je upravičen do zahtevka v okviru police, ga obvestite 
o predlaganem prenosu in posredujte informacije v tem dopisu in knjižici. 

S spoštovanjem,   

 

      
 
Za in v imenu Za in v imenu 

AmTrust Europe Limited  AmTrust International 
Underwriters dac 

 
 

 

Za in v imenu  

AmTrust Assicurazioni s.p.a. 


