Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Проект!
РЕШЕНИЕ № .............
от ............. 2006 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за Комисията за финансов надзор, във
връзка на чл. 30, ал. 2, чл. 31, ал. 3, чл. 42, ал. 1, т. 11, б. „в” от Кодекса за застраховането
(КЗ) и § 6, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на КЗ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
І. Определя следните критерии, на които трябва да отговарят презастрахователните
договори на застрахователите, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на
застраховане по застраховка по т. 10.1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1:
1. Презастрахователният договор, независимо дали е на пропорционална база (квотен,
ексцедентен договор) или на непропорционална база (ексцес-лосов договор), трябва да е с
нелимитирана отговорност на презастрахователите за всяко едно събитие (т.н. вертикално
нелимитирано покритие).
2. Допуска се отговорността на презастрахователите да бъде лимитирана за всички
събития в агрегат (с натрупване през срока на покритие) само по лейерите на ексцес-лосово
покритие, които са лимитирани (т.н хоризонтално лимитирано покритие), но е
препоръчително това хоризонтално лимитирано покритие да бъде колкото е възможно поголямо по размер.
3. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) трябва
задължително да бъде посочено като презастраховано по презастрахователния договор –
както по общ за всички членове или за няколко члена на бюрото, така и по самостоятелен на
отделен член на НББАЗ.
4. Презастрахователният договор трябва да е пласиран 100% към деня, в който
започва покритието.
5. Ако презастрахователният договор е на ексцес-лосова база, независимо дали е
самостоятелен или като вградена протекция на квотен презастрахователен договор, всички
лейери трябва да са пласирани 100% и договорът трябва да е пласиран при
презастрахователи с рейтинг не по-нисък от „А-” (А минус) по скалата на рейтинговата
агенция „Стандарт енд Пуърс” (Standard & Poors) (при еквивалентен рейтинг по скалата на
друга международно призната рейтингова агенция). По изключение, само за лейерите на

ексцес-лосовото покритие, които са лимитирани, се допуска да бъдат пласирани до 10% при
отделен презастраховател с рейтинг не по-нисък от ВВВ на същата рейтингова агенция.
6. Нетното самозадържане по договора да бъде възможно най-ниско.
II. Изпълнението на критериите по т. 1-6 се удостоверява с представянето на следните
документи:
1. Копие от презастрахователен слип с минимално съдържание:
- името на презастрахования застраховател, възложил пласиране или предложил
участие, както и потвърждение, че НББАЗ е презастраховано заедно със застрахователя;
- вида на презастрахователната програма (предполага се ексцес-лос);
- лимити на отделните лейери, като е задължително да има нелимитиран лейер над
възможно най-ниска ексцесна точка на първия (най-ниския) лейер;
- минимална и депозитна премия, брой вноски и срокове на плащане на минималната
и депозитна премия, ставки (проценти) на уредимост по лейери и срок на изготвяне на
уредимата сметка;
- клаузи, съдържащи условията на покритието;
- копие от клаузата за изключенията (Schedule of Exclusions) или подробен списък на
изключенията;
- копие от клаузата за сътрудничество при претенции и съобщаване на претенции
(Claims Co-operation and Reporting Clause).
2. Копие от презастрахователния слип по т. 1 с подпис, печат, име и прието участие от
директен презастраховател.
3. Копие от слип на брокер с минимално съдържание съгласно т.1, съдържащ списък
на презастрахователите и участията им по лейери.
4. Вместо документа по т. 3 може да бъде представено копие от кавър нота от
брокер/и, ако пласирането е завършено.
В процедурата по издаване на лиценз за извършване на застраховане по застраховка
по т. 10.1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1 Комисията за финансов надзор може да
поиска представянето и на други документи и информация.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14дневен срок от датата на съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ап. Апостолов)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Т. Ангелова)
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