К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
ПРОЕКТ
ЗАПОВЕД
N .........................
София, ............... 2006 г.
На основание чл. 171 от Кодекса за застраховането (КЗ) и чл. чл.16, ал.1, т.16 и т. 17
от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
УТВЪРЖДАВАМ:
I. Застрахователите следва да издават удостоверения
застрахователните агенти, със следното съдържание:

за

легитимация

1. За застрахователни агенти – физически лица:
1.1. Лице на удостоверението:
наименование на застрахователната компания;
БУЛСТАТ на застрахователя;
адреса и телефон на офиса или клона на застрахователя, към който агента
извършва дейността;
трите имена на застрахователният агент;
адрес на застрахователния агент;
снимка на застрахователният агент или ЕГН
служебен номер на агента при застрахователя;
1.2 Гръб на удостоверението:
срок на агентския договор (от /ден/месец/година до /ден/месец/година/);
вид на агента (обвързан/необвързан) и посочване, че обвързаният
застрахователен агент не може да събира и да извършва плащания към
потребителите на застрахователни услуги.
видове застраховки, които агента може да предлага и максималният размер на
застрахователната сума, до която може да сключва такива застраховки;
текст със следното съдържание: застрахователните агенти са вписани в
публичният регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов
надзор. За проверка и допълнително информация за агента - /www.fsc.bg;
/ЕриК/ застрахователни агенти/;
2. За застрахователни агенти – Еднолични търговци:

на

2.1. Лице на удостоверението:
наименование на застрахователната компания;
БУЛСТАТ;
адреса и телефон на офиса или клона на застрахователя, към който агента
извършва дейността;
фирмата на застрахователния агент – едноличен търговец;
адрес на управление и телефон застрахователния агент – едноличен търговец;
БУЛСТАТ на застрахователния агент – едноличен търговец;
служебен номер на агента при застрахователя;
2.2 Гръб на удостоверението:
срок на агентския договор (от /ден/месец/година до /ден/месец/година/);
вид на агента (обвързан/необвързан) и посочване, че обвързаният
застрахователен агент не може да събира и да извършва плащания към
потребителите на застрахователни услуги.
видове застраховки, които агента може да предлага и максималният размер на
застрахователната сума, до която може да сключва такива застраховки;
текст със следното съдържание: застрахователните агенти са вписани в
публичният регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов
надзор. За проверка и допълнително информация за агента - /www.fsc.bg;
/ЕриК/ застрахователни агенти/;
3. За застрахователни агенти – юридически лица:
3.1. Лице на удостоверението:
наименование на застрахователната компания;
БУЛСТАТ на застрахователя;
адреса и телефон на офиса или клона на застрахователя, към който агента
извършва дейността;
фирмата на застрахователния агент – юридическо лице;
адрес на управление и телефон на застрахователния агент – юридическо лице;
БУЛСТАТ на застрахователния агент – юридическо лице;
имената на лицата, оправомощени да представляват и управляват
застрахователният агент – юридическо лице;
служебен номер на агента при застрахователя;
3.2 Гръб на удостоверението:
срок на агентския договор (от /ден/месец/година до /ден/месец/година/);
вид на агента (обвързан/необвързан) и посочване, че обвързаният
застрахователен агент не може да събира и да извършва плащания към
потребителите на застрахователни услуги.
видове застраховки, които агента може да предлага и максималният размер на
застрахователната сума, до която може да сключва такива застраховки;
текст със следното съдържание: застрахователните агенти са вписани в
публичният регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов
надзор. За проверка и допълнително информация за агента - /www.fsc.bg;
/ЕриК/ застрахователни агенти/;

II. Служителите на застрахователни агенти- юридически лица се легитимират
едновременно с удостоверението издадено от застрахователя на юридическото лице и
трудов договор.

Заповедта да се доведе до знанието на всички застрахователи за сведение и
изпълнение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:
(Р. Агайн-Гури)

