РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ
№ 420 - ДПФ/ 03.06.2004 г.
Подадено е заявление с приложени към него документи с вх.№ РГ-12-05/45
от 28.04.2004г. и вх.№ РГ-12-05/45 от 27.05.2004г. от Пенсионно осигурително
дружество “Алианц България” АД за одобрение на изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на “Доброволен пенсионен фонд Алианц
България”, управляван от дружеството. Направените изменения и допълнения в
правилника са приети с решения на Общото събрание на акционерите на
дружеството взети на заседание, проведено на 17.03.2004 г. и продължено на
26.04.2004г. и на 25.05.2004 г.
Представена е пенсионната схема и актюерските разчети за нея, заедно с
приложени биометрични таблици за смъртност, поотделно за мъже и жени,
одобрени от Държавната агенция за осигурителен надзор, както и използвания в
разчетите технически лихвен процент.
Като разгледа представените документи, Заместник-председателят на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”
счете, че посочените в протоколите от заседанията на Общото събрание на
акционерите изменения и допълнения в правилника са в съответствие с
действащата нормативна уредба в страната и са подадени в срока по § 110, ал. 1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Кодекса за задължително обществено осигуряване, поради което следва да бъдат
одобрени.
Използваният технически лихвен процент в представените актюерски
разчети е в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и
също следва да бъде одобрен.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал.1, т. 4 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 229, ал. 1 и чл. 246, ал. 1, т. 3 и ал.2, т. 3
от Кодекса за социално осигуряване

Р Е Ш И Х :
Одобрявам измененията и допълненията в Правилника за
организацията и дейността на “Доброволен пенсионен фонд Алианц
България”, свързани с изпълнение на изискванията на § 110, ал. 1 от
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Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Кодекса за задължително обществено осигуряване за привеждане на
дейността на фонда в съответствие с разпоредбите му.
Одобрявам използвания в актюерските разчети технически лихвен
процент в размер на 3,5 %.
На основание чл. 17, ал. 3 от ЗКФН решението подлежи на обжалване по
административен ред пред Комисията за финансов надзор при съответното
прилагане на глава трета, раздел І от Закона за административното
производство в 7 дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 17, ал. 4 от ЗКФН решението може да се обжалва по
съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за
административното производство в 14 дневен срок от съобщаването му.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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