КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УКАЗАНИЯ
по тълкуването и прилагането на чл. 33 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на
платежоспособност на застрахователите и презастрахователите във връзка с
признаването на подчинения дълг за собствени средства на застрахователен
холдинг
На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН Комисията за финансов надзор дава
следните указания по тълкуването и прилагането на чл. 33, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6
от Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на
платежоспособност на застрахователите и презастрахователите във връзка с
признаването на подчинения дълг за собствени средства на застрахователен холдинг:
На основание чл. 299, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането застрахователите и
презастрахователите, чието предприятие майка е застрахователен холдинг подлежат на
допълнителен надзор. Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и
границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите (Наредба
№ 21) регламентира, че за целите на осъществявания допълнителен надзор, посочените
застрахователи изчисляват коригирана платежоспособност.
Съгласно чл. 33, ал. 2 от цитираната наредба за целите на изчисляване на
коригираната платежоспособност на застрахователите, които са част от
застрахователен холдинг, застрахователният холдинг се разглежда като застраховател.
Разпоредбата транспонира чл. 3 от Анекс ІІ от Директива 98/78/ЕО относно
допълнителния надзор на застрахователите и презастрахователите, които са част от
застрахователна или презастрахователна група. Съгласно установената съдебна
практика при тълкуване на законови и подзаконови разпоредби, с които се
транспонират директиви на Европейския съюз, следва да се разгледа и първоизточника,
а именно самата директива. Посоченият чл. 3 от Анекс ІІ от Директива 98/78/ЕО
предвижда, че за целите на изчисляване на коригираната платежоспособност
застрахователният холдинг, който е дружество майка се разглежда като застраховател
или презастраховател, който има нулево изискване за платежоспособност и който е
предмет на същите изисквания относно собствените средства, както застрахователите
или презастрахователите.
От гореизложеното може да се направи извод, че разпоредбите относно
елементите, които се включват в собствените средства на застрахователя са приложими
и към застрахователния холдинг за целите на изчисляване на коригираната
платежоспособност.
Един от елементите на собствените средства е подчиненият дълг, регламентиран
в чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредба № 21. Според цитираната разпоредба сумите, привлечени
като подчинен дълг могат да се признаят за собствени средства за целите на
покриването на границата на платежоспособност на застраховател или
презастраховател, ако са спазени допълнителните изисквания по чл. 8 от същата
наредба.
На основание гореизложеното, Комисията за финансов надзор дава следното
указание относно тълкуването и прилагането на чл. 33, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на

платежоспособност на застрахователите и презастрахователите:
Сумите, привлечени като подчинен дълг от застрахователен холдинг, могат да
се признаят като част от собствените средства на ниво предприятие майка за целите на
покритие на коригираната платежоспособност, доколкото са спазени изискванията по
чл. 8 от Наредба № 21.
Указанията са приети с Протокол № 57 на заседание на КФН, проведено на 27
ноември 2014 г.

