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Пенсионноосигурително акционерно дружество ПОАД „ЦКБ-Сила” АД е
лицензирано пенсионноосигурително дружество, вписано под № РГ-12-08 в
регистъра на пенсионноосигурителните дружества, воден от Комисията за финансов
надзор (КФН).
ПОАД „ЦКБ-Сила” АД е адресат на разпоредбите на Закона за Комисията за
финансов надзор, Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане.
В Комисията за финансов надзор постъпи писмо на ПОД „Алианц
България” АД с вх. № РГ-12-05-33 от 12.10.2015 г., относно отказ на ПОАД „ЦКБСила” АД да приеме заявление за промяна на участие, подадено от осигурено лице с
мотив, че в заявлението липсва подпис на лицето.
Процедурата за промяна на участие е регламентирана в приетата от КФН
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за
прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество (Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН). С цел
защита на правото на лицата свободно да избират пенсионния фонд, в който се
осигуряват, чл. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН урежда изискванията към
подадените заявления за промяна на участие. По отношение на формата на
заявлението, чл. 3, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН предвижда то да
бъде нотариално заверено с цел да се установи по несъмнен начин, че е подписано от
осигуреното лице.
При извършената проверка на приложените към писмото на ПОД „Алианц
България” АД документи, се установи, че ПОАД „ЦКБ-Сила” АД неоснователно е
отказало да приеме заявлението за промяна на участие, подадено от ХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХ с ЕГН ХХХХХХХХХХ. Конкретното основание за отказа на
ПОАД „ЦКБ-Сила” АД да приеме заявлението за промяна на участие на посоченото
осигурено лице е „липсва подпис на осигуреното лице в заявлението”. При
проверката на заявлението за промяна на участие се установи, че подписът на лицето
е поставен непосредствено след изписаните три пълни имена на осигуреното лице и
е нотариално заверен, в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН. Отказът на пенсионноосигурителното дружество да приеме
заявлението за промяна на участие, подадено от ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ е
затова, че лицето е положило подписа си върху първия екземпляр на заявлението
непосредствено след трите си имена, а не в полето предвидено за подпис на
осигуреното лице.
ПОАД „ЦКБ-Сила” АД неоснователно е отказало да приеме заявлението за
промяна на участие на ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ, тъй като осигуреното лице е
положило подпис върху заявлението и е извършено нотариално удостоверяване на
подписа, с което са изпълнени нормативните изисквания.

Във връзка с изложените факти, констатации и мотиви и на основание
чл. 344, ал. 1, т. 1 от КСО и чл. 17, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов
надзор, във връзка с чл. 345, ал. 1 от КСО и чл. 59 от АПК,

Р

Е

Ш

И

Х:

Задължавам ПОАД „ЦКБ-Сила” АД в срок до 26.10.2015 г. да приеме от
ПОД „Алианц България” АД заявлението за промяна на участие, подадено от
ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ.
Всички останали действия на пенсионносигурителното дружество следва
да бъдат извършени в рамките на протичащата в момента процедура по
промяна на участие, регламентирана в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, за
заявленията, приети през третото тримесечие на 2015 г.
На основание чл. 346, ал.1 от КСО решението може да бъде обжалвано в 14дневен срок пред Комисията за финансов надзор по реда на
Административнопроцесуалния кодекс и по съдебен ред пред Върховния
административен съд. Обжалването не спира изпълнението на решението.
По административното производство не са правени разноски.
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