КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

РЕШЕНИЕ
№ 187 - ДПФ / 23.03.2016 г.
В Комисията за финансов надзор е внесено заявление с вх. № РГ-12-05-3 от
04.02.2016 г. от „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД („ПОД Алианц
България” АД), с което на основание чл. 246, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО) се иска одобрение на промяна в биометричните таблици, използвани в актюерските
разчети на „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” („ДПФ Алианц България”).
Съгласно посочената разпоредба биометричните таблици, които се използват при
изчисляване на размера на пожизнените пенсии, изплащани от фонда, подлежат на
одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Осигурителен надзор”.
Биометричните таблици са приети от Управителния съвет с решение по протокол №
29-01-1-04 от 29.01.2016 г. и одобрени от Надзорния съвет на дружеството с решение по
протокол № 01-02-1-02 от 01.02.2016 г.
Към искането на „ПОД Алианц България” АД са приложени актуализирани
актюерски разчети.
По представените от „ПОД Алианц България” АД документи са дадени бележки и
препоръки с писмо изх. № РГ-12-05-3#2 от 19.02.2016 г. С писмо вх. № РГ-12-05-3#4 от
09.03.2016 г. дружеството внася коригираните документи, приети от Управителния съвет с
решение по протокол № 07-03-1-05 от 07.03.2016 г. и одобрени от Надзорния съвет на
дружеството с решение по протокол № 07-03-2-03 от 07.03.2016 г.
Промяната във внесените за одобрение биометрични таблици, прилагани в
актюерските разчети на „ДПФ Алианц България”, се дължи на изменение на размера на
техническия лихвен процент, използван при тяхното съставяне.
След прегледа на представените от „ПОД Алианц България” АД документи и в
резултат от преценката на изложените аргументи за промяна на биометричните таблици,
използвани в актюерските разчети на „ДПФ Алианц България”, считам, че същите може да
бъдат одобрени.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 246, ал. 1, т. 2, ал. 5 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИХ:
ОДОБРЯВАМ биометрични таблици за изчисляване на пожизнени пенсии,
използвани в актюерските разчети на „ДПФ Алианц България”, приети от
Управителния съвет с решение по протокол № 07-03-1-05 от 07.03.2016 г. и одобрени от
Надзорния съвет на дружеството с решение по протокол № 07-03-2-03 от 07.03.2016 г.
По настоящото административно производство не се дължат и не са правени
разноски.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
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