КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УКАЗАНИЯ
На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор
Комисията за финансов надзор (КФН) дава следните указания относно
прилагането на чл. 3 от Наредба № 18/10.11.2004 г. на КФН за задължителното
застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (наричана подолу за краткост “Наредбата”, обн. ДВ, бр. 105/30.11.2004 г.):
С разпоредбата на чл. 3 от Наредбата се въвежда абсолютна забрана за
застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти да предлагат
или предоставят облаги под каквато и да е форма при или във връзка със сключването
на задължителните застраховки по Наредбата. По своята същност облагите, визирани
по-горе, представляват пряко или косвено предоставяне на стоки или услуги
(включително застрахователни услуги), както и предоставянето на отстъпки и други поблагоприятни от обичайните условия при придобиването на стоки или услуги от
застрахования за сметка на застрахователя, застрахователните брокери или
застрахователните агенти или за сметка на трети лица, свързани с тях, включително
чрез договор.
Напълно забранени са всички облаги, включително такива (но не само), които:
•

имат превантивен характер и са в пряка връзка с намаляването на риска
от настъпване на застрахователно събитие (като например годишен
технически преглед на моторното превозно средство (МПС) с отстъпка от
цената и пътна помощ с отстъпка от цената);

•

са свързани с намаляването на цената на други застраховки, когато тази
отстъпка се обуславя от сключването със същия застраховател на
задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на собствениците,
ползвателите, държателите и водачите на МПС и/или на задължителна
застраховка “Злополука” на пътниците в обществения транспорт;

•

са свързани с връщане на част от или на цялата застрахователна премия
или изплащане на застрахованите/застраховащите на други суми,
различни от застрахователни обезщетения;

•

водят до заобикаляне на забраната, предвидена в чл. 3 от Наредбата.

Абсолютният характер на забраната спомага за изпълнение на цели на КФН,
заложени в чл. 11 от Закона за КФН – защита интересите на застрахованите лица и
осигуряване на стабилност и доверие на застрахователния пазар. Цели се и укрепване
на финансовата стабилност на застрахователите – посредством забраната на облаги по
чл. 3 от Наредбата се предотвратява неправомерно разходване на значителни средства,

предназначени не за плащане на застрахователни обезщетения, а за нелоялно
привличане на клиенти.
Нормата на чл. 3 от Наредбата е съобразена с общата забрана, регламентирана в
чл. 30 от Закона за защита на конкуренцията – забранява се всяко действие или
бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с
добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на
конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.
Настоящите указания са приети с решение по протокол № 61 от 15.12.2004 г. на
заседание на Комисията за финансов надзор.

