ПРОЕКТ
М О Т И В И
към проект на Кодекса за застраховането
Проектът на нов Кодекс за застраховането се предлага във връзка с
необходимостта от въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на
Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по
застраховане и презастраховане (Платежоспособност ІІ). Въвежда се нов режим за
определяне
на
капиталовите
изисквания
на
застрахователя,
съответно
презастрахователя, на неговите резерви, както и на правилата за инвестиции на
средствата му, като гаранция за финансовата стабилност и изпълнението на
задълженията по застрахователните и презастрахователните договори.
Усъвършенства се режимът на системата на управление на застрахователите и
презастрахователите. Регламентират се функциите по управление на риска, вътрешен
одит, вътрешен контрол, актюерска функция. Регламентира се задължението всеки
застраховател или презастраховател да публикува годишен доклад за
платежоспособността и финансовото си състояние, което ще позволява на всяко
заинтересовано лице да извършва непосредствен анализ на тяхното състояние с оглед
информиран избор на доставчик на застрахователна услуга.
С оглед правилата за прилагане на Директивата Платежоспособност ІІ се
създават условия за застрахователите с по-ограничен обем на дейността да извършват
дейност си при сегашните изисквания във връзка финансовото състояние, което ще им
спести разходите им за адаптиране към усложнените модели за надзор на
платежоспособността съгласно изискванията на новата европейска уредба.
Застрахователите които изберат да се възползват от този облекчен режим, няма да имат
възможност да извършват дейност в рамките на общия пазар по силата на право на
установяване или при свободата на предоставяне на услуги. Наред с това с оглед
подобряване на управлението, тези застрахователи ще прилагат общите
усъвършенствани правила за системата на управление и публично оповестяване.
С цел повишаване степента на защита на потребителите на застрахователни
услуги се въвежда регламентация на разпространението на застрахователните
продукти, която ще бъде приложима както спрямо застрахователите, така и спрямо
застрахователните посредници.
Предлагат се промени в материята на застрахователния договор, които са
продиктувани от необходимостта да се въведат някои нови институти, които са уредени
в чужди законодателства и се прилагат в застрахователната практика в България по
аналогия. Дефинирани на законово равнище редица понятия. Допуска се сключването
на безсрочен застрахователен договор, което налага регламентирането на института на
застрахователния период. Направени са промени в структурата на застрахователния
договор с оглед въвеждането на по-голяма яснота и безпроблемно прилагане на
разпоредбите. Въвежда се института на ретроактивното и предварителното покритие,
които досега се прилагаха единствено на база договорна практика. За първи път се
въвежда възможността за застраховане на имущество по договорена стойност, което ще
позволи уреждане на претенциите без оспорване на стойността на обезщетението.
В областта на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите се предлага срещу единна премия да се осигурява като покритието за
Република България, държавите членки на Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство така и за всички държави, които членуват в системата
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„Зелена карта”. Също така се предлага много по-изчерпателна и подробна уредба на
статута и правомощията на Националното бюро на българските автомобилни
застрахователи и Гаранционния фонд.
Предлага се въвеждане на много по-всеобхватна защита на потребителите в
случай на несъстоятелност на застраховател, като се увеличава броят на гарантираните
застраховки и размера на гарантираните вземания от Обезпечителния фонд.
Предвиждат се промени и в областта на несъстоятелността на застрахователите,
като се прави предложение ролята на синдик да се изпълнява от Гаранционния фонд.
Проектът на Кодекс за застраховането е съгласуван със практиката и цели
отстраняването на някои проблеми, констатирани във връзка с прилагането на отделни
не достатъчно ясно формулирани разпоредби от настоящия Кодекс за застраховането.
При разработването на проекта на нормативния акт са разгледани и използвани
разпоредби на Френския застрахователен кодекс, Италианския застрахователен кодекс,
Закона за застрахователен надзор и Закона за застрахователния договор на Федерална
република Германия, законодателството и подзаконовата уредба на Кралство Испания.
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