СПРАВКА
За получени становища по Проект на Наредба за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път
Получено е и е разгледано становище от Асоциацията на българските застрахователи, вх. № 23-00-46 от 18.04.2019 г.,
както следва:
По чл., ал. от
първоначалния
проект

кратко съдържание

становище и съображения

Асоциация на българските застрахователи (АБЗ)
Проектът на Наредба предвижда обособяването на два Приема се.
отделни онлайн портала - за застрахователни агенти и за
посредници, предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност (чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1).
Застрахователят и определените от него служители
следва да имат отделни регистрации за двата портала.
Нашето предложение е онлайн порталът да бъде един
чл. 3, ал. 1 и чл. 4,
общ за регистрация и на двата вида застрахователни
ал. 1
посредници, като достъпът до тях също да бъде общ.
Изборът за това от какъв вид посредник ще се подават
или коригират данни може да се извършва след като
оторизираните
служители
на
застрахователната
компания достъпят портала. Считаме, че този подход е
по-ефективен както от административна, така и от
функционална гледна точка.
В приложенията към Наредбата е употребен терминът Приема се.
„сключва“ по отношение на класовете застраховки, за
които агентите и посредниците са оправомощени.
приложенията
Нашето виждане по въпроса е, че в застраховането
към Наредбата
посредниците
разпространяват
застрахователни
продукти, като сключването е само едно от многото
проявления на тази дейност по смисъла на чл. 286, ал. 2

от Кодекса за застраховането. Затова нашето
предложение е навсякъде в приложенията към Наредбата
изрази като „има право да сключва“, „оправомощен да
сключва“ и други подобни, да бъдат заменени съответно
с „има право да разпространява“, „оправомощен да
разпространява“ и т.н.

§3, ал. 2 от Предлагаме в разпоредбата на §3, ал. 2 от Преходните и
Преходните
и заключителни разпоредби изрично да бъдат посочени и
реквизитите, които трябва да съдържат исканията по чл.
заключителни
4, които се подават в преходния период.
разпоредби

Приема се.
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