РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯЗАФИНАНСОВНАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 107-ОЗ
от 30.01.2020 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-10-53-46 от
16.12.2019 г., подадено от „Групама Застраховане“ ЕАД, ЕИК 131421443, подписано от гжа Селин Болар, в качеството ѝ на изпълнителен директор, и г-н Тихомир Минчев, в
качеството му на прокурист на „Групама Застраховане“ ЕАД, със седалище и адрес на
управление – гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, бл. В, ет. 3.
Със заявлението, на основание чл. 32, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), е
отправено искане за допълване на издадения на застрахователното дружество лиценз по
клас застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, съгласно
Раздел II, буква А, т. 3 от Приложение № 1 от КЗ, с нов риск от Приложение № 1 от КЗ,
както следва: „Всяка щета или загуба, нанесена на:
– сухопътни превозни средства, различни от моторни превозни средства“.
Като взе предвид представените по преписката документи по чл. 32, ал. 2 във връзка
с чл. 33 от Кодекса за застраховането и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от
Закона за Комисията за финансов надзор,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
Допълва издадения на “Групама Застраховане“ ЕАД, ЕИК 131421443, със
седалище и адрес на управление – гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“
№ 47А, бл. В, ет. 3, лиценз по клас застраховка „Сухопътни превозни средства (без
релсови превозни средства)“, съгласно Раздел II, буква А, т. 3 от Приложение № 1 от
КЗ, с нов риск от Приложение № 1, както следва: „Всяка щета или загуба, нанесена
на: – сухопътни превозни средства, различни от моторни превозни средства“.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН във връзка с чл. 149, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване по съдебен ред
пред Административен съд – София област в четиринадесетдневен срок от съобщаването
му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

