РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯЗАФИНАНСОВНАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 177 - ОЗ
от 05.03.2020 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-10-18-51 от
23.12.2019 г., допълнено на 21.02.2020 г. и на 28.02.2020 г., от „Застрахователно дружество
ЕИГ Ре“ ЕАД, ЕИК 130427863, подписано от г-жа Румяна Бетова и г-жа Йоанна Цонева, в
качеството им на изпълнителни директори на дружеството.
Със заявлението, на основание чл. 32, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), е
отправено искане за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с нови класове
застраховки по т. 6 „Плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали
съдове)“ и по т. 15 „Гаранции“ от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за
застраховането.
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:
Издава на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД, ЕИК 130427863 със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“
№ 43, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с нов клас
застраховки, както следва:
1. Застраховка „Плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по
канали съдове)“ по т. 6 от Раздел II, Буква „А“ от Приложение 1 от КЗ, с покритие на
следните рискове:
Всяка вреда или загуба, нанесена на:
- речни и плавателни по канали съдове;
- езерни плавателни съдове;
- морски плавателни съдове.
2. Застраховка „Гаранции“ по т. 15 от Раздел II, Буква „А“ от Приложение 1 от
КЗ, с покритие на следните рискове:
- преки гаранции;
- косвени гаранции.
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

