РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

РЕШЕНИЕ № 268 - ЖЗ
от 14.04.2020 г.

С писмо, вх. № РГ-10-23-9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 119, ал. 1, т. 9 от
Кодекса за застраховането и чл. 9 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към
отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на
застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), в
Комисията за финансов надзор е подадено искане от ЗЕАД „Булстрад Живот Виена
Иншурънс Груп” ЕАД за одобрение за образуване на друг технически резерв по
застраховки „Живот” за покритие на очакваните през 2020 година допълнителни
комисиони, които възникват и се отчитат като разход в следващи периоди, различни от
периода на сключване на застрахователния договор и които не са заложени в
техническата сметка.
След извършена проверка на всички относими към производството по издаване на
индивидуалния административен акт доказателства се установи, че са налице основания
за одобряване от Комисията за финансов надзор на образуването към 31.12.2019 г. и
текущо през 2020 г. на друг резерв по чл. 119, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането по
застраховки „Живот” за покритие на очакваните през 2020 година допълнителни
комисиони, които възникват и се отчитат като разход в следващи периоди, различни от
периода на сключване на застрахователния договор.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията
за финансов надзор, във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането и чл. 9
от Наредба № 53 и чл. 59 от АПК
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ОБРАЗУВАНЕТО КЪМ 31.12.2019 Г. И ТЕКУЩО ПРЕЗ 2020 Г.
НА „ДРУГ РЕЗЕРВ” ПО ЧЛ. 119, АЛ. 1, Т. 9 ОТ КОДЕКСА ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕТО – РЕЗЕРВ ПО ЗАСТРАХОВКИ „ЖИВОТ” ЗА ПОКРИТИЕ
НА ОЧАКВАНИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМИСИОНИ,
КОИТО ВЪЗНИКВАТ И СЕ ОТЧИТАТ КАТО РАЗХОД В СЛЕДВАЩИ ПЕРИОДИ,
РАЗЛИЧНИ ОТ ПЕРИОДА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ
ДОГОВОР.
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На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, индивидуалните административни актове на
комисията подлежат на обжалване пред Административния съд – София област по реда
на АПК. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.
Настоящото решение може да се обжалва пред Административния съд – София
област в 14-дневен срок от съобщаването му.
По административното производство не са правени разноски.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ
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