ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 474 – ОЗ
от 08.07.2021 г.
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН“ АД, ЕИК 124634117 („ЗК
ЮРОАМЕРИКАН” АД) е вписано под № РГ-10-90 в регистъра на застрахователите, воден
от Комисията за финаносв надзор (КФН). С Решение № 238 – ОЗ от 27.02.2014 г. на КФН
на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД е издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност
по застраховка „Заболяване“ с покрит риск - обезщетения.
С Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. на КФН е отнет лицензът на „ЗК
ЮРОАМЕРИКАН“ АД за извършване на застраховане, издаден с Решение № 238 – ОЗ от
27.02.2014 г. на КФН. Решението за отнемане на лиценза на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД е
постановено на следните основания: чл. 40, ал. 2, т. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ),
тъй като застрахователят не е извършвал дейност за повече от шест месеца; чл. 40, ал. 2,
т. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 и 8 от КЗ, поради това че застрахователят е престанал да
отговоря на условията за издаване на лиценз, а именно престанал е да спазва изискванията
във връзка със системата на управление по глава седма на КЗ и не е представил
доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции отговарят на изискванията за
квалификация и надеждност; чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това че застрахователят е
извършил груби нарушения на КЗ. Едновременно с отнемането на лиценза на „ЗК
ЮРОАМЕРИКАН“ АД е забранено свободното разпореждане с активи до започване на
производство по ликвидация или несъстоятелност, както и сключването на нови
застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от
датата на издаване на решението.
Предвид влизането в сила на решението за отнемане на издадения лиценз, на
основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка
с чл. 606, ал. 1 във връзка с чл. 602, ал. 1, т. 2 и чл. 607, ал. 1, изр. 2 от КЗ, КФН е постановила
Решение № 123 – ОЗ от 11.03.2021 г., с което по: т. 1. открива производство по ликвидация
на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД; т. 2. определя Гаранционния фонд, код по
Булстат 121446665, за ликвидатор на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД; т. 3. определя
възнаграждение на Гаранционния фонд в размер на 1 (един) лев месечно, платимо за сметка
на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД; т. 4. определя срок за извършване на ликвидацията – 6
(шест) месеца от одобряване от КФН на плана за ликвидация по чл. 606, ал. 3 във връзка с
чл. 603, ал. 1, т. 2 от КЗ; т. 5. указва на ликвидатора в тримесечен срок от назначаването му
да изготви и представи на КФН план за ликвидация по чл. 606, ал. 3 във връзка с чл. 603,
ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането.
В изпълнение на т. 5 от Решение № 123 – ОЗ от 11.03.2021 г. и на основание чл. 606,
ал. 3 във връзка с чл. 603, ал. 1, т. 2 от КЗ, Гаранционният фонд, в качеството си на
ликвидатор, е изпратил писмо, вх. № 23-1-35/21.06.2021 г., с което е представил за
одобрение от КФН план за ликвидацията на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН” АД.
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията
за финансов надзор във връзка с чл. 606, ал. 4 във връзка с чл. 606, ал. 3 и чл. 603, ал. 1, т. 2
от Кодекса за застраховането,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ПЛАН ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА „ЗК ЮРОАМЕРИКАН” АД,
ЕИК 124634117, ПРЕДСТАВЕН В КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР С
ПИСМО
НА
ГАРАНЦИОННИЯ
ФОНД,
ВХ. № 23-1-35/21.06.2021 Г.,
В
КАЧЕСТВОТО
МУ
НА
ОПРЕДЕЛЕН
ЛИКВИДАТОР
НА
„ЗК
ЮРОАМЕРИКАН“ АД, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА КФН № 123 – ОЗ ОТ
11.03.2021 Г.
Решението да бъде връчено на Гаранционния фонд в качеството му на
определен ликвидатор на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД.
Решението следва да бъде връчено на лицата по реда на чл. 18а от АПК.
Решението да се оповести на интернет страницата на КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд – София
област в четиринадесетдневен срок от съобщаването му. Обжалването не спира
изпълнението на индивидуалния административен акт.
По административното производство не са правени разноски.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ
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