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 № 486-ЖЗ
от 20.05.2014 г.

С писмо, вх. № РГ-10-88-3 от 18.03.2014 г., на основание на чл. 3, ал. 1, във
връзка с чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за
образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите
(Наредба № 27), „Животозастрахователен институт” АД представя мотиви и иска
одобрение на размер на процент от брутния премиен приход, чрез който да се
формира резерв за възникнали, но непредявени претенции, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2
от Наредба № 27, към 31.12.2013 г. по застраховка „Заболяване”.
След извършена проверка на всички относими към производството по
издаване на индивидуалния административен акт доказателства се установи, че са
налице основания за одобряване на искания от дружеството метод за образуване на
резерв за възникнали, но непредявени претенции по застраховка „Заболяване”.
Проверката на относимите документи е извършена от отдел „Дистанционен
надзор”, дирекция „Застрахователен надзор” при КФН и е изготвено становище, в
което се посочват мотивите, поради които е направен горният извод.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 16, ал. 1, т. 24 от Закона за
Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса за
застраховането, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 27, и чл. 59 от
АПК
Р Е Ш И Х:
ОДОБРЯВАМ ОБРАЗУВАНЕТО НА РЕЗЕРВ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ, НО
НЕПРЕДЯВЕНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ 31.12.2013 Г. ПО ЗАСТРАХОВКА
„ЗАБОЛЯВАНЕ” В РАЗМЕР НА 4,5 ПРОЦЕНТА ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН
ПРИХОД ПО ЗАСТРАХОВКАТА КЪМ 31.12.2013 Г.

1/2

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във
връзка с чл. 81, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс, решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор във
връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 149, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, решението подлежи на обжалване по съдебен
ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от
съобщаването му, а когато е оспорено по администретивен ред – в
четиринадесетдневен срок от съобщението, че Комисията се е произнесла с решение
или от крайната дата, на която е следвало да се произнесе.
На основание чл. 16, ал. 5 от ЗКФН обжалването по съдебен ред не спира
изпълнението на решението.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:
РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ
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