
В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над 
застрахователния сектор в Белгия, че считано от 30.04.2014 г. от всички 

застрахователни компании и застрахователни посредници, които извършват 
застрахователно посредничество на територията на Белгия се изисква да се 

съобразяват с нови правила за извършване на дейност 

 

„В Комисията за финансов надзор постъпи информация от надзорния орган на 
Белгия (Financial Services and Markets Authority), че считано от 30 април 2014 г. от 
всички застрахователни компании и застрахователни посредници, които извършват 
застрахователно посредничество на територията на Белгия се изисква да се съобразяват 
с нови правила за извършване на дейност. Тези разпоредби защитават „обществения 
интерес” и затова също са приложими и към чуждестранните доставчици на услуги. 
Надзорният орган на Белгия е публикувал списък на разпоредбите на своята интернет 
страница (в раздела Supervision/ Financial service providers/ Insurance and reinsurance 
companies/ Legislation), като някои от тях са достъпни само на френски и холандски 
език. Правилата, приложими към застрахователния сектор са посочени в три Кралски 
указа, публикувани в Официалния вестник на Белгия на 07 март 2014 г. и могат да 
бъдат намерени  на интернет страницата на белгийския надзор (в раздела Supervision/ 
Financial service providers/ Insurance and reinsurance companies/ Legislation). Те са 
достъпни само на френски и холандски език и са следните:  

- Кралски указ от 21 февруари 2014 г. за правилата уреждащи прилагането към 
застрахователния сектор на чл. 27 до 28bis от Закона от 02 август 2002 г. за надзора над 
финансовия сектор и финансовите услуги; 

- Кралски указ от 21 февруари 2014 г. за законоустановените правила за 
поведение и правилата, уреждащи управляването на конфликтите на интереси, 
приложими за застрахователния сектор; 

- Кралски указ от 21 февруари 2014 г. изменящ Закона от 27 март 1995 г. за 
застрахователното и презастрахователното посредничество и за каналите за 
дистрибуция на застрахователни продукти. 

Белгийският надзорен орган е осигурил пояснения на новите правила в 
циркулярно писмо, публикувано на неговата интернет страница (в раздела Supervision/ 
Financial service providers/ Insurance and reinsurance companies/Overview of circulars and 
communications), които са достъпни само на френски и холандски език. Циркулярното 
писмо адресира новите разпоредби по теми и давайки конкретни примери. Те също така 
обясняват за кого и към кои видове застрахователни договори  се прилагат правилата. 

Белгийският надзор предоставя следните пояснения по отношение на 
обвързаните застрахователни агенти: 

- задължителна нотификация от застрахователните дружества – 
застрахователите, които работят с обвързани застрахователни агенти на белгийска 



територия трябва да уведомят белгийския надзор за това до 30 юни 2014 г. 
Уведомлението трябва да включва – пълното наименование на застрахователния 
посредник, който е обвързан към застрахователна компания; регистрационния номер на 
посочения застрахователен посредник; класовете или категориите класове, по 
отношение на които посредникът е обвързан спрямо застрахователя; датата, от която 
посредникът е обвързан застрахователен агент. Застрахователните компании трябва да 
предадат информацията към надзорния орган на адрес: AssurMiFID@FSMA.be. 
Застрахователна компания, която не е нотифицирала надзорния орган най-късно до 30 
юни 2014 г. за обвързващата връзка с един или повече застрахователни посредници ще 
се счита от надзора, че не работи с обвързани застрахователни агенти за целите на 
предлагането на застрахователни посреднически услуги на белгийска територия. 
Всички последващи промени на тази информация трябва незабавно да бъдат съобщени 
писмено на белгийския надзор на адрес: AssurMiFID@FSMA.be. 

- задължителна нотификация от застрахователния посредник – 
застрахователните посредници, които са обвързани застрахователни агенти към една 
или повече застрахователни компании за целта на тяхната дейност на белгийска 
територия трябва да уведомят белгийския надзор за това до 30 юни 2014 г. 
Уведомлението трябва да включва следната информация: пълното наименование на 
застрахователните компании, към които застрахователният посредник е обвързан; 
регистрационния номер на посочените застрахователни компании; класовете или 
категориите класове, за които той е обвързан към дадена компания или компании; 
датата, от която посредникът е обвързан застрахователен агент. Застрахователните 
посредници трябва да предадат информацията на белгийския надзор на адрес: 
AssurMiFID@FSMA.be. Застрахователен посредник, който не е уведомил надзорния 
орган най-късно до 30 юни 2014 г. за всяка обвързваща връзка с една или повече 
застрахователни компании ще се счита от надзора, че не е обвързан застрахователен 
агент за целите на предлагането на застрахователно посредничество на белгийска 
територия. Всички последващи промени на тази информация трябва незабавно да бъдат 
съобщени писмено на белгийския надзор на адрес: AssurMiFID@FSMA.be. 

- застрахователен посредник е обвързан към застрахователна компания, ако той 
или тя могат да упражняват застрахователно посредничество изключително за и от 
името на една застрахователна компания или няколко застрахователни компании по 
отношение на застрахователни договори, които не са в конкуренция един с друг. 

- обвързващата връзка между застрахователната компания и застрахователния 
посредник има важни последици, когато се отнася до разпределението на отговорности 
за спазване на правилата за поведение. Това означава, че застрахователната компания е 
отговорна за това нейните обвързани застрахователни агенти да спазват правилата за 
бизнес поведение по отношение на договорите, които те сключват, когато предлагат 
услуги по застрахователно посредничество на белгийска територия.”   
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