
 

На основание чл. 624, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за 
финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че словашкият съд е 
обявил в несъстоятелност застрахователното дружество "Rapid life životná 
poist’ovňa, a.s.". Решението на съда за несъстоятелност на дружеството е издадено 
на 23 януари 2018 г. и е влязло в сила на 29 януари 2018 г. 

На 14 юни 2017 г. компетентният орган на Словакия (NÁRODNÁ BANKA 
SLOVENSKA) е издал решение, с които назначава администратор на дружеството. 
Решението е влязло в сила на 15 юни 2017 г. 

Основните последици от несъстоятелността съгласно словашкото право, 
които имат отношение към потенциалните чуждестранни кредитори, са следните: 

- Правомощията, свързани с разпореждането с имуществото и действията 
от името на дружеството във връзка с това имущество, ще бъдат 
прехвърлени на администратора: JUDr. Dana Hušt’áková с адрес: 
Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovak Republic; 

- По време на производството по несъстоятелност всички вземания, 
предмет на несъстоятелността, ще бъдат изпълнявани от длъжниците 
пред администратора; 

- Всички вземания и задължения с ненастъпил падеж, които са възникнали 
преди обявяването на несъстоятелността и които са свързани с масата на 
несъстоятелността, ще се считат за такива с настъпил падеж от датата на 
обявяването на несъстоятелността до приключването на 
несъстоятелността; 

- Всички съдебни и други производства, свързани с масата на 
несъстоятелността, принадлежаща на дружеството, ще бъдат спрени от 
датата на обявяването на несъстоятелността; 

- Вземане, което е възникнало за дружеството след обявяване на 
несъстоятелността, не може да бъде прихващано срещу вземане, което е 
настъпило към дружеството преди обявяването на несъстоятелността; 

- Без необосновано забавяне, след обявяването на несъстоятелността 
спрямо имуществото на словашко застрахователно дружество, 
администраторът писмено ще призове всички известни кредитори, които 
имат местожителство, обичайно местопребиваване или регистриран офис 
в друга държава членка, да предявят своите претенции за вземания в 
рамките на законоустановения срок; 

- Всеки кредитор на словашко застрахователно дружество, който има 
местожителство/ седалище, обичайно местопребиваване/ място на 
извършване на дейността или регистриран офис в друга държава членка, 
може също да предяви своите претенции за вземания на официалния език 
на тяхната държава членка. В този случай претенцията трябва да 
съдържа в заглавието следния текст на словашки език: "Prihlásenie 
pohl’adávky". Администраторът може да изиска кредиторът да 
предостави превод на претенцията си на словашки език. Не е необходимо 
претенцията да бъде предоставена в предписана форма.  

Действие на обявяването на несъстоятелността съгласно словашкото право в 
областта на регулирането на застрахователната дейност: 

- Дружеството "Rapid life životná poist’ovňa, a.s." няма разрешение да 
извършва дейност по застраховане от датата, на която решението за 
обявяване на несъстоятелността на дружеството е влязло в сила, т.е. 29 
януари 2018 г.                


