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На страницата на Службата за контрол върху застрахователните компании на Република Кипър на 
адрес http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119 
е публикувано УПЪТВАНЕ ЗА КРЕДИТОРИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК. С оглед 
навременното осведомяване на заинтересованите лица в Република България Комисията за 
финансов надзор публикува неофициален превод на частта от документа, която се отнася до 
гражданите на други държави членки на Европейския съюз, различни от Република Кипър.  

 
УПЪТВАНЕ ЗА КРЕДИТОРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ 

СПРЯМО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ОЛИМПИК“ 
ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ, ИЗДАДЕНИ В ДРУГИ 

ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС  
 

A. ПРЕТЕНЦИИ НА КРЕДИТОРИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ ИЗДАДЕНИ В СОБСТВЕНА 
ПОЛЗА И ПРЕТЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ ПОКРИВАЩИ ГРАЖДАНСКА 
ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 
ЧЛЕНКИ НА ЕС  
На основание чл. 282 и 293 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 
ноември 2009 г. относно започването и извършването на дейността по застраховане и 
презастраховане (Платежоспособност ІІ) („Директивата“) и на основание чл. 332 и чл. 333 от Закона 
за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016-2019 г. на 
Република Кипър („Закона“), всички кредитори, които имат обичайно пребиваване, дом или офис в 
държава членка различна от Кипър имат право да предявяват техните претенции както по 
застрахователни полици, сключени в тяхна полза или във връзка със застрахователни полици, 
покриващи отговорност за вреди към трети лица във връзка с използването на моторно превозно 
средство. 
Таблицата е разработена в сътрудничество с ликвидаторите на компанията, за да насочва всички 
кредитори да определят точно техните права и задължения и да получат информация относно 
процедурата, която следва, за да ги упражняват.  
 

ВЪПРОС Отговор 
1. Бях застрахован в 

„Олимпик“, както е 
посочено по-горе и 
имам претенция, 
но не съм я 
предявил пред 
компанията досега. 

Трябва да предявите Вашата претенция пред компанията, заедно с 
всички доказателства, които я обосновават на следния адрес на 
електронна поща:  
officebg@olympicins.eu 
 
След това трябва да спазите процедурата за Предявяване на претенция.  

http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119
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Какво трябва да 
направя сега?  
  

2. Каква е 
процедурата за 
подаване на 
Предявяване на 
претенция?  

Предявяването на претенция трябва да бъде подадено в срок от 35 дни 
от публикацията на Решението за ликвидация (23.08.2019 г.) в 
Официалния вестник на Република Кипър или лично или чрез Ваш 
представител по Вашата претенция. 
Това трябва да бъде извършено пред ликвидаторите на компанията в 
предписаната форма и да бъде придружено с всички необходими 
доказателства за обосноваване на Вашата претенция.  
Предявяването на претенция е с клетвена декларация или лично от Вас 
като кредитор или чрез Ваш пълномощник пред нотариус, в посолството 
на Кипър във Вашата страна или пред секретар на съда в Кипър.   
По пощата или лично на следния адрес: 
До ликвидаторите 
Застрахователна компания Олимпик Лимитид 
Бул. „България” № 102 
Бизнес център „Белисимо” 
2-ри етаж, офис 22 
София, България  
 
По пощата: 
До ликвидаторите 
Застрахователна компания Олимпик Лимитид 
П.к. № 117 
Пощенски клон 1404 
София, България  
 
Ликвидатори на Олимпик: 
(A) Spiros Red / Официален синдик  
Адрес: Corner Gerasimos Markora and Michalakopoulou 19, 1075 Nicosia, 
Cyprus (Ъгъла на ул. „Герасимос Маркорас” и ул. „Михалакопулу” № 19, 
1075 Никозия, Кипър) 
(B) Paul Nakouzi  
Адрес: Romanos 2, Tlais Tower, 1st floor, 1070 Nicosia, Cyprus (Ул. „Роману” 
№ 2, сграда Тлаис, 1-ви етаж, 1070 Никозия, Кипър)  
 
Важна информация относно процеса и сроковете за Предявяване на 
претенциите се намира на следния линк: 
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-
service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-invitation-
to-lodge-a-claim-time-limits-to-be-observed 
 
www.olympicins.bg 

  

http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-invitation-to-lodge-a-claim-time-limits-to-be-observed
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-invitation-to-lodge-a-claim-time-limits-to-be-observed
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-invitation-to-lodge-a-claim-time-limits-to-be-observed
http://www.olympicins.bg/
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3. Къде да намеря 
формуляра за 
Предявяване на 
претенция?  

Формулярът може да бъде намерен на следните линкове по-долу:  
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-
service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-lodgement-
of-claim-form 
 
www.olympicins.bg 

  
4. В каква валута 

трябва да предявя 
моята претенция?  

Размерът на Вашата претенция следва да бъде изчислен и представен в 
евро (€) като се използва обменния курс на 30.07.2019 г. – денят на 
издаване на решението за ликвидация*.  

  

 
B. КРЕДИТОРИ, ПРЕТЕНДИРАЩИ ВРЪЩАНЕ НА ПРЕМИЯ ЗА 
НЕЗИТЕКЛИЯ СРОК НА ДОГОВОР В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ 
НА ЕС  

Въпрос Отговор 

1. Тъй като всички 
застрахователни 
договори бяха 
прекратени на 
17.08.2018 г. 
преди тяхната 
крайна дата, 
имам ли право на 
възстановяване 
на неизползвана 
премия във 
връзка с 
неизтеклия срок 
на договора ми?  

Всички договори на компанията бяха прекратени на 17.08.2018 г. Лицата, 
които имат право на възстановяване на премия, следва да се обърнат към 
компанията на следния електронен адрес:  
officebg@olympicins.eu, 
 
за да проверят дали имат право на това и какъв е точният размер на 
вземането, на което имат право. Премията за връщане е изчислена на база 
на датата на изтичане на застрахователната полица, при условие че 
премията е била платена изцяло. 
 
След това ще трябва да следвате процедурата за Предявяване на 
претенция както за всяка друга претенция. 
 
Предявяването на претенция трябва да бъде подадено в срок от 35 дни от 
публикацията на Решението за ликвидация (23.08.2019 г.) в Официалния 
вестник на Република Кипър или лично или чрез Ваш представител по 
Вашата претенция. 
Това трябва да бъде извършено пред ликвидаторите на компанията в 
предписаната форма и да бъде придружено с всички необходими 
доказателства за обосноваване на Вашата претенция.  
Предявяването на претенция е с клетвена декларация или лично от Вас 
като кредитор или чрез Ваш пълномощник пред нотариус, в посолството 
на Кипър във Вашата страна или пред секретар на съда в Кипър.  
По пощата или лично на следния адрес: 
До ликвидаторите 
Застрахователна компания Олимпик Лимитид 
Бул. „България” № 102 
Бизнес център „Белисимо” 

http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-lodgement-of-claim-form
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-lodgement-of-claim-form
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-lodgement-of-claim-form
http://www.olympicins.bg/
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2-ри етаж, офис 22 
София, България  
 
По пощата: 
До ликвидаторите 
Застрахователна компания Олимпик Лимитид 
П.к. № 117 
Пощенски клон 1404 
София, България  
 
Ликвидатори на Олимпик: 
(A) Spiros Red / Официален синдик  
Адрес: Corner Gerasimos Markora and Michalakopoulou 19, 1075 Nicosia, 
Cyprus (Ъгъла на ул. „Герасимос Маркорас” и ул. „Михалакопулу” № 19, 
1075 Никозия, Кипър) 
(B) Paul Nakouzi  
Адрес: Romanos 2, Tlais Tower, 1st floor, 1070 Nicosia, Cyprus (Ул. „Роману” 
№ 2, сграда Тлаис, 1-ви етаж, 1070 Никозия, Кипър)  
 
Важна информация относно процеса и сроковете за Предявяване на 
претенциите се намира на следния линк: 
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-
announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-invitation-to-lodge-a-
claim-time-limits-to-be-observed 
 
www.olympicins.bg 

  

2. Къде да намеря 
формуляра за 
предявяване на 
претенция? 

Формулярът може да бъде намерен на следните линкове:  
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-
announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-lodgement-of-claim-
form 
 
www.olympicins.bg 
 

  

 
За повече информация относно кредиторите от други държави на ЕС, моля използвайте страницата 
на компанията в интернет като използвате следния линк: 
www.olympicins.bg 
 
* За Ваша информация обменният курс на Еврото към българския лев е фиксиран и възлиза на 
0.511292 лв. за едно евро.  

http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-invitation-to-lodge-a-claim-time-limits-to-be-observed
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http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119/olympic-insurance-company-ltd-invitation-to-lodge-a-claim-time-limits-to-be-observed
http://www.olympicins.bg/
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