
Изявление на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за 

променливо възнаграждение в контекста на COVID-19 

 

EIOPA счита, че е изключително важно да се осигури достъп до застрахователни услуги 

и тяхната непрекъснатост, да се запази способността на застрахователния сектор да 

продължи да изпълнява ролята си на механизъм за прехвърляне на риска от гражданите 

и бизнеса, както и способността му да мобилизира спестявания и да ги инвестира в 

реалната икономика. За постигането на тази цел е необходимо застрахователите и 

презастрахователите да предприемат всички необходими стъпки, за да продължат да 

осигуряват стабилно ниво на собствени средства, така че да могат да защитят 

застрахованите лица, както и да абсорбират потенциални загуби. 

 

Както беше посочено в Изявлението на EIOPA от 17 март 2020 г., в контекста на 

настоящата криза всички застрахователи и презастрахователи следва да предприемат 

мерки, за да запазят капиталовите си позиции в баланс с цел осигуряване на защитата на 

застрахованите лица, като следват разумна политика на разпределение на дивиденти и 

други разпределения, включително и на променливи възнаграждения.  

 

При упражняването на този разумен подход, застрахователите и презастрахователите 

следва да гарантират, че тяхната оценка за платежоспособност е насочена към бъдещето, 

като се отчита текущото ниво на несигурност относно дълбочината, значимостта и 

продължителността на въздействие на COVID-19 върху финансовите пазари и 

икономиката, както и последствията от тази несигурност по отношение на тяхната 

платежоспособност и финансово състояние. 

 

На този фон на несигурност, EIOPA настоява при настоящото стечение на 

обстоятелствата, застрахователите и презастрахователите временно да спрат всички 

дискреционни разпределения на дивиденти както и обратно изкупуване на акции, 

насочени към възнаграждение на акционерите. Това спиране следва да се разгледа 

отново, когато финансовото и икономическо въздействие на COVID-19 придобие по-

ясни очертания. 

 

Като се вземе предвид необходимостта от запазване на ефективно и разумно 

разпределение на капитала в рамките на застрахователните групи и правилното 

функциониране на Единния пазар, EIOPA настоява този пруденциален подход да се 

прилага от всички застрахователни и презастрахователни групи на консолидирано ниво, 

както и по отношение на значителните вътрешногрупови разпределения на дивиденти 

или подобни транзакции, когато същите могат съществено да се отразят на 

платежоспособността или на ликвидността на групата или на някое от участващите в нея 

дружества. Значението на това въздействие следва да бъде анализирано съвместно от 

компетентните органи, осъществяващи надзор както на групово, така и на индивидуално 

ниво. 

 

Настоящият разумен подход следва да се прилага също така и спрямо променливите 

политики по изплащането на възнаграждения. От застрахователите и 



презастрахователите се очаква да направят преглед на настоящите си политики, 

свързани с изплащането на възнаграждения, прилаганите практики и допълнителни 

материални възнаграждения и да гарантират, че те отразяват по разумен начин 

планирането на капиталовите средства и са съобразени с настоящото икономическо 

положение. В тази връзка частта в политиките, отнасяща се до променливото 

възнаграждение, следва да бъде фиксирана на консервативно равнище и да се обмисли 

отлагане. 

 

Застрахователите и презастрахователите, които считат, че законово са задължени да 

изплащат дивиденти или променливи възнаграждения, възлизащи на големи парични 

суми, следва да изложат обяснителни мотиви за това пред своите национални 

компетентни органи. 


