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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект



КОДЕКС

ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ


ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет
Чл. 1. (1) Този кодекс урежда:
1. застрахователната дейност, включваща застраховане и презастраховане; 	
2. застрахователното и презастрахователното посредничество;
3. условията за започване и извършване на дейностите по т. 1 и 2 и изискванията към лицата, които имат право да извършват тези дейности;
4. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 3, и към лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на лица по т. 3;
5. изискванията към съдържанието на застрахователния и презастрахователния договор;
6. задължителното застраховане, и
7. държавния застрахователен надзор.
(2) Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за експортното застраховане, както и за дейността по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно осигуряване, доколкото друго не е предвидено в закон. 


Цели
Чл. 2.  Целите на този кодекс са:
1. осигуряване защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги, и 
2. създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефективен  застрахователен пазар.

Застраховане
Чл. 3. (1) Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на застрахователни рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на предвидени в договор или закон събития или сбъдване на условия,  както и в пряко свързаните с това дейности, като:
1. оценка на застрахователния риск;
2. определяне на застрахователната премия;
3. установяване на настъпило застрахователно събитие;
4. определяне размера на причинените вреди;
5. инвестиране и управление на активи, които служат за покритие на  техническите резерви на застрахователя;
6. прехвърляне на всички или на част от застрахователните рискове, покрити от застраховател, на презастраховател (пасивно презастраховане);
7. предоставяне на услуги по застраховка “Помощ при пътуване” по раздел ІІ, т. 18 от приложение № 1 от застрахователя чрез наети от него лица и със собствени технически средства или наети от него за тази цел в случаите на злополука или авария на територията на Република България с участието на моторно превозно средство. 
(2) Услугите по ал. 1, т. 7 се изразяват в:
1. поправка на място на моторното превозно средство;
2. транспортиране на моторното превозно средство до най-близкото или до най-подходящото място, където поправката може да бъде извършена, със или без водача и пътниците до най-близкото място, откъдето те могат да продължат пътуването си по друг начин;
3. транспортиране на моторното превозно средство със или без водача и пътниците  до посочен от тях адрес, до мястото на отпътуване или до мястото на пристигане в границите на Република България.

Презастраховане
Чл. 4. Презастраховането е дейност по поемане от презастраховател по силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете, покрити от застраховател, срещу отстъпване на част от застрахователната премия (активно презастраховане) и пряко свързаните с това дейности, като:
1.	оценка на риска;
2.	определяне на презастрахователната премия;
3.	установяване на застрахователното събитие;
4.	определяне размера на причинените вреди;
5. инвестиране и управление на активи, които служат за покритие на  техническите резерви на презастрахователя, и
6. сключване на презастрахователни договори между презастрахователи (ретроцесия).

Съзастраховане
Чл. 5. Съзастраховането е дейност по разпределяне на покритите рискове по застрахователен договор между двама или повече застрахователи, всеки от които отговаря пряко пред застрахования до определена част от застрахователната сума срещу част от платената застрахователна премия. 

Застрахователно и презастрахователно посредничество
Чл. 6. (1) Застрахователното и презастрахователно посредничество е извършване по занятие на дейност, изразяваща се в оказване на съдействие  при подготовката, сключването и изпълнението по представяне, предлагане или извършване на други подготвителни действия за сключването на застрахователни, съответно презастрахователни договори, сключване на такива договори и съдействие във връзка с управлението и изпълнението им, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие, както и в предоставянето на консултации във връзка с такива договори.
(2) Не е застрахователно, съответно презастрахователно, посредничество: 
1. извършването на дейностите по ал. 1 от застраховател, съответно презастраховател, или от негови служители;
2. предоставянето на информация  по ал. 1 при извършването на друга професионална дейност, чийто предмет не е съдействие на потребители на застрахователни услуги при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни, договори, както и при уреждане на претенции и при ликвидация и експертна оценка на щети на застрахователи и презастрахователи на професионална основа.              


Доброволност на застрахователната дейност
Чл. 7. (1) Застрахователната дейност се извършва въз основа на принципа на доброволността.
	(2) Задължително застраховане, освен в случаите, предвидени в този кодекс, се установява със закон или с международен договор, ратифициран по конституционен ред, обнародван и влязъл в сила за Република България.  


Държавен надзор върху застрахователната дейност
	Чл. 8. (1) Регулирането и контролът върху лицата и дейностите по чл. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък “комисията”, както и от заместник-председателя, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, наричан по-нататък “заместник-председателя”.
(2) Застрахователна дейност може да извършва:
1. акционерно дружество, кооперация и застраховател или презастраховател от трета държава чрез клон, получили лиценз при условията и по реда на този кодекс и на актовете по прилагането му;
2. застраховател или презастраховател от държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. 





ЧАСТ ВТОРА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ДЯЛ І
УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Глава първа
СУБЕКТИ

Раздел I
Застрахователи 

Застрахователно дружество  

	Чл. 9. (1) Застрахователното дружество е акционерно дружество, получило лиценз за извършване на застраховане, което обхваща една или повече застраховки по приложение № 1.
	(2) Застрахователното дружество няма право да извършва застраховане, което обхваща едновременно застраховки по раздел I и по раздел II от приложение № 1 с изключение на застраховка “Злополука”.
	(3) Застрахователното дружество има право да извършва застраховане само по посочените в лиценза видове застраховки.
	(4) Застрахователното дружество няма право да извършва друга търговска дейност освен застраховане и презастраховане.
	(5) Застрахователното дружество се учредява, извършва дейността си и се прекратява по реда на Търговския закон (ТЗ), доколкото в този кодекс не е предвидено друго.
	(6) Застрахователното дружество може да открива повече от един клон в едно населено място, включително в населеното място по седалището си. 

Фирма на застрахователното дружество

	Чл. 10. (1) Фирмата на застрахователното дружество съдържа думата “застраховане” или нейни производни на български или на чужд език.
	(2) Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност като застраховател, не може да използва в своето наименование, в рекламната си или друга дейност думата “застраховане” или нейни производни на български или на чужд език.  

Капитал и акции на застрахователно дружество
	Чл. 11. (1) Размерът на капитала на застрахователното дружество не може да бъде по-малък от минималния размер на гаранционния капитал по чл. 70, определен към датата на подаване на заявление за получаване на лиценз.   
	(2) Застрахователно дружество, което извършва дейност по застраховане, обхващаща застраховки по раздел II, т. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 и 15 от приложение № 1, трябва по всяко време да притежава капитал, не 
по-малко от 10 000 000 лв. 
	(3) Застрахователно дружество, което извършва и активно презастраховане, трябва по всяко време да притежава капитал не по-малко от 15 000 000 лв.
	(4) Капиталът по ал. 1, 2 и 3 трябва да бъде изцяло записан и внесен към датата на подаване на заявление за получаване на лиценз. 
	(5) Вноските в капитала на застрахователното дружество са само парични и не могат да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на незаконна дейност. 
	(6) Застрахователното дружество издава само безналични акции с право на един глас.

Изисквания към членовете на управителните и контролните органи на застрахователно дружество
Чл. 12. (1) Лице, което е избрано за член на управителен орган на застрахователното дружество, трябва:
1. да има висше образование; 
2. да притежава професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на застрахователното дружество;
	3. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
	4. да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
	5. да не е обявявано в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност; 
	6. да не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството;
	7. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
	(2) Лице, което е избрано за член на контролен орган на застрахователното дружество, трябва да отговаря на изискванията по ал. 1, 
т. 3-7.
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителните и контролните органи на застрахователното дружество.
(4) Изискванията по ал. 1 и 2 се отнасят и за всички други лица, оправомощени да управляват или да представляват застрахователното дружество. 
(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4-7 се удостоверяват с декларация.

Квалифицирано участие в застрахователно дружество
Чл. 13. (1) Лице, което пряко или чрез свързани лица притежава 
10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на едно застрахователно дружество, или друго участие, което му дава възможност да го контролира, трябва:
1. да отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 1, т. 3 - 5 и 7 – ако е физическо лице;
2. да отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 1, т. 4 и 5 – ако е юридическо лице.
(2) Изискванията на ал. 1, т. 1 се отнасят и за физическите лица – членове на управителен или контролен орган на юридическо лице по ал. 1, както и за   физическите лица, които представляват юридическо лице по ал. 1. 
(3) Лице, което възнамерява да придобие участие в капитала или в общото събрание на застрахователно дружество при условията по ал. 1, както и да увеличи впоследствие участието си така, че да придобие пряко или чрез свързани лица 20, 33, 50 или повече от 50 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на застрахователно дружество, уведомява писмено комисията преди придобиването. 
(4) Уведомяването по ал. 3 се извършва чрез подаване на заявление по образец, определен от заместник-председателя, към което се прилагат следните документи: 
1.  свидетелство за съдимост;
2. декларация по образец, определен от заместник-председателя, за свързани лица по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби;
3. декларация относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записани акции, и че те не са заемни;
4. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 7;
5. доказателства за платените данъци за последните 3 години;
6. годишните финансови отчети за последните 3 години, ако е юридическо лице.
(5) В 3-месечен срок от уведомяването по ал. 3 заместник-председателят издава забрана за придобиване на заявеното участие, ако установи, че лицето застрашава стабилността на застрахователя или интересите на застрахованите или не отговаря на изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му. 
(6) В срока по ал. 5 заместник-председателят може да определи максимален срок, в който да бъде извършено придобиването по ал. 3. 
(7) Ако в срока по ал. 5 заместник-председателят не издаде забрана,  лицето има право да придобие заявеното от него участие.  
(8) Лицето по ал. 3, придобило заявеното от него участие преди изтичането на срока по ал. 5, не може да упражнява правото си на глас. Правото му на глас не се взема предвид при определяне наличието на кворум за провеждане на общото събрание.
(9) Лице, което възнамерява да намали участието си под 50, 33, 20 
или 10 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на застрахователно дружество или по друга причина престава да упражнява контрол върху застрахователното дружество, уведомява за това комисията предварително. 
(10) Незабавно след узнаването застрахователното дружество уведомява комисията за всяко придобиване на участие по ал. 3, съответно за намаляване на участие по ал. 9.
(11) Застрахователното дружество представя в комисията ежегодно до 31 март списък по образец, определен от заместник-председателя, на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото му събрание или от капитала му или могат да го контролират, както и данни за притежаваните от тях акции.

Взаимозастрахователна кооперация
	Чл. 14. (1)  Взаимозастрахователна кооперация е кооперация, получила лиценз за извършване на застраховане, което обхваща само застраховки по раздел I и застраховка “Злополука” по раздел II от приложение № 1 на своите членове въз основа на принципа на взаимността.
(2) Взаимозастрахователната кооперация се учредява, извършва дейността си и се прекратява по реда на Закона за кооперациите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

Ôèðìà íà âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíàòà êîîïåðàöèÿ
	×ë. 15. (1) Ôèðìàòà íà âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíà êîîïåðàöèÿ íå ìîæå äà ñúäúðæà èìå íà íåèí ÷ëåí-êîîïåðàòîð.
	(2) Çà ôèðìàòà íà âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíàòà êîîïåðàöèÿ ÷ë. 10 ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî.
	
Ó÷ðåäèòåëè è ÷ëåí-êîîïåðàòîðè
Чл. 16. (1) Взаимозастрахователната кооперация  се учредява 
най-малко от 500 лица. Учредител и член на взаимозастрахователна кооперация може да бъде физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което не е поставено под запрещение.
(2) Учредителите се застраховат във взаимозастрахователната кооперация след като тя получи лиценз за извършване на застраховане и внасят застрахователна вноска по избрана от тях застраховка по раздел I от приложение № 1 за първата година.
(3) Членството във взаимозастрахователната кооперация възниква и се прекратява едновременно със сключването или прекратяването на застрахователния договор съгласно общите условия. 

Вноски и плащания на член-кооператорите
Чл. 17. (1) Всеки член-кооператор прави встъпителна и дялова вноска, размерът на които се определя в устава, и сключва с взаимозастрахователната кооперация застрахователен договор по застраховка “Живот”  по раздел I от приложение № 1 със срок на действие не по-малък от 3 години. 
	(2) За достигане на минималния гаранционен капитал и границата на платежоспособност общото събрание с обикновено мнозинство от всички член-кооператори може да вземе решение за събиране на допълнителни вноски от член-кооператорите. 
(3) За взаимозастрахователната кооперация чл. 11, ал. 5  се прилага съответно.
(4) Вноските на член-кооператорите и задълженията на взаимозастрахователната кооперация по застрахователните договори са еднакви, ако обстоятелствата по застраховката са еднакви.
(5) Когато взаимозастрахователната кооперация сключва застрахователни договори по няколко вида застраховки, за всеки вид се съставя отделен баланс. Натрупаните средства по всеки вид застраховка се използват за плащания на застрахователни суми по този вид застраховка, доколкото в устава не е предвидено друго. 
	(6) Общото събрание на взаимозастрахователната кооперация може да вземе решение за намаляване на плащанията по застраховките с мнозинство 2/3 от всички член-кооператори.

Съдържание на устава на взаимозастрахователната кооперация
Чл. 18. Уставът на взаимозастрахователната кооперация трябва да  съдържа освен предвидените в Закона за кооперациите данни и следната информация:
1. срока, за който взаимозастрахователната кооперация се учредява, ако  е предвиден такъв;
2. видовете застраховки;
3. размера на гаранционния капитал, реда за формирането му и условията, при които взаимозастрахователната кооперация може да се разпорежда с него;
4. начина на образуване, попълване и разходване на запасния фонд и минималния му размер;
5. средствата на взаимозастрахователната кооперация, вида, начина на внасяне  и размера на вноските, обема на отговорността на членовете и задълженията на взаимозастрахователната кооперация.

Èçèñêâàíèÿ êúì ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíàòà êîîïåðàöèÿ
Чл. 19. За членовете на управителния и на контролния орган на взаимозастрахователната кооперация, както и за всички други лица, оправомощени да я управляват или представляват, чл. 12 се прилага съответно. 

Ðàçäåë II
Ïðåçàñòðàõîâàòåëè 

Îïðåäåëåíèå

×ë. 20. (1) Ïðåçàñòðàõîâàòåë å àêöèîíåðíî äðóæåñòâî, ïîëó÷èëî ëèöåíç çà  ïðåçàñòðàõîâàíå, êîåòî îáõâàùà åäíà èëè ïîâå÷å çàñòðàõîâêè ïî ïðèëîæåíèå ¹ 1. 
(2) Ïðåçàñòðàõîâàòåë ìîæå äà èçâúðøâà è äåéíîñò ïî çàñòðàõîâàíå, àêî å ïîëó÷èë ëèöåíç çà òîâà. 
(3) Çàñòðàõîâàòåëíî äðóæåñòâî, ïîëó÷èëî ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñò è êàòî ïðåçàñòðàõîâàòåë, íå ìîæå äà ïðåçàñòðàõîâà ïîåòèòå ïî ñêëþ÷åíèòå çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè ðèñêîâå ïðè óñëîâèÿòà íà äîãîâàðÿíå ñàì ñúñ ñåáå ñè.
(4) Çà ïðåçàñòðàõîâàòåëèòå ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî ðàçïîðåäáèòå íà çàñòðàõîâàòåëèòå,  äîêîëêîòî äðóãî íå å ïðåäâèäåíî â òîçè êîäåêñ. 

Ôèðìà 
×ë. 21. (1)  Ôèðìàòà íà ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ çàäúëæèòåëíî ñúäúðæà äóìàòà “ïðåçàñòðàõîâàíå” èëè íåéíè ïðîèçâîäíè íà áúëãàðñêè èëè íà ÷óæä åçèê. 
(2) Ëèöå, êîåòî íå ïðèòåæàâà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñò êàòî ïðåçàñòðàõîâàòåë, íÿìà ïðàâî äà èçïîëçâà â ñâîåòî íàèìåíîâàíèå, â ðåêëàìíàòà ñè èëè äðóãà äåéíîñò äóìàòà “ïðåçàñòðàõîâàíå” èëè íåéíè ïðîèçâîäíè íà áúëãàðñêè èëè íà ÷óæä åçèê.

Àêöèè è êàïèòàë
	×ë. 22. (1) Ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò òðÿáâà ïî âñÿêî âðåìå äà ïðèòåæàâà êàïèòàë íå ïî-ìàëêî îò 15 000 000 ëâ. 
	(2) Çà ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ ÷ë. 11, àë. 4, 5 è 6 è ÷ë. 13 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî. 

Èçèñêâàíèÿ êúì ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè
Чл. 23. За членовете на управителния и на контролния орган на презастраховател, както и за всички други лица, оправомощени да го управляват или представляват, чл. 12 се прилага съответно. 

Ðàçäåë ²²²
Çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà
	×ë. 24. (1) Íà äîïúëíèòåëåí íàäçîð ïîäëåæè çàñòðàõîâàòåë, ïîëó÷èë ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñò ïî òîçè êîäåêñ:
	1. êîéòî å ó÷àñòâàùî äðóæåñòâî íàé-ìàëêî â åäèí çàñòðàõîâàòåë, ïðåçàñòðàõîâàòåë èëè çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà;
	2. ÷èåòî êîíòðîëèðàùî ëèöå å çàñòðàõîâàòåëåí õîëäèíã, ïðåçàñòðàõîâàòåë èëè çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà;
	3. ÷èåòî êîíòðîëèðàùî ëèöå å çàñòðàõîâàòåëåí õîëäèíã ñúñ ñìåñåíà äåéíîñò.
	(2) Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà íàäçîðà ïî àë. 1 ñå âçåìà ïðåäâèä äåéíîñòòà íà:
	1. ñâúðçàíèòå ñúñ çàñòðàõîâàòåëÿ äðóæåñòâà;
	2. ó÷àñòâàùèòå â çàñòðàõîâàòåëÿ äðóæåñòâà, è
	3. äðóæåñòâàòà, ñâúðçàíè ñ ó÷àñòâàùèòå â çàñòðàõîâàòåëÿ äðóæåñòâà.
	(3) Çà öåëèòå íà äîïúëíèòåëíèÿ íàäçîð çàñòðàõîâàòåëÿò ïî àë. 1 ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ íà êîìèñèÿòà ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà òîçè êîäåêñ. Êîãàòî èíôîðìàöèÿòà íå áúäå ïðåäîñòàâåíà ïî óñòàíîâåíèÿ ðåä, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ÿ èçèñêà îò âñÿêî îò ëèöàòà ïî àë. 2.  
	(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò ïî àë. 1 ïðèëàãà àäåêâàòíè ìåõàíèçìè çà âúòðåøåí êîíòðîë è ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà ðèñêà, âêëþ÷èòåëíî ïðîöåäóðè çà îò÷èòàíå è îñ÷åòîâîäÿâàíå.


Глава втора
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Ðàçäåë I
Èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò 

Ëèöåíç
×ë. 25. (1) Êîìèñèÿòà èçäàâà ëèöåíç íà àêöèîíåðíî äðóæåñòâî çà çàñòðàõîâàíå, ïðåçàñòðàõîâàíå, çàñòðàõîâàíå è ïðåçàñòðàõîâàíå è îòäåëíèòå âèäîâå çàñòðàõîâêè è íà âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíà êîîïåðàöèÿ çà åäíà èëè ïîâå÷å çàñòðàõîâêè, àêî ïðåöåíè, ÷å çàÿâèòåëÿò îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ è àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó.
(2) Êîìèñèÿòà ìîæå äà íå èçäàäå ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàíå èëè ïðåçàñòðàõîâàíå èëè çà îòäåëåí âèä çàñòðàõîâêà, çà êîèòî ïðåöåíè, ÷å çàÿâèòåëÿò íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ è íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó.
(3) Ëèöåíçúò å ïèñìåí è îïðåäåëÿ èç÷åðïàòåëíî çàñòðàõîâêèòå è ðèñêîâåòå, ïî êîèòî ëèöåòî èìà ïðàâî äà èçâúðøâà çàñòðàõîâàíå.

Íåîáõîäèìè äîêóìåíòè çà èçäàâàíå íà ëèöåíç
×ë. 26. (1) Çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò îò àêöèîíåðíî äðóæåñòâî ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò:
1. óñòàâúò èëè ó÷ðåäèòåëíèÿò àêò;
2. äàííè çà ëèöàòà, çàïèñàëè àêöèè íà ó÷ðåäèòåëíîòî ñúáðàíèå, è çà íàïðàâåíèòå îò òÿõ âíîñêè è ïèñìåíè äåêëàðàöèè ïî îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ îáðàçåö îòíîñíî ïðîèçõîäà íà ñðåäñòâàòà, îò êîèòî ñà íàïðàâåíè âíîñêèòå ñðåùó çàïèñàíèòå àêöèè, è ÷å ñà ñïàçåíè èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 11, àë. 5;
3. äîêóìåíò, èçäàäåí îò áàíêà, êîÿòî èìà ïðàâî äà èçâúðøâà áàíêîâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, óäîñòîâåðÿâàù èçâúðøåíèòå ïàðè÷íè âíîñêè çà ñìåòêà íà çàïèñàíèòå àêöèè;
4. äîêóìåíòè, âêëþ÷èòåëíî äåêëàðàöèè, óäîñòîâåðÿâàùè, ÷å ñà ñïàçåíè èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 12 è 13;
5. ïèñìåíè äåêëàðàöèè ïî îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ îáðàçåö îò ëèöàòà, êîèòî ïðÿêî èëè ÷ðåç ñâúðçàíè ëèöà ïðèòåæàâàò 10 èëè ïîâå÷å îò 10 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå èëè îò êàïèòàëà íà äðóæåñòâîòî-çàÿâèòåë èëè äðóãî ó÷àñòèå, êîåòî èì äàâà âúçìîæíîñò äà ãî êîíòðîëèðàò, çà ïëàòåíèòå îò òÿõ äàíúöè ïðåç ïîñëåäíèòå 3 ãîäèíè;
	6. ïðîãðàìàòà çà äåéíîñòòà, êàêòî è ïðàâèëàòà îòíîñíî îðãàíèçàöèÿòà è óïðàâëåíèåòî íà èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà è îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë;
7. èìåòî è àäðåñà íà ïðåäñòàâèòåëÿ çà óðåæäàíå íà ïðåòåíöèè ïî çàñòðàõîâêà ïî ðàçäåë ²², ò. 10.1 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1 âúâ âñÿêà îò äúðæàâèòå ÷ëåíêè, êîãàòî ñå èñêà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàíå, êîåòî îáõâàùà òîçè âèä çàñòðàõîâêà;
8. òåõíè÷åñêèòå îñíîâè çà êàëêóëàöèÿ íà ïðåìèéíèòå ñòàâêè ïî âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, çà êîèòî ñå èñêà ëèöåíç, è òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè;
9. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù âíàñÿíåòî íà ñúîòâåòíàòà òàêñà ñúãëàñíî òàðèôàòà - ïðèëîæåíèå êúì ÷ë. 27, àë. 2 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð;
10. äðóãè äîêóìåíòè è èíôîðìàöèÿ, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
(2) Çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàíå îò âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíà êîîïåðàöèÿ ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíèòå äîêóìåíòè ïî àë. 1, ò. 1, 2, 4, 6, 8, 9 è 10, êàêòî è óäîñòîâåðåíèå îò áàíêà, êîÿòî èìà ïðàâî äà èçâúðøâà áàíêîâà äåéíîñò â ñòðàíàòà, çà äåïîçèðàíà âíîñêà îò âñåêè ó÷ðåäèòåë ñðåùó áúäåùà çàñòðàõîâêà ïî ðàçäåë ² îò ïðèëîæåíèå ¹ 1 çà ïúðâèòå 3 ãîäèíè.
(3) Çàñòðàõîâàòåëÿò óâåäîìÿâà êîìèñèÿòà çà âñÿêà ïðîìÿíà â äîêóìåíòèòå èëè îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 è 2 â 7-äíåâåí ñðîê îò âçåìàíåòî íà ðåøåíèåòî, îò óçíàâàíåòî íà ïðîìÿíàòà èëè îò âïèñâàíåòî íà îáñòîÿòåëñòâîòî, êîãàòî òî ïîäëåæè íà âïèñâàíå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð, íî íå ïî-êúñíî îò 14 äíè îò âïèñâàíåòî.

Äîêóìåíòè çà ðàçøèðÿâàíå îáõâàòà íà ëèöåíçà
×ë. 27. Çàñòðàõîâàòåë, êîéòî èñêà äà ðàçøèðè îáõâàòà íà ëèöåíçà ñè ñ íîâ âèä çàñòðàõîâêà èëè ñ äåéíîñò ïî ïðåçàñòðàõîâàíå, ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò:
1. ïðîãðàìàòà çà äåéíîñòòà ñúñ ñúîòâåòíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ;
2. òåõíè÷åñêèòå îñíîâè çà êàëêóëàöèÿ íà ïðåìèéíèòå ñòàâêè è òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè ïî íîâèÿ âèä çàñòðàõîâêà;
3. äîêàçàòåëñòâà, ÷å îòãîâàðÿ íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò;
4. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù âíàñÿíåòî íà ñúîòâåòíàòà òàêñà ñúãëàñíî òàðèôàòà - ïðèëîæåíèå êúì ÷ë. 27, àë. 2 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð;
5. äðóãè äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.

Ïðîãðàìà çà äåéíîñòòà
×ë. 28. (1) Ïðîãðàìàòà çà äåéíîñòòà ñúäúðæà öåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëÿ èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ â äúëãîñðî÷åí è êðàòêîñðî÷åí ïëàí, íà÷èíèòå çà òÿõíîòî ïîñòèãàíå è ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî ïðåäïðèÿòèåòî ðàçïîëàãà çà îñèãóðÿâàíå íà èçïúëíåíèåòî èì.
(2) Ïðîãðàìàòà ïî àë. 1 ñúäúðæà:
1. çàñòðàõîâàòåëíèòå ðèñêîâå, êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò âúçíàìåðÿâà äà ïîêðèâà;
2.  îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà ïðåçàñòðàõîâàíåòî;
3. íà÷èíà çà îáðàçóâàíå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè;
4. îöåíêà íà àäìèíèñòðàòèâíèòå è îðãàíèçàöèîííèòå ðàçõîäè è ôèíàíñîâèòå èçòî÷íèöè çà ïîêðèâàíåòî èì; çà çàñòðàõîâêà “Ïîìîù ïðè ïúòóâàíå” ïî ðàçäåë ²I, ò. 18 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1 ñå ïîñî÷âàò ôèíàíñîâèòå è òåõíè÷åñêèòå ðåñóðñè, ïðåäâèäåíè çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïîìîùòà;
5. ïëàí çà ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå çà ïúðâèòå 3 ôèíàíñîâè ãîäèíè îò çàñòðàõîâàòåëíàòà äåéíîñò, àêòèâíîòî è ïàñèâíîòî ïðåçàñòðàõîâàíå, âêëþ÷âàù:
à) ïðåìèéíèÿ ïðèõîä; 
á) î÷àêâàíèòå ùåòè è ðåçåðâè, êîèòî ùå ñå îáðàçóâàò;
â) ðàçõîäèòå çà êîìèñèîíè íà çàñòðàõîâàòåëíè èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíè ïîñðåäíèöè è àäìèíèñòðàòèâíî-ñòîïàíñêèòå ðàçõîäè;
ã) ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå âúâ âðúçêà ñ ïðåäâèæäàíàòà ïðåçàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò;
6. ïðîãíîçåí áàëàíñ çà ïúðâèòå 3 ôèíàíñîâè ãîäèíè;
7. ïðîãíîçà çà ôèíàíñîâèòå ñðåäñòâà, ñ êîèòî ùå ñå ïîêðèÿò ïîåòèòå çàäúëæåíèÿ, è ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò;
8. ìåòîäèòå çà èç÷èñëÿâàíå íà ïðåìèèòå, êàòî ïðè çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë ² îò ïðèëîæåíèå ¹ 1 ñå ïîñî÷âàò ñòàòèñòè÷åñêèòå  äàííè, íà êîèòî ñå îñíîâàâàò èç÷èñëåíèÿòà;
9. èçòî÷íèêà, ðàçìåðà è ðàçïðåäåëåíèåòî íà ñîáñòâåíèòå ñðåäñòâà, âêëþ÷èòåëíî íà÷èíèòå íà ôèíàíñèðàíå â ñëó÷àé íà íåäîñòèã çà ïîêðèòèå íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò èëè íà ìèíèìàëíèÿ ãàðàíöèîíåí êàïèòàë;
10. ñòðóêòóðàòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ è îðãàíèçàöèÿòà íà äåéíîñòòà ìó.
(3) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 27 ïðîãðàìàòà çà äåéíîñòòà ñå îòíàñÿ ñàìî äî íîâèÿ âèä çàñòðàõîâêà, ñ êîÿòî çàñòðàõîâàòåëÿò èñêà äà ðàçøèðè îáõâàòà íà ëèöåíçà ñè.

Èçäàâàíå è îòêàç çà èçäàâàíå íà ëèöåíç
×ë. 29. (1) Êîìèñèÿòà ïðåöåíÿâà äàëè ñà ñïàçåíè èçèñêâàíèÿòà çà èçäàâàíå íà èñêàíèÿ ëèöåíç è ñå ïðîèçíàñÿ íàé-êúñíî â 4-ìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíå íà çàÿâëåíèåòî.  
(2) Àêî ïðåäñòàâåíèòå äîêóìåíòè ñà íåðåäîâíè èëè å íåîáõîäèìà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ, êîìèñèÿòà èçïðàùà íà çàÿâèòåëÿ ñúîáùåíèå çà óñòàíîâåíèòå íåðåäîâíîñòè è/èëè çà èñêàíàòà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ è îïðåäåëÿ íà çàÿâèòåëÿ äîñòàòú÷åí ñðîê çà îòñòðàíÿâàíå íà íåðåäîâíîñòèòå è/èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ, êîéòî íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò äâà ìåñåöà.
(3) Àêî ñúîáùåíèåòî ïî àë. 1 íå áúäå ïðèåòî íà ïîñî÷åíèÿ îò çàÿâèòåëÿ àäðåñ çà êîðåñïîíäåíöèÿ, îïðåäåëåíèÿò íà çàÿâèòåëÿ ñðîê òå÷å îò ïîñòàâÿíå íà ñúîáùåíèåòî íà ñïåöèàëíî îïðåäåëåíî çà öåëòà ìÿñòî â ñãðàäàòà íà êîìèñèÿòà. Ïîñòàâÿíåòî íà ñúîáùåíèåòî ñå óäîñòîâåðÿâà ñ ïðîòîêîë, ñúñòàâåí îò äëúæíîñòíè ëèöà, îïðåäåëåíè ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà êîìèñèÿòà.

(4) Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà çàÿâèòåëÿ ïèñìåíî çà âçåòîòî ðåøåíèå â 
7-äíåâåí ñðîê îò ïîñòàíîâÿâàíåòî ìó.

Îñíîâàíèÿ çà îòêàç
×ë. 30. (1) Êîìèñèÿòà îòêàçâà èçäàâàíåòî íà ëèöåíç, êîãàòî:
1. êàïèòàëúò íà çàÿâèòåëÿ íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ;
2. ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ è êîíòðîëíèÿ îðãàí íà çàÿâèòåëÿ èëè ëèöàòà, îïðàâîìîùåíè äà ãî óïðàâëÿâàò è ïðåäñòàâëÿâàò, íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ;
3. ëèöàòà, êîèòî ïðèòåæàâàò ïðÿêî èëè ÷ðåç ñâúðçàíè ëèöà 10 èëè ïîâå÷å îò 10 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå èëè êàïèòàëà íà çàÿâèòåëÿ èëè ìîãàò äà ãî êîíòðîëèðàò:
à) íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ;
á) ñ äåéíîñòòà èëè ñ âëèÿíèåòî ñè âúðõó âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ ìîãàò äà íàâðåäÿò íà äåéíîñòòà íà çàÿâèòåëÿ; 
â) íå ìîãàò äà áúäàò óñòàíîâåíè;
4. íàïðàâåíèòå âíîñêè â êàïèòàëà íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà 
÷ë. 11, àë. 5;
5. çàÿâèòåëÿò å ïðåäñòàâèë íåâåðíè äàííè èëè äîêóìåíòè ñ íåâÿðíî ñúäúðæàíèå;
6. çàÿâèòåëÿò å ñâúðçàíî ëèöå ñ ôèçè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå è òàçè ñâúðçàíîñò ñúçäàâà ïðå÷êè çà åôåêòèâíîòî óïðàæíÿâàíå íà íàäçîðíèòå ôóíêöèè íà êîìèñèÿòà;
7. ñà íàëèöå ïðå÷êè çà åôåêòèâíîòî óïðàæíÿâàíå íà íàäçîðíèòå ôóíêöèè íà êîìèñèÿòà, ïðîèçòè÷àùè îò èëè âúâ âðúçêà ñ ïðèëàãàíåòî íà íîðìàòèâåí èëè àäìèíèñòðàòèâåí àêò íà òðåòà äúðæàâà, îñúùåñòâÿâàùà íàäçîð íàä åäíî èëè ïîâå÷å ëèöà, ñ êîèòî çàÿâèòåëÿò ñå ÿâÿâà ñâúðçàíî ëèöå;
8. íå ñà èçïúëíåíè äðóãè èçèñêâàíèÿ íà òîçè êîäåêñ è íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó. 
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 1, 2, 4, 5 è 8 êîìèñèÿòà îòêàçâà èçäàâàíåòî íà ëèöåíç ñàìî àêî çàÿâèòåëÿò íå å îòñòðàíèë íåðåäîâíîñòèòå è íå å ïðåäñòàâèë äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ â îïðåäåëåíèÿ ñðîê.     
(3) Îòêàçúò íà êîìèñèÿòà äà èçäàäå ëèöåíç ñå ìîòèâèðà ïèñìåíî.
(4) Íîâî çàÿâëåíèå çà èçäàâàíå íà ëèöåíç ìîæå äà ñå ïîäàäå íå 
ïî-ðàíî îò 6 ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ðåøåíèåòî çà îòêàç.

Âïèñâàíå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð
×ë. 31. (1) Ñúäúò âïèñâà â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð äðóæåñòâîòî, ñúîòâåòíî êîîïåðàöèÿòà, ñ ïðåäìåò íà äåéíîñò çàñòðàõîâàíå è/èëè ïðåçàñòðàõîâàíå ñëåä ïðåäñòàâÿíå íà èçäàäåíèÿ îò êîìèñèÿòà ëèöåíç.
(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà ïðåäñòàâè íà êîìèñèÿòà ïðåïèñ îò ñúäåáíîòî ðåøåíèå çà âïèñâàíå â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîñòàíîâÿâàíå íà âïèñâàíåòî.

Ðàçäåë II
Îòíåìàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò

Îòíåìàíå íà ëèöåíç
×ë. 32. (1) Êîìèñèÿòà ìîæå äà îòíåìå ëèöåíçà çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò, àêî:
1. çàñòðàõîâàòåëÿò å ïðåäñòàâèë íåâåðíè äàííè, êîèòî ñà ïîñëóæèëè êàòî îñíîâàíèå çà èçäàâàíå íà ëèöåíçà;
2. çàñòðàõîâàòåëÿò íå çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò â ñðîê 12 ìåñåöà îò èçäàâàíåòî íà ëèöåíçà;
3. çàñòðàõîâàòåëÿò ïðåñòàíå äà èçâúðøâà äåéíîñòòà ñè çà ïîâå÷å 
îò 6 ìåñåöà;
4. áðîÿò íà ÷ëåíîâåòå íà âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíàòà êîîïåðàöèÿ ñïàäíå ïîä óñòàíîâåíèÿ ìèíèìóì è äî 6 ìåñåöà ñúñòàâúò íå ñå ïîïúëíè èëè ïðè íàðóøåíèå íà ÷ë. 16, àë. 2 è ÷ë. 17, àë. 1; 
5. çàñòðàõîâàòåëÿò íå îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî å èçäàäåí ëèöåíçúò çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò;
6. çàñòðàõîâàòåëÿò èçâúðøâà äðóãà òúðãîâñêà äåéíîñò îñâåí äåéíîñòòà, çà êîÿòî å ïîëó÷èë ëèöåíç;
7. ïëàíúò ïî ÷ë. 75, àë. 1 è 2 íå å ïðåäñòàâåí â îïðåäåëåíèÿ ñðîê, íå å îäîáðåí èëè íå ñå èçïúëíÿâà;
8. çàñòðàõîâàòåëÿò íåïðàâîìåðíî îòêàçâà ïëàùàíå, ïëàùà ñúñ çàêúñíåíèå èëè ÷àñòè÷íî èçèñêóåìè è ëèêâèäíè çàäúëæåíèÿ ïî çàñòðàõîâàòåëíèòå äîãîâîðè èëè ïî äðóã íà÷èí ãðóáî íàðóøàâà ïðàâàòà íà çàñòðàõîâàíèòå;
9. çàñòðàõîâàòåëÿò èçðè÷íî ñå îòêàæå îò èçäàäåíèÿ ëèöåíç;
10. çàñòðàõîâàòåëÿò èçïàäíå â ñúñòîÿíèå íà íåïëàòåæîñïîñîáíîñò;
11. çàñòðàõîâàòåëÿò è/èëè ëèöà ïî ÷ë. 12 ñà èçâúðøèëè è/èëè ñà äîïóñíàëè èçâúðøâàíåòî íà íàðóøåíèå íà ÷ë. 7, àë. 1, ÷ë. 280, àë. 5 èëè äðóãî ãðóáî íàðóøåíèå íà òîçè êîäåêñ èëè íà àêòîâåòå ïî  ïðèëàãàíåòî ìó. 
(2) Êîãàòî íàðóøåíèÿòà, ñúñòàâëÿâàùè îñíîâàíèå çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà, ñå îòíàñÿò äî ÷àñò îò äåéíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ, êîìèñèÿòà ìîæå äà îòíåìå îòäåëíî ëèöåíçà çà çàñòðàõîâàíå èëè çà ïðåçàñòðàõîâàíå èëè çà îòäåëåí âèä çàñòðàõîâêà.
(3) Êîìèñèÿòà ñå ïðîèçíàñÿ ñ ìîòèâèðàíî ðåøåíèå è óâåäîìÿâà ïèñìåíî çàñòðàõîâàòåëÿ â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîñòàíîâÿâàíå íà ðåøåíèåòî.
(4) Ñ ðåøåíèåòî çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà êîìèñèÿòà íàçíà÷àâà åäèí èëè íÿêîëêî êâåñòîðè äî íàçíà÷àâàíåòî íà ëèêâèäàòîð èëè ñèíäèê. 

Çàäúëæåíèÿ íà çàñòðàõîâàòåëÿ ñëåä îòíåìàíå íà ëèöåíçà
×ë. 33. (1) Ñëåä îòíåìàíåòî íà ëèöåíçà çàñòðàõîâàòåëÿò íå ìîæå äà ñêëþ÷âà íîâè çàñòðàõîâàòåëíè è/èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè è äà ïðåäëàãà íîâè óñëîâèÿ ïî ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè, êàêòî è äà èçìåíÿ óñëîâèÿòà ïî òÿõ, âêëþ÷èòåëíî ñðîêà, çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà è ïîêðèòèåòî. 
(2) Îòíåìàíåòî íà ëèöåíçà íå îñâîáîæäàâà çàñòðàõîâàòåëÿ îò çàäúëæåíèÿòà ìó ïî âå÷å ñêëþ÷åíè äîãîâîðè.

Ïðàâîìîùèÿ íà êîìèñèÿòà ïðè îòíåìàíå íà ëèöåíçà
×ë. 34. (1) Ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà ðåøåíèåòî çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà  êîìèñèÿòà îòïðàâÿ èñêàíå äî ñúîòâåòíèÿ ñúä çà îáðàçóâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ, à â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 33, àë. 1, ò. 10 – çà îáðàçóâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò, è ïðåäïðèåìà íåîáõîäèìèòå ìåðêè çà óâåäîìÿâàíå íà îáùåñòâåíîñòòà. 
(2) Êîìèñèÿòà, ñúîòâåòíî çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò, ìîæå äà ïðèëàãà ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè ïî ÷ë. 279 äî çàëè÷àâàíåòî íà äðóæåñòâîòî, ñúîòâåòíî êîîïåðàöèÿòà, îò òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð.



Ãëàâà òðåòà
ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ Â ÒÐÅÒÀ ÄÚÐÆÀÂÀ ÎÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅË ÑÚÑ ÑÅÄÀËÈÙÅ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß. ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅË ÑÚÑ ÑÅÄÀËÈÙÅ Â ÒÐÅÒÀ ÄÚÐÆÀÂÀ

Раздел І
Извършване на дейност в трета държава от застраховател със седалище в Република България

Èçäàâàíå íà ëèöåíç
×ë. 35. (1) Çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò â òðåòà äúðæàâà ÷ðåç êëîí ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, â êîåòî ñå ïîñî÷âàò:
1. äúðæàâàòà, â êîÿòî çàñòðàõîâàòåëÿò âúçíàìåðÿâà äà îòêðèå êëîí, è íåãîâèÿò àäðåñ;
2. âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, ïî êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò ùå èçâúðøâà äåéíîñò â òðåòàòà äúðæàâà.
(2) Êúì çàÿâëåíèåòî ïî àë. 1 ñå ïðèëàãàò:
1. ïðîãðàìàòà çà äåéíîñòòà ñ èçìåíåíèÿòà è äîïúëíåíèÿòà âúâ âðúçêà ñ îòêðèâàíåòî íà êëîíà; 
2. äîêóìåíòè, óñòàíîâÿâàùè ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 12 çà óïðàâèòåëÿ íà êëîíà.
(3) Êîãàòî ìåæäó êîìïåòåíòíèÿ îðãàí â äúðæàâàòà ïî ñåäàëèùåòî íà êëîíà è êîìèñèÿòà íÿìà ñêëþ÷åíî ñïîðàçóìåíèå çà ñúòðóäíè÷åñòâî è îáìåí íà èíôîðìàöèÿ, êîìèñèÿòà ìîæå äà ïîèñêà çàÿâèòåëÿò äà óäîñòîâåðè èçèñêâàíèÿòà, êîèòî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà òðåòàòà äúðæàâà ïîñòàâÿ âúâ âðúçêà ñ èçâúðøâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò ÷ðåç êëîí. 
	(4) Êîìèñèÿòà ñå ïðîèçíàñÿ â ñðîê äâà ìåñåöà îò ïîñòúïâàíåòî íà çàÿâëåíèåòî. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 29, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî, êàòî ñðîêúò çà îòñòðàíÿâàíå íà íåðåäîâíîñòè èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ å íå ïî-äúëúã îò åäèí ìåñåö.
(5) Êîìèñèÿòà îòêàçâà äà èçäàäå ëèöåíç, êîãàòî:
1. ñúùåñòâóâà îïàñíîñò ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå íà çàñòðàõîâàòåëÿ äà ñå âëîøè âñëåäñòâèå íà îòêðèâàíåòî íà êëîí â òðåòà äúðæàâà;
2. â ïðåäñòàâåíàòà ïðîãðàìà çà äåéíîñòòà ñå ïðåäâèæäà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò â ñúîòâåòíàòà äúðæàâà, êîÿòî å èçâúí îáõâàòà íà ëèöåíçà íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
3. ïðåäëàãàíàòà îðãàíèçàöèîííà ñòðóêòóðà íà êëîíà íå îñèãóðÿâà íåãîâîòî íàäåæäíî è ñòàáèëíî óïðàâëåíèå;
4. ñúùåñòâóâàò ïðàâíè èëè àäìèíèñòðàòèâíè ïðå÷êè çà îñúùåñòâÿâàíå íà íàäçîð âúðõó äåéíîñòòà íà êëîíà îò ñòðàíà íà êîìèñèÿòà;
5. çàñòðàõîâàòåëÿò å â ïðîöåäóðà ïî èçïúëíåíèå íà ïëàí çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò èëè íà êðàòêîñðî÷åí ïëàí;
6. íå ñà ñïàçåíè äðóãè èçèñêâàíèÿ íà òîçè êîäåêñ èëè íà àêòîâåòå ïî íåãîâîòî ïðèëàãàíå.
	
Óâåäîìÿâàíå íà êîìèñèÿòà
×ë. 36. Â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà ðàçðåøåíèåòî çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà ñúîòâåòíàòà òðåòà äúðæàâà çàñòðàõîâàòåëÿò ïðåäîñòàâÿ êîïèå îò íåãî íà êîìèñèÿòà.

Раздел ІІ

Извършване на дейност в Република България от застраховател със седалище в трета държава 

Условия за извършване на дейност
Чл. 37. (1) Застраховател със седалище в трета държава (застраховател от трета държава) има право да извършва дейност на територията на Република България чрез клон след получаване на лиценз от комисията при условията и по реда на този кодекс и на актовете по прилагането му. Лицензът може да обхваща застраховане само по видовете застраховки, за които застрахователят е получил разрешение за извършване на застрахователна дейност в държавата по седалището си.
(2) Комисията може да издаде лиценз по ал. 1, при условие че: 
1. лицето има право по националното си законодателство да извършва застрахователна дейност;
2. компетентният орган, контролиращ застрахователната дейност в държавата по седалището на застрахователя, упражнява надзор върху него на консолидирана основа;
3. клонът на застрахователя разполага със собствени средства, равни на границата на платежоспособността, и притежава активи в Република България в размер на не по-малко от половината от минималния гаранционен капитал по чл. 71, ал. 1;
4. е внесен като обезпечение депозит в размер ј от размера на минималния гаранционен капитал по чл. 71, ал. 1 в банка, която има право да извършва банкова дейност в Република България;
5. е избран управител на клона, който отговаря на изискванията на 
чл. 12, разполагащ с представителна власт в обем, който му позволява да поема задължения за застрахователя към трети лица и да го представлява пред държавните органи и съдилищата на Република България;
	6. е представена програма за дейността, която съдържа съответно информацията по чл. 28, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7, както и за състоянието на границата на платежоспособност и на гаранционния капитал.
(3) Комисията може да признае разрешението за извършване на застрахователна дейност, издадено на застрахователя от трета държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
(4) Застрахователят от трета държава има правата и задълженията на застраховател със седалище в Република България, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

Издаване на лиценз
×ë. 38. (1) Çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò ÷ðåç êëîí çàñòðàõîâàòåëÿò îò òðåòà äúðæàâà ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ïðèëàãà:
1. çàâåðåí ïðåïèñ îò àêòà çà ðåãèñòðàöèÿ íà çàñòðàõîâàòåëÿ è äîêóìåíò îò îðãàíà ïî ðåãèñòðàöèÿ ñ àêòóàëíè äàííè çà ñåäàëèùåòî è àäðåñà íà óïðàâëåíèå, ïðåäìåòà íà äåéíîñò, ðàçìåðà íà çàïèñàíèÿ êàïèòàë, ñèñòåìàòà íà óïðàâëåíèå è ëèöàòà, êîèòî ãî óïðàâëÿâàò è ïðåäñòàâëÿâàò;
2. çàâåðåí ïðåïèñ îò ðàçðåøåíèåòî çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò, èçäàäåíî îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí ïî ñåäàëèùåòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ, âêëþ÷âàù è îïèñàíèå íà âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, çà êîèòî å ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå;
3. çàâåðåí ïðåïèñ îò àêòà íà êîìïåòåíòíèÿ óïðàâèòåëåí îðãàí íà çàñòðàõîâàòåëÿ çà îòêðèâàíå íà êëîí íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è çà èçáîð íà óïðàâèòåë íà êëîíà;
4. ïèñìåíî ñúãëàñèå çà îòêðèâàíå íà êëîí, èçäàäåíî îò îðãàíà, îñúùåñòâÿâàù çàñòðàõîâàòåëåí íàäçîð ïî ñåäàëèùåòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ; 
5. äîêóìåíò, èçäàäåí îò áàíêà, êîÿòî èìà ïðàâî äà èçâúðøâà áàíêîâà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, óäîñòîâåðÿâàù âíàñÿíåòî íà äåïîçèò ñúãëàñíî ÷ë. 37, àë. 2, ò. 4, è äîêóìåíòè, óäîñòîâåðÿâàùè ðàçìåðà íà àêòèâèòå ïî ÷ë. 37, àë. 2, ò. 3;
6. äàííè çà óïðàâèòåëÿ íà êëîíà;
	7. ïðîãðàìàòà çà äåéíîñòòà, êàêòî è ïðàâèëàòà îòíîñíî îðãàíèçàöèÿòà è óïðàâëåíèåòî íà èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà è îòíîñíî îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë;
8. ïèñìåíà äåêëàðàöèÿ íà êîìïåòåíòíèÿ óïðàâèòåëåí îðãàí íà çàñòðàõîâàòåëÿ, ÷å ùå ïðåäñòàâÿ ãîäèøíèòå îò÷åòè;
9. ãîäèøíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè íà çàñòðàõîâàòåëÿ çà ïîñëåäíèòå 
3 ãîäèíè, ñúîòâåòíî çà ïåðèîäà íà ñúùåñòâóâàíåòî ìó, àêî ñúùåñòâóâà îò 
ïî-êðàòúê ñðîê;
10. äàííè çà ëèöàòà, êîèòî ïðèòåæàâàò ïðÿêî èëè ÷ðåç ñâúðçàíè ëèöà 10 èëè íàä 10 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå èëè îò êàïèòàëà íà çàñòðàõîâàòåëÿ  èëè äðóãî ó÷àñòèå, êîåòî èì äàâà âúçìîæíîñò äà ãî êîíòðîëèðàò;
11. èìåòî è àäðåñà íà ïðåäñòàâèòåëÿ çà óðåæäàíå íà ïðåòåíöèè ïî çàñòðàõîâêà ïî ðàçäåë ²I, ò. 10.1 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1 âúâ âñÿêà îò äúðæàâèòå ÷ëåíêè, êîãàòî ñå èñêà ëèöåíç çà çàñòðàõîâàíå, êîåòî îáõâàùà òîçè âèä çàñòðàõîâêà;
12. òåõíè÷åñêèòå îñíîâè çà êàëêóëàöèÿ íà ïðåìèéíèòå ñòàâêè è çàñòðàõîâàòåëíèòå ðåçåðâè;
13. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù âíàñÿíåòî íà ñúîòâåòíàòà òàêñà ñúãëàñíî òàðèôàòà - ïðèëîæåíèå êúì ÷ë. 27, àë. 2 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð;
14. äðóãè äîêóìåíòè è èíôîðìàöèÿ, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò îò òðåòà äúðæàâà óâåäîìÿâà êîìèñèÿòà çà âñÿêà ïðîìÿíà â äîêóìåíòèòå èëè îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 â 7-äíåâåí ñðîê îò âçåìàíåòî íà ðåøåíèåòî, îò óçíàâàíåòî çà ïðîìÿíàòà èëè îò âïèñâàíåòî íà îáñòîÿòåëñòâîòî, êîãàòî òî ïîäëåæè íà âïèñâàíå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð, íî íå ïî-êúñíî îò 14 äíè îò âïèñâàíåòî.
(3) Êîìèñèÿòà ñå ïðîèçíàñÿ â 4-ìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî íà çàÿâëåíèåòî. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 29, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî.

Îòêàç çà èçäàâàíå íà ëèöåíç
×ë. 39. (1) Êîìèñèÿòà îòêàçâà èçäàâàíåòî íà ëèöåíç, àêî ñà íàëèöå ñúîòâåòíèòå îñíîâàíèÿ ïî ÷ë. 30, àë. 1, êàêòî è êîãàòî îñúùåñòâÿâàíèÿò âúðõó çàñòðàõîâàòåëÿ îò òðåòà äúðæàâà íàäçîð îò êîìïåòåíòíèÿ íàäçîðåí îðãàí íå ñúîòâåòñòâà íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ è íà àêòîâåòå ïî íåãîâîòî ïðèëàãàíå.
(2) Êîìèñèÿòà ìîæå äà îòêàæå èçäàâàíåòî íà ëèöåíç è êîãàòî óñòàíîâè, ÷å êîìïåòåíòíèÿò íàäçîðåí îðãàí â äúðæàâàòà ïî ñåäàëèùåòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ íå ïðèëàãà ïðèíöèïà íà ðåöèïðî÷íîñò ïðè îñèãóðÿâàíåòî íà äîñòúï íà áúëãàðñêè çàñòðàõîâàòåëè äî ñúîòâåòíèÿ ÷óæäåñòðàíåí çàñòðàõîâàòåëåí ïàçàð.
(3) Îòêàçúò íà êîìèñèÿòà äà èçäàäå ëèöåíç ñå ìîòèâèðà ïèñìåíî.
(4) Íîâî çàÿâëåíèå çà èçäàâàíå íà ëèöåíç ìîæå äà ñå ïîäàäå íå ïî-ðàíî îò 6 ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ðåøåíèåòî çà îòêàç.

Âïèñâàíå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð
×ë. 40. (1) Ñúäúò âïèñâà â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð êëîíà íà çàñòðàõîâàòåëÿ îò òðåòà äúðæàâà ñ ïðåäìåò íà äåéíîñò çàñòðàõîâàíå è/èëè ïðåçàñòðàõîâàíå ñëåä ïðåäñòàâÿíå íà èçäàäåíèÿ îò êîìèñèÿòà ëèöåíç.
(2) Êëîíúò íà çàñòðàõîâàòåëÿ îò òðåòà äúðæàâà å äëúæåí äà ïðåäñòàâè íà êîìèñèÿòà ïðåïèñ îò ñúäåáíîòî ðåøåíèå çà âïèñâàíå â 5-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî ìó, íî íå ïî-êúñíî îò 7 äíè îò ïîñòàíîâÿâàíå íà âïèñâàíåòî.

Îòíåìàíå íà ëèöåíç
×ë. 41. (1) Êîìèñèÿòà îòíåìà ëèöåíçà íà çàñòðàõîâàòåëÿ îò òðåòà äúðæàâà ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ÷ë. 32-34.
	(2) Êîìèñèÿòà îòíåìà ëèöåíçà íà çàñòðàõîâàòåëÿ îò òðåòà äúðæàâà ïî ðåäà íà àë. 1 è â ñëó÷àèòå, êîãàòî ðàçðåøåíèåòî ìó çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò å îòíåòî îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí â äúðæàâàòà ïî ñåäàëèùåòî ìó.

Изисквания към дейността
Чл. 42. (1) Клонът на застрахователя от трета държава води търговските си книги на български език съобразно законодателството на Република България и съхранява по адреса си цялата налична документация, свързана с упражняваната от него дейност в Република България.
(2) В 7-дневен срок от прекратяването на застрахователя от трета държава управителят на клона предоставя на комисията решението на компетентния орган.

Ïðåäèìñòâà çà ÷óæäåñòðàííè çàñòðàõîâàòåëè
×ë. 43. (1) Çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà, êîéòî èñêà èëè å ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è â åäíà èëè ïîâå÷å äúðæàâè ÷ëåíêè, ìîæå äà ïîèñêà îò êîìèñèÿòà äà ñå ïîëçâà ñúñ ñëåäíèòå ïðåäèìñòâà, êîèòî ìîãàò äà ñå ïðåäîñòàâÿò ñàìî çàåäíî:
1. ãðàíèöàòà ìó íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò äà ñå èç÷èñëÿâà ñïðÿìî öåëèÿ îáåì íà äåéíîñòòà, èçâúðøâàíà â äúðæàâèòå ÷ëåíêè;
2. äåïîçèòúò ïî ÷ë. 37, àë. 2, ò. 4 äà áúäå âíåñåí ñàìî â åäíà îò äúðæàâèòå ÷ëåíêè, â êîèòî èçâúðøâà äåéíîñò; 
3. àêòèâèòå, ïðåäñòàâëÿâàùè ñðåäñòâàòà â ðàçìåð íà ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë, äà ñå íàìèðàò â åäíà îò äúðæàâèòå ÷ëåíêè, â êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò èçâúðøâà äåéíîñò.
(2) Çà äà ñå ïîëçâà îò ïðåäèìñòâàòà ïî àë. 1, çàñòðàõîâàòåëÿò îò òðåòà äúðæàâà ïîäàâà çàÿâëåíèå äî êîìèñèÿòà è äî êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà îñòàíàëèòå äúðæàâè ÷ëåíêè, â êîèòî èñêà äà èçâúðøâà èëè å ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå äà èçâúðøâà äåéíîñò.
(3) Â çàÿâëåíèåòî çàñòðàõîâàòåëÿò îò òðåòà äúðæàâà ïîñî÷âà êîìïåòåíòåí îðãàí íà åäíà îò äúðæàâèòå ÷ëåíêè, â êîÿòî èñêà äà èçâúðøâà èëè å ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå äà èçâúðøâà äåéíîñò, êîéòî äà îñúùåñòâÿâà íàäçîð âúðõó ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà ìó âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà íà âñè÷êè íåãîâè êëîíîâå, ñúçäàäåíè â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî, êàêòî è ìîòèâèòå çà èçáîð íà òîçè îðãàí. Äåïîçèòúò ïî àë. 1, ò. 2 ñå âíàñÿ â ïîñî÷åíàòà îò íåãî äúðæàâà.
(4) Ïðåäèìñòâàòà ïî àë. 1 ñå ïðåäîñòàâÿò ñàìî ïðè ñúãëàñèå íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà âñè÷êè äúðæàâè ÷ëåíêè, äî êîèòî å ïîäàäåíî çàÿâëåíèåòî ïî àë. 2. Êîìèñèÿòà äàâà ñâîåòî ñúãëàñèå ñ ðåøåíèå ñëåä ïðåöåíêà íà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå íà çàñòðàõîâàòåëÿ îò òðåòà äúðæàâà, âêëþ÷èòåëíî íà íåãîâàòà ïëàòåæîñïîñîáíîñò.
(5) Çàñòðàõîâàòåëÿò îò òðåòà äúðæàâà ìîæå äà ñå ïîëçâà îò ïðåäèìñòâàòà ïî àë. 1, ñëåä êàòî êîìïåòåíòíèÿò îðãàí ïî àë. 3 óâåäîìè îñòàíàëèòå êîìïåòåíòíè îðãàíè, ÷å ùå îñúùåñòâÿâà íàäçîð âúðõó ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ îòíîñíî äåéíîñòòà íà âñè÷êè íåãîâè êëîíîâå, ñúçäàäåíè â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî.
(6) Êîìèñèÿòà ïðåäîñòàâÿ íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí ïî àë. 3 öÿëàòà èíôîðìàöèÿ, ñ êîÿòî ðàçïîëàãà, íåîáõîäèìà çà îñúùåñòâÿâàíå íà íàäçîðà. 
(7) Ïðåäîñòàâåíèòå ïðåäèìñòâà ñå îòíåìàò åäíîâðåìåííî âúâ âñè÷êè äúðæàâè ÷ëåíêè, â êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò îò òðåòà äúðæàâà èçâúðøâà äåéíîñò, ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà íÿêîÿ îò òåçè äúðæàâè ÷ëåíêè.

Ãëàâà ÷åòâúðòà

ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ Â ÄÐÓÃÀ ÄÚÐÆÀÂÀ ×ËÅÍÊÀ ÎÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅË ÑÚÑ ÑÅÄÀËÈÙÅ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß.
ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅË ÑÚÑ ÑÅÄÀËÈÙÅ Â ÄÐÓÃÀ ÄÚÐÆÀÂÀ ×ËÅÍÊÀ 

Ðàçäåë ²

Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà îò çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ

Ïðàâî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè
	×ë. 44. (1) Çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ïîëó÷èë ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà òîçè êîäåêñ, ìîæå äà èçâúðøâà äåéíîñòòà, çà êîÿòî ìó å èçäàäåí ëèöåíç, íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè.
(2) Âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíàòà êîîïåðàöèÿ ìîæå äà èçâúðøâà äåéíîñò ñúãëàñíî àë. 1 ñàìî àêî ïðèòåæàâà äîñòàòú÷íî ñîáñòâåíè ñðåäñòâà çà ïîêðèòèå íà ìèíèìàëíèÿ ðàçìåð íà ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë ïî ÷ë. 71, àë. 1.

Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå
×ë. 45. (1) Çàñòðàõîâàòåë, êîéòî âúçíàìåðÿâà äà ñúçäàäå êëîí íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, òðÿáâà ïðåäâàðèòåëíî äà óâåäîìè çà òîâà êîìèñèÿòà.
(2) Óâåäîìëåíèåòî ïî àë. 1 ñúäúðæà:
1. ïîñî÷âàíå íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà, â êîÿòî çàñòðàõîâàòåëÿò âúçíàìåðÿâà äà ñúçäàäå êëîí, êàêòî è íåãîâèÿ àäðåñ;
2. ïðîãðàìà çà äåéíîñòòà, âêëþ÷âàùà èíôîðìàöèÿ çà âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, ïî êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò ùå èçâúðøâà äåéíîñò â äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, êàêòî è îðãàíèçàöèîííàòà ñòðóêòóðà íà êëîíà;
3. èìåòî íà óïúëíîìîùåíèÿ ïðåäñòàâèòåë íà êëîíà, êîéòî òðÿáâà äà ïðèòåæàâà ïðåäñòàâèòåëíà âëàñò ñ îáåì, êîéòî ìó ïîçâîëÿâà äà ïîåìà çàäúëæåíèÿ çà çàñòðàõîâàòåëÿ êúì òðåòè ëèöà è äà ãî ïðåäñòàâëÿâà ïðåä äúðæàâíèòå îðãàíè è ñúäèëèùàòà íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà;
4. äîêàçàòåëñòâà çà ïðåäïðèåòèòå îò çàñòðàõîâàòåëÿ äåéñòâèÿ çà ÷ëåíñòâî â ñúîòâåòíîòî íàöèîíàëíî áþðî è íàöèîíàëåí ãàðàíöèîíåí ôîíä íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, àêî âúçíàìåðÿâà äà èçâúðøâà äåéíîñò ïî çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë ²I, ò. 10.1 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1.
(3) Êîìèñèÿòà ïðåäîñòàâÿ íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 2 â ñðîê 3 ìåñåöà îò óâåäîìÿâàíåòî ïî àë. 1, à êîãàòî ñà áèëè ïîèñêàíè äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè è èíôîðìàöèÿ – â ñðîê åäèí ìåñåö îò ïîëó÷àâàíåòî èì, êàêòî è óäîñòîâåðåíèå, ÷å çàñòðàõîâàòåëÿò îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà çà ìèíèìàëíàòà ãðàíèöà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò ïî ÷ë. 70. Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà íåçàáàâíî çàñòðàõîâàòåëÿ çà ïðåäîñòàâÿíåòî íà èíôîðìàöèÿòà.
(4) Â ñðîêà ïî àë. 3 êîìèñèÿòà ìîæå äà îòêàæå äà ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 2 íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, ñ ìîòèâèðàíî ðåøåíèå, àêî àäìèíèñòðàòèâíàòà ñòðóêòóðà íà çàñòðàõîâàòåëÿ, íåãîâîòî ôèíàíñîâî ñúñòîÿíèå èëè ïðîôåñèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ è îïèò íà ëèöàòà, êîèòî ãî óïðàâëÿâàò è ïðåäñòàâëÿâàò, èëè íà óïúëíîìîùåíèÿ ïðåäñòàâèòåë íà êëîíà ñà íåïîäõîäÿùè èëè íåäîñòàòú÷íè ñ îãëåä íà çàñòðàõîâêèòå, ïî êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò âúçíàìåðÿâà äà èçâúðøâà äåéíîñò â äúðæàâàòà ÷ëåíêà, êàêòî è â ñëó÷àèòå, êîãàòî çàñòðàõîâàòåëÿò ïðèëàãà ïëàí çà îçäðàâÿâàíå è âúâ âðúçêà ñ òîâà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ñà çàñòðàøåíè. Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà íåçàáàâíî çàñòðàõîâàòåëÿ çà îòêàçà ñè äà ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿòà.
(5) Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà ñúçäàäå êëîí è äà çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ñëåä ïîëó÷àâàíå íà óâåäîìëåíèå îò ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà òàçè äúðæàâà, ñúîòâåòíî ñëåä èçòè÷àíå íà äâà ìåñåöà îò óâåäîìÿâàíåòî ïî àë. 3 íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí, àêî â òîçè ñðîê íå å ïîëó÷èë óâåäîìëåíèå.
(6) Çàñòðàõîâàòåëÿò óâåäîìÿâà ïèñìåíî êîìèñèÿòà, êàêòî è ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, çà âñÿêà ïðîìÿíà â äàííèòå è äîêóìåíòèòå ïî àë. 2 íàé-ìàëêî åäèí ìåñåö ïðåäè îñúùåñòâÿâàíå íà ïðîìÿíàòà. Ðàçïîðåäáàòà íà àë. 4 ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî.
(7) Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà íåçàáàâíî ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà íà çàñòðàõîâàòåëÿ. Êîãàòî å ïðèëîæèëà ïðèíóäèòåëíà ìÿðêà ïî ÷ë. 279, àë. 2, ò. 12, êîìèñèÿòà ïðåäëàãà íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, äà ïðèëîæè ñúùàòà ìÿðêà.

Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò ïðè óñëîâèÿòà íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè
×ë. 46. (1) Çàñòðàõîâàòåë, êîéòî âúçíàìåðÿâà äà èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ïðè óñëîâèÿòà íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, áåç äà îòêðèâà êëîí íà òåðèòîðèÿòà é, ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâà çà òîâà êîìèñèÿòà, êàòî ïîñî÷âà ðèñêîâåòå, êîèòî âúçíàìåðÿâà äà ïîêðèâà â òàçè äúðæàâà ÷ëåíêà.
(2) â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò óâåäîìëåíèåòî ïî àë. 1 êîìèñèÿòà ïðåäîñòàâÿ íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî àë. 1 èíôîðìàöèÿ îòíîñíî âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, ïî êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò èìà ïðàâî äà èçâúðøâà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ðèñêîâåòå, êîèòî âúçíàìåðÿâà äà ïîêðèâà â äúðæàâàòà ÷ëåíêà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, êàêòî è óäîñòîâåðåíèå, ÷å çàñòðàõîâàòåëÿò îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà çà ìèíèìàëíàòà ãðàíèöà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò ïî ÷ë. 70. Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà íåçàáàâíî çàñòðàõîâàòåëÿ çà ïðåäîñòàâÿíåòî íà èíôîðìàöèÿòà.
(3) â ñðîêà ïî àë. 2 êîìèñèÿòà ìîæå äà îòêàæå äà ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 2 íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî àë. 1 ñ ìîòèâèðàíî ðåøåíèå, àêî ñîáñòâåíèòå ñðåäñòâà íà çàñòðàõîâàòåëÿ íå îòãîâàðÿò íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò èëè çàñòðàõîâàòåëÿò ïðèëàãà ïëàí çà îçäðàâÿâàíå è âúâ âðúçêà ñ òîâà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ñà çàñòðàøåíè. 
(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà ñúîòâåòíàòà äúðæàâà ÷ëåíêà îò äàòàòà, íà êîÿòî å óâåäîìåí çà ïðåäîñòàâÿíåòî íà èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 2 îò êîìèñèÿòà íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà.
(5) Çàñòðàõîâàòåëÿò óâåäîìÿâà ïèñìåíî êîìèñèÿòà çà âñÿêà ïðîìÿíà â äàííèòå è äîêóìåíòèòå ïî àë. 2 íàé-ìàëêî åäèí ìåñåö ïðåäè îñúùåñòâÿâàíå íà ïðîìÿíàòà. Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí â äúðæàâàòà ÷ëåíêà çà ïðîìåíèòå.
 (6) Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà íåçàáàâíî ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà íà çàñòðàõîâàòåëÿ. Êîãàòî å ïðèëîæèëà ïðèíóäèòåëíà ìÿðêà ïî ÷ë. 279, àë. 2, 
ò. 12, êîìèñèÿòà ïðåäëàãà íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè äà ïðèëîæè ñúùàòà ìÿðêà.

Ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ
	×ë. 47. (1) Çàñòðàõîâàòåë, êîéòî èçâúðøâà äåéíîñò ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå è íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, ïðåäñòàâÿ â êîìèñèÿòà òðèìåñå÷íà è ãîäèøíà ñïðàâêà ïîîòäåëíî çà ñêëþ÷åíèòå ñäåëêè è çà ðàçìåðà íà çàñòðàõîâàòåëíèòå ïðåìèè, âêëþ÷âàùè ÷àñòòà íà ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ, ïîñî÷åíè ïî äúðæàâà ÷ëåíêà è ïî âèä çàñòðàõîâêà ïî ðåäà íà ÷ë. 92.
(2) Êîìèñèÿòà ïðåäîñòàâÿ ïîëó÷åíàòà èíôîðìàöèÿ ïî àë.  3 â îáîáùåí âèä íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà ñúîòâåòíèòå äúðæàâè ÷ëåíêè ïî òÿõíî èñêàíå.



Ðàçäåë II

Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ îò çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà 

Ïðàâî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè

×ë. 48. Çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò, ìîæå äà èçâúðøâà äåéíîñòòà, çà êîÿòî ìó å èçäàäåíî ðàçðåøåíèåòî, íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè.

Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå
×ë. 49. (1) Â äâóìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîòâåòíàòà èíôîðìàöèÿ ïî ÷ë. 46, àë. 2 îò ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí îòíîñíî çàñòðàõîâàòåë îò äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, êîéòî âúçíàìåðÿâà äà ñúçäàäå êëîí íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà çàñòðàõîâàòåëÿ çà ïîëó÷àâàíåòî íà èíôîðìàöèÿòà.
(2) Â ñðîêà ïî àë. 1 êîìèñèÿòà, àêî å íåîáõîäèìî, ïðåäîñòàâÿ íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä íà çàñòðàõîâàòåëÿ èíôîðìàöèÿ çà óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî ñå èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ñ îãëåä çàùèòàòà íà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå.
(3) Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà ñúçäàäå êëîí è äà çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñëåä ïîëó÷àâàíåòî íà óâåäîìëåíèåòî ïî àë. 1, ñúîòâåòíî ñëåä èçòè÷àíåòî íà ñðîêà ïî àë. 1, àêî â òîçè ñðîê íå ïîëó÷è óâåäîìëåíèå.
(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò óâåäîìÿâà ïèñìåíî êîìèñèÿòà çà âñÿêà ïðîìÿíà â èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 1 íàé-ìàëêî åäèí ìåñåö ïðåäè îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîìÿíàòà. Ðàçïîðåäáàòà íà àë. 3 ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî.

Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò ïðè óñëîâèÿòà íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè
×ë. 50. (1) Çàñòðàõîâàòåë îò äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, êîéòî âúçíàìåðÿâà äà èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, áåç äà îòêðèâà êëîí, ìîæå äà çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò îò äàòàòà, íà êîÿòî å óâåäîìåí îò ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä, ÷å íà êîìèñèÿòà å ïðåäîñòàâåíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ðèñêîâåòå, êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò âúçíàìåðÿâà äà ïîêðèâà â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, ïî êîèòî èìà ïðàâî äà èçâúðøâà äåéíîñò â äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä, êàêòî è óäîñòîâåðåíèå, ÷å çàñòðàõîâàòåëÿò îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà çà ìèíèìàëíàòà ãðàíèöà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò. 
(2) Çàñòðàõîâàòåë, êîéòî èçâúðøâà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, óâåäîìÿâà ïèñìåíî êîìèñèÿòà çà âñÿêà ïðîìÿíà â èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 1 íàé-ìàëêî åäèí ìåñåö ïðåäè îñúùåñòâÿâàíå íà ïðîìÿíàòà. 

Èçèñêâàíèÿ êúì çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà
×ë. 51. (1) Çàñòðàõîâàòåë, êîéòî èçâúðøâà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, å äëúæåí:
1. äà ïðåäîñòàâÿ â êîìèñèÿòà è äà ïóáëèêóâà íà áúëãàðñêè åçèê â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ âñè÷êè äîêóìåíòè è èíôîðìàöèÿ â ñðîêîâåòå, â êîèòî ãè ïóáëèêóâà â äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä;
2. äà ïóáëèêóâà äðóãà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ñå èçèñêâà ïî òîçè êîäåêñ è àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó.
(2) Çàñòðàõîâàòåë ïî àë. 1, êîéòî ïîêðèâà ðèñêîâå ïî çàñòðàõîâêà ïî ðàçäåë ²², ò. 10.1 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1, å äëúæåí äà ÷ëåíóâà â Íàöèîíàëíîòî ãàðàíöèîííî áþðî, êàêòî è äà íàçíà÷è ïðåäñòàâèòåë çà óðåæäàíå íà ïðåòåíöèè ïî òåçè çàñòðàõîâêè.


Раздел ІІІ
Предоставяне на информация на Европейската комисия

Информация, която се предоставя на Европейската комисия
Чл. 52. (1) Комисията уведомява Европейската комисия за:
1. издаден лиценз на лице, върху което упражняват контрол пряко или чрез свързани лица едно или повече контролиращи лица, като най-малко за едно от тях е приложимо правото на трета държава; в уведомлението се посочва и структурата на групата, към която принадлежат лицата; 
	2. придобито участие в застраховател със седалище в Република България от контролиращо лице по т. 1, което му дава възможност да упражнява контрол върху него;   
3. наличието на пречки за извършване на дейност в трета държава от застраховател със седалище в Република България.
	(2) По искане на Европейската комисия комисията спира за срок до 
3 месеца производството по подадено заявление от застраховател от трета държава за извършване на дейност в Република България, както и производството във връзка с придобиване, пряко или чрез свързани лица, на участие от контролиращо лице, за което е приложимо правото на тази трета държава. 
	(3) Алинея 2 не се прилага, когато застраховател от трета държава или контролирани от него лица, получили лиценз за извършване на застрахователна дейност в рамките на Европейския съюз, придобиват контрол или участие в застраховател със седалище в Република България.
	(4) По искане на Европейската комисия в случаите, когато компетентен орган в трета държава не прилага принципа за реципрочност при осигуряването на достъп на застраховател със седалище в Република България или в друга държава членка до съответния чуждестранен застрахователен пазар или когато при извършване на дейност на територията на трета държава от застраховател със седалище в Република България или в друга държава членка не му е предоставен режим на национално третиране, комисията я уведомява за: 
	1.  постъпило заявление за издаване на лиценз от лице по ал. 1, т. 1;
	2. получено уведомление от контролиращо лице по ал. 1, т. 1 за намерението му  да придобие участие по ал. 1, т. 2. 


Дял втори
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

Раздел І
Изисквания за платежоспособност на застрахователя и презастрахователя

Общи положения

Чл. 53.  С цел гарантиране на възможността за постоянно и надлежно изпълнение на задълженията по сключените застрахователни и презастрахователни договори застрахователят е длъжен по всяко време:
1. да определя и прилага в дейността си премии, съответстващи на стойността на поетия риск и на разходите си;
2. да образува достатъчни по вид и размер технически резерви относно цялостната му дейност;
3. да покрива техническите резерви с подходящи активи; 
4. да разполага с достатъчно собствени средства, които да покриват границата на платежоспособност и гаранционния капитал.

Премии за нов вид застраховка

	Чл. 54. (1) Застрахователните премии за нов вид застраховка трябва да са достатъчни, изчислени на базата на разумно актюерско допускане, така че да осигуряват изпълнението на задълженията и образуването на адекватни технически резерви от застрахователя.
	(2) За изпълнение на задължението по ал. 1 финансовото състояние на застрахователя се прогнозира само въз основа на премиите по новия вид застраховка.


Видове резерви
	Чл. 55.  (1) Застрахователят е длъжен да създаде общи и технически резерви.
	(2) Общите резерви се състоят от:
	1. фонд “Резервен” по чл. 246 от Търговския закон, съответно чл. 34 от Закона за кооперациите;
	2.  други фондове, ако са предвидени в устава на застрахователя.
	(3) Видовете технически резерви, които застрахователят трябва да поддържа, се определят съгласно чл. 57.
		
Раздел ІІ
Технически резерви

Определение

Чл. 56. Техническите резерви представляват стойността на поетите от застрахователя задължения, които се очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по влезли в сила застрахователни или презастрахователни договори, разходите, свързани с изпълнението на тези задължения, както и стойността на възможното неблагоприятно отклонение от това очакване.

Видове технически резерви

	Чл. 57. (1) Застраховател, получил лиценз за застраховане, което обхваща застраховки по раздел I от приложение № 1, е длъжен да образува технически резерви, както следва:
	1. запасен фонд;
	2. резерв за предстоящи плащания;
	3. пренос-премиен резерв;
	4. математически резерв;
	5. капитализирана стойност на пенсиите;
	6. резерв за бъдещо участие в дохода;
	7. резерви по застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд;
	8. резерв за бонуси и отстъпки; 
9. други резерви, одобрени от заместник-председателя или образувани по негово предписание.
	(2) Застраховател, получил лиценз за застраховане, което обхваща застраховки по раздел II от приложение № 1, е длъжен да образува технически резерви, както следва:
	1. запасен фонд;
	2. резерв за предстоящи плащания;
	3. пренос-премиен резерв;
	4. резерви за неизтекли рискове;
	5. резерв за бонуси и отстъпки;
	6. други резерви, одобрени от заместник-председателя или образувани по негово предписание.
	(3) Застраховател от трета държава образува технически резерви по ал. 1 или ал. 2, които да покриват задълженията му по сключените застрахователни и презастрахователни договори в Република България.    
	(4) Редът и методиката за образуване на техническите резерви, принципите, които се прилагат за изчисляване на размера им, правилата за определяне на подходящите активи за покритие на техническите резерви, както и максималният размер на техническата лихва се определят с наредба.  

Общи правила за образуване на техническите резерви
	Чл. 58. (1) Техническите резерви се изчисляват по всеки вид застраховка, за която е получен лиценз, като частта на презастрахователите не се приспада.
(2) Застрахователят поддържа техническите резерви по чл. 57 в размер, съответстващ на задълженията по сключените от него застрахователни договори, доколкото е възможно тяхното основателно предвиждане.
	(3) Застраховател, получил лиценз за застраховане, което обхваща застраховки по раздел I от приложение № 1, е длъжен да предостави на разположение на всички лица основата и методите за оценка на техническите резерви.


Технически резерви при презастраховане и съзастраховане

Чл. 59. (1) Застраховател, извършващ активно презастраховане, образува видовете резерви по чл. 57 съгласно условията на презастрахователния договор.
	(2) Застраховател, извършващ пасивно презастраховане, отчита частта на презастрахователите в образуваните технически резерви за пласираната част.
(3) Застраховател, извършващ съзастраховане, образува видовете резерви по чл. 57, като отчита дела си съгласно условията на съзастрахователния договор.

Валута, в която се образуват техническите резерви
	Чл. 60. (1) Когато задълженията по застрахователен или презастрахователен договор са определени в чуждестранна валута или договорът съдържа клауза за индексация в чуждестранна валута, техническите резерви се образуват в същата валута.
	(2) Когато задълженията по ал. 1 не са определени в конкретна валута, резервите се образуват във валутата на държавата членка, в която е разположен рискът. В този случай застрахователят може да образува резервите във валутата, в която е договорена премията, ако може да се направи обосновано заключение, че изплащането на обезщетението ще се извърши в тази валута.
(3) Êîãàòî å ïðåäÿâåíà ïðåòåíöèÿ çà ïëàùàíå â îïðåäåëåíà âàëóòà, ðàçëè÷íà îò âàëóòàòà, îïðåäåëåíà ïî ðåäà íà àë. 1 èëè 2, ðåçåðâúò çà ïðåäñòîÿùè ïëàùàíèÿ ñå îáðàçóâà âúâ âàëóòàòà, â êîÿòî å ïðåäÿâåíà ïðåòåíöèÿòà. 
(4) Â ñëó÷àèòå íà ñúçàñòðàõîâàíå â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ðåçåðâúò çà ïðåäñòîÿùè ïëàùàíèÿ ñå îïðåäåëÿ ñúãëàñíî çàêîíîäàòåëñòâîòî è óñòàíîâåíèòå ïðàêòèêè â äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ñåäàëèùåòî íà âîäåùèÿ ñúçàñòðàõîâàòåë.
	(5) Êîãàòî ðàçìåðúò íà ïðåòåíöèÿòà å îïðåäåëåí âúâ âàëóòà, ðàçëè÷íà îò îïðåäåëåíàòà ïî àë. 1-3, è òîâà å èçâåñòíî íà çàñòðàõîâàòåëÿ, òîé ìîæå äà îïðåäåëè ðåçåðâà çà ïðåäñòîÿùè ïëàùàíèÿ â òàçè âàëóòà.

Раздел ІІІ

Покритие на технически резерви

Общи правила
	Чл. 61. (1) Застрахователят е длъжен да покрие брутния размер на техническите си резерви с подходящи активи при посочените в чл. 62 съотношения.
 	(2) Комисията може да забрани свободното разпореждане с активи на застраховател, който не изпълнява задължението си по ал. 1.
	
Видове активи за покритие на технически резерви
Чл. 62. (1) За покритие на техническите резерви могат да се използват само следните активи:
	1.  ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в друга държава;
	2. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или от Българската народна банка, както и дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, от техните централни банки или от международни организации, в които членува Република България или друга държава членка;
	3.  дългови ценни книжа, издадени от местни или чуждестранни общини;
	4.  ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки;
	5. акции и дялове, издадени от български и чуждестранни инвестиционни дружества, фондове и тръстове, отговарящи на изискванията на Директива на Съвета на Европа 85/611/ЕЕС от 20 декември 1985 г. относно координирането на законите, подзаконовите нормативни актове и административните разпоредби, касаещи предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа; 
	6.  ценни книжа извън книжата по т. 2 - 5, които не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа, само ако са с остатъчен срок до падежа до една година или са издадени от банки, застрахователни дружества или инвестиционни дружества на държава членка;
7. право на собственост и ограничени вещни права върху земя и сгради;
8. вземания от заеми; 
9. вземания от презастрахователи, включително делът на презастрахователите в техническите резерви;
10. депозити и вземания от цеденти;
11. вземания от застраховани лица и посредници, произтичащи от застрахователни и презастрахователни операции;
12. заеми срещу полици по застраховки “Живот”;
13. вземания от гаранционни фондове;
14. парични средства на каса и по разплащателни сметки или депозити в банки, които имат право да извършват банкова дейност в страната или в държава членка;
15. отложени аквизиционни разходи.
(2) Деривати на ценни книжа, като опции, фючърси и суапове, свързани с активи, покриващи техническите резерви, се признават за покритие на техническите резерви само ако допринасят за намаляването на инвестиционния риск или улесняват ефективното управление на портфейла.
(3) Вземания от трети лица се признават за покритие на техническите резерви, след като се приспаднат всички насрещни задължения към третите лица.
(4) Не се признават за покритие на техническите резерви:
1. имуществените права, обременени със залог, ипотека и други тежести; 
2. инвестициите в контролирано дружество или в дружество, с което застрахователят е свързано лице;
3. вземанията, които са просрочени с повече от 3 месеца след датата на падежа.





Îáùè ïðàâèëà çà äèâåðñèôèêàöèÿ

×ë. 63. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà èíâåñòèðà äÿë îò áðóòíèÿ ðàçìåð íà îáðàçóâàíèòå òåõíè÷åñêè ðåçåðâè â àêòèâè ïî ÷ë. 62 ïðè ñïàçâàíå íà ñëåäíèòå îãðàíè÷åíèÿ:
1. не повече от 10 на сто в отделен недвижим имот или в група недвижими имоти, които по своето местоположение могат да се считат за една инвестиция;
2. äî 30 íà ñòî â öåííè êíèæà ïî ÷ë. 62, ò. 1 è 5, íî íå ïîâå÷å îò 5 íà ñòî â öåííè êíèæà, èçäàäåíè îò åäíî äðóæåñòâî;
3. íåîãðàíè÷åíî  â àêòèâè ïî ÷ë. 62, ò. 2;
4. äî 5 íà ñòî â öåííè êíèæà ïî ÷ë. 62, ò. 3;
5. äî 25 íà ñòî â èïîòå÷íè îáëèãàöèè, íî íå ïîâå÷å îò 5 íà ñòî â èïîòå÷íèòå îáëèãàöèè, èçäàäåíè îò åäíà áàíêà, êîÿòî èìà ïðàâî äà èçâúðøâà áàíêîâà äåéíîñò â ñòðàíàòà èëè â äúðæàâà ÷ëåíêà;
6. äî 40 íà ñòî â äúëãîâè öåííè êíèæà, èçäàäåíè îò êðåäèòíè èíñòèòóöèè ñúñ ñåäàëèùå â äúðæàâà ÷ëåíêà, êîèòî ïîäëåæàò íà íàäçîð îò êîìïåòåíòåí îðãàí;
7. äî 10 íà ñòî â öåííè êíèæà ïî ÷ë. 62, ò. 6;
8. äî 5 íà ñòî â öåííè êíèæà íà åäèí åìèòåíò èëè çàåìè, îòïóñíàòè íà åäèí çàåìàòåë;
9. äî 5 íà ñòî âúâ âçåìàíèÿ ïî íåîáåçïå÷åíè çàåìè, íî íå ïîâå÷å îò 
1 íà ñòî â åäèí íåîáåçïå÷åí çàåì;
10. äî 50 íà ñòî â áàíêîâè äåïîçèòè, íî íå ïîâå÷å îò 25 íà ñòî îò áðóòíèÿ èì ðàçìåð â åäíà áàíêà;
11. äî 3 íà ñòî â ïàðè÷íè ñðåäñòâà íà êàñà;
12. â àêòèâè ïî ò. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 è 11, ïîñî÷åíè â îáùèòå óñëîâèÿ è â ðàçìåðè, äîãîâîðåíè â ïîëèöàòà ïî çàñòðàõîâêè “Æèâîò”, ñâúðçàíè ñ èíâåñòèöèîíåí ôîíä.
	(2) Ìàêñèìàëíèÿò ðàçìåð ïî àë. 1, ò. 9 ìîæå äà áúäå 10 íà ñòî, â ñëó÷àé ÷å çàñòðàõîâàòåëÿò èíâåñòèðà íå ïîâå÷å îò 40 íà ñòî îò áðóòíèÿ ðàçìåð íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè â öåííè êíèæà è çàåìè íà åìèòåíòè è çàåìàòåëè, êúì âñåêè îò êîèòî èìà åêñïîçèöèÿ íàä 5 íà ñòî îò àêòèâèòå ñè.
	(3) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ðàçðåøè óâåëè÷àâàíå íà ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð ïî àë. 1, ò. 9 ïî èñêàíå íà çàñòðàõîâàòåë çà âñåêè îòäåëåí ñëó÷àé íà 8 íà ñòî, ñúîòâåòíî íà 2 íà ñòî.
(4) Îáåçïå÷åíèåòî íà çàåìèòå êàòî àêòèâè ïî ÷ë. 62 ñëåäâà äà ïîêðèâà ãëàâíèöàòà è íàòðóïàíèòå ëèõâè.
	(5) Àêòèâèòå ïî àë. 1 íå ìîãàò äà ñå çàëàãàò, äà ñå èïîòåêèðàò è äà ñå îáðåìåíÿâàò ñ äðóãè òåæåñòè.

Èíâåñòèöèè âúâ âçåìàíèÿ
×ë. 64. (1) Âçåìàíå îò ïðåçàñòðàõîâàòåë, âêëþ÷èòåëíî äåëúò íà ïðåçàñòðàõîâàòåë â òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ìîæå äà ñå ïðèçíàå çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ñëåä êàòî ñå ïðèñïàäíàò çàäúðæàíèòå äåïîçèòè è çàäúëæåíèÿòà êúì ñúîòâåòíèÿ ïðåçàñòðàõîâàòåë. 
(2) Âçåìàíå, ñúîòâåòíî äÿë ïî àë. 1, ñå ïðèçíàâà çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè äî:
1. 90 íà ñòî îò ïðåîáðàçóâàíàòà ïî àë. 1 ñòîéíîñò, àêî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò èìà èíâåñòèöèîíåí êðåäèòåí ðåéòèíã ïîíå îò åäíà îò ðåéòèíãîâèòå  àãåíöèè, îïðåäåëåíè ñ ðåøåíèå íà êîìèñèÿòà;
2. 50 íà ñòî îò ïðåîáðàçóâàíàòà ïî àë. 1 ñòîéíîñò, àêî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò èìà êðåäèòåí ðåéòèíã ïîíå îò åäíà îò ðåéòèíãîâèòå àãåíöèè ïî ò. 1 èçâúí èíâåñòèöèîííèÿ êëàñ;
3. 20 íà ñòî îò ïðåîáðàçóâàíàòà ïî àë. 1 ñòîéíîñò, àêî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò íÿìà êðåäèòåí ðåéòèíã ïîíå îò åäíà îò ðåéòèíãîâèòå àãåíöèè ïî ò. 1.
(3) Äåïîçèòè â öåäåíòè è âçåìàíèÿ îò öåäåíòè ñå ïðèçíàâàò çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè äî ðàçìåðà íà îáðàçóâàíèòå òåõíè÷åñêè ðåçåðâè âúâ âðúçêà ñúñ ñêëþ÷åíè ïðåçàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè ñúñ ñúîòâåòíèÿ öåäåíò.
(4) Âçåìàíèÿ îò çàñòðàõîâàíè, çàñòðàõîâàùè ëèöà èëè çàñòðàõîâàòåëíè è ïðåçàñòðàõîâàòåëíè ïîñðåäíèöè, ïðîèçòè÷àùè îò çàñòðàõîâàòåëíè è ïðåçàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè, ñå ïðèçíàâàò çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè íà ñòîéíîñò äî 20 íà ñòî îò áðóòíèÿ ðàçìåð íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè.
(5) Вземания по заеми, отпуснати по полици по застраховки “Живот”, се признават за покритие на техническите резерви до размера на откупната стойност по съответните полици, по които са отпуснати заемите.

Отложени аквизиционни разходи
Чл. 65. Отложените аквизиционни разходи се признават за покритие на техническите резерви до размера, до който са включени в образувания пренос-премиен или математически резерв.

Îöåíêà íà àêòèâèòå çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè
×ë. 66. (1) Âñè÷êè àêòèâè ñå îöåíÿâàò â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèíöèïà íà ïðåäïàçëèâîñòòà, êàòî ñå îò÷èòà ðèñêúò îò íåâúçìîæíîñò çà òÿõíîòî îñðåáðÿâàíå.
(2) Ñòîéíîñòòà íà âçåìàíèÿòà, ïðèçíàòè çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ñå èç÷èñëÿâà ïðè ñïàçâàíå ïðèíöèïà íà ïðåäïàçëèâîñòòà, êàòî ñå îò÷èòà ðèñêúò îò âúçìîæíîòî èì íåóäîâëåòâîðÿâàíå. 
(3) Àêòèâèòå ïî ÷ë. 62, ïðèåòè çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ñå îöåíÿâàò ñëåä ïðèñïàäàíå íà ðàçõîäèòå çà òÿõíîòî ïðèäîáèâàíå.
(4) Êàòî àêòèâè, ïîêðèâàùè òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, äåðèâàòèòå íà öåííè êíèæà ñå îöåíÿâàò ïðè ñïàçâàíå ïðèíöèïà íà ïðåäïàçëèâîñòòà è ìîãàò äà ñå âçåìàò ïðåäâèä ïðè îöåíêàòà íà áàçîâèòå àêòèâè.
(5) Ðåäúò è íà÷èíúò çà îöåíêà íà àêòèâèòå çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà.

Ïðàâèëà çà òåðèòîðèàëíî ðàçïðåäåëåíèå
	×ë. 67. (1) Òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè ïî çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè, ïîêðèâàùè ðèñêîâå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè â äúðæàâà ÷ëåíêà, ñå ïîêðèâàò ñ àêòèâè, ðàçïîëîæåíè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà.
	(2) Èçèñêâàíåòî çà òåðèòîðèàëíî ðàçïðåäåëåíèå íà àêòèâèòå ïî àë. 1 íå ñå îòíàñÿ çà ñëó÷àèòå, êîãàòî òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè ñà ïîêðèòè îò èíâåñòèöèè âúâ âçåìàíèÿ îò ïðåçàñòðàõîâàòåëè â ñúîòíîøåíèåòî, îïðåäåëåíî â ÷ë. 64.
	(3) Àêòèâèòå, ïîêðèâàùè òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, îáðàçóâàíè îò êëîí íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà, êîéòî íå ñå ïîëçâà îò ïðåäèìñòâàòà ïî 
÷ë. 43, àë. 1, ïîêðèâàùè ðèñêîâå â ñòðàíàòà, òðÿáâà äà ñà ðàçïîëîæåíè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.
	(4) Местоположението на активите е, както следва:
	1. çà ïðàâîòî íà ñîáñòâåíîñò è îãðàíè÷åíèòå âåùíè ïðàâà âúðõó íåäâèæèì èìîò - ìåñòîïîëîæåíèåòî íà íåäâèæèìèÿ èìîò;
	2. за ценните книжа: 
à) ñåäàëèùåòî íà åìèòåíòà; 
á) ñåäàëèùåòî íà áàíêàòà – êîãàòî öåííèòå êíèæà ñà ãàðàíòèðàíè îò áàíêà; 
â) ñåäàëèùåòî íà äåïîçèòàðÿ - êîãàòî öåííèòå êíèæà ñà áåçíàëè÷íè;
3. çà äåïîçèòèòå – ìÿñòîòî, êúäåòî å ñêëþ÷åí äîãîâîðúò çà âëîã;
	4. çà îñòàíàëèòå âçåìàíèÿ – ñåäàëèùåòî íà äëúæíèêà;
	5. çà äÿëîâåòå â èíâåñòèöèîííè ôîíäîâå – ìåñòîïîëîæåíèåòî íà àêòèâèòå, âêëþ÷åíè âúâ ôîíäà, îïðåäåëåíè ñúãëàñíî óñëîâèÿòà ïî ò. 1-4.
	(5) Â ñëó÷àèòå íà ñúçàñòðàõîâàíå çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà èíâåñòèðà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ñúçäàäåíè ïî ñúçàñòðàõîâàòåëíèòå äîãîâîðè ñúñ çàñòðàõîâàòåëè, ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà, â àêòèâè ïî ÷ë. 62, ðàçïîëîæåíè â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè â äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ñåäàëèùåòî íà âîäåùèÿ ñúçàñòðàõîâàòåë.

Ïðàâèëà çà âàëóòíî ñúîòâåòñòâèå
	×ë. 68. (1) Êîãàòî ïîêðèòèåòî ïî çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð å îïðåäåëåíî â äàäåíà âàëóòà, çàäúëæåíèÿòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ ñå îò÷èòàò êàòî äúëæèìè â ñúùàòà âàëóòà. Àêòèâèòå, ïîêðèâàùè òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ñà â ñúùàòà âàëóòà, â êîÿòî ñà çàäúëæåíèÿòà, âúçíèêâàùè îò äîãîâîðèòå, ïî êîèòî òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè ñà îáðàçóâàíè.
(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà íå ïðèëàãà ïðàâèëîòî ïî àë. 1 ïðè ïîêðèâàíåòî íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, âêëþ÷èòåëíî íà ìàòåìàòè÷åñêèÿ ðåçåðâ, ñ àêòèâè,  àêî ïðèëàãàíåòî íà òîçè ïðèíöèï áè äîâåëî äî ïîääúðæàíå íà àêòèâè â òàçè âàëóòà â ðàçìåð íà íå ïîâå÷å îò 7 íà ñòî îò àêòèâèòå â äðóãè âàëóòè.
(3) Àëèíåÿ 1 íå ñå ïðèëàãà çà ïîêðèòèåòî íà òåõíè÷åñêè ðåçåðâè âúâ âàëóòà, ðàçëè÷íà îò ëåâà èëè îò âàëóòàòà íà åäíà îò äúðæàâèòå ÷ëåíêè, àêî èíâåñòèöèèòå â òàçè âàëóòà ñà ðåãóëèðàíè, àêî òÿ å îáåêò íà òðàíñôåðíè îãðàíè÷åíèÿ èëè ïîðàäè äðóãè ïîäîáíè ïðè÷èíè íå å ïîäõîäÿùà çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè.
(4) Äî 20 íà ñòî îò îáùèÿ ðàçìåð íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè ìîæå äà ñå ïîêðèâà ñ àêòèâè âúâ âàëóòà, ðàçëè÷íà îò âàëóòàòà, â êîÿòî òå ñà îáðàçóâàíè, ïðè óñëîâèå ÷å îáùèÿò ðàçìåð íà àêòèâèòå çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè âúâ âñè÷êè âàëóòè å íàé-ìàëêî ðàâåí íà îáùèÿ ðàçìåð íà çàäúëæåíèÿòà âúâ âñè÷êè âàëóòè.
(5) Êîãàòî òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè ñà îáðàçóâàíè â ëåâîâå, â åâðî èëè â äðóãà âàëóòà íà äúðæàâà ÷ëåíêà, àêòèâèòå çà òÿõíîòî ïîêðèòèå ìîãàò äà áúäàò â åâðî.

Раздел ІV
Собствени средства. Граница на платежоспособност. Гаранционен капитал

Собствени средства
Чл. 69. (1) Собствените средства на застрахователя, намалени с нематериалните активи, трябва по всяко време да са най-малко равни на границата на платежоспособност или на минималния размер на гаранционния капитал, когато той е по-висок от границата на платежоспособност.
 (2) Елементите, които се включват при изчисляване размера на собствените средства, се определят с наредба.
(3) Взаимозастрахователна кооперация, чийто брутен годишен премиен приход не превишава  10 000 000 лв., не е длъжна да поддържа собствени средства в размер на минималния гаранционен капитал по чл. 71, ал. 1. 
(4) Взаимозастрахователната кооперация е длъжна да спазва изискването на ал. 1, след като е достигнала размер на годишния премиен приход над минималната стойност по ал. 3 в продължение на 3 поредни години.

	(5) Собствените средства на клон на застраховател от трета държава в размер на минималния изискуем гаранционен капитал се инвестират в Република България, а над този размер - в Република България или в друга държава членка.

Граница на платежоспособност
Чл. 70. (1) Границата на платежоспособност е минималният размер, на който трябва да са равни собствените средства на застрахователя, намалени с предвидимите задължения и с нематериалните активи, необходим за осигуряване изпълнението на договорните задължения на застрахователя в дългосрочен план в съответствие с общия обем на дейността му. 
(2) Застрахователят е длъжен да поддържа адекватни собствени средства, необходими за осигуряване изпълнението на договорните му задължения в дългосрочен план в съответствие с общия обем на 
дейността му.
(3) Границата на платежоспособност и методите, по които тя се изчислява, се определят с наредбата по чл. 69, ал. 2.
(4) За изчисляването на границата на платежоспособност на клон на застраховател от трета държава се взема предвид само дейността на клона.

Гаранционен капитал
	Чл. 71. (1) Гаранционният капитал съставлява една трета от границата на платежоспособност, но не може да бъде по-малък от:
1. 4 000 000 лв. за застраховател, получил лиценз за застраховане, който обхваща застраховки по раздел ІІ, т. 1-9, 17 и 18 от приложение № 1;
2. 6 000 000 лв. за застраховател, получил лиценз за застраховане, който обхваща застраховки по раздел І и раздел ІІ, т. 10-15 от 
приложение № 1.
	(2) Êîãàòî çàñòðàõîâàòåë èçâúðøâà çàñòðàõîâàíå ïî íÿêîëêî âèäà çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë ²² îò ïðèëîæåíèå ¹ 1, çà ðàçìåð íà ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë ñå ïðèåìà ïî-ãîëÿìàòà ñòîéíîñò.
	(3) Êîãàòî çàñòðàõîâàòåë å ïîëó÷èë ëèöåíç çà àêòèâíî ïðåçàñòðàõîâàíå, êàêòî è êîãàòî ïðåçàñòðàõîâàòåë å ïîëó÷èë ëèöåíç çà çàñòðàõîâàíå, ìèíèìàëíèÿò ðàçìåð íà ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë ïî àë. 1 ñå óâåëè÷àâà ñ åäíà òðåòà.
(4) Âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíàòà êîîïåðàöèÿ ïî ÷ë. 69, àë. 3 ïîääúðæà ìèíèìàëåí ãàðàíöèîíåí êàïèòàë ñúãëàñíî ïðèëîæåíèå ¹ 2.
	(5) Ãàðàíöèîííèÿò êàïèòàë íà êëîí íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëúê îò ïîëîâèíàòà îò ðàçìåðà ïî àë. 1 ñúîáðàçíî ïîëó÷åíèÿ îò êîìèñèÿòà ëèöåíç. ×àñò îò ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë å äåïîçèòúò ïî ÷ë. 37, àë. 2, ò. 4. 
	
Ðàçäåë V
Äîïúëíèòåëíè èçèñêâàíèÿ çà ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëè îò çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà

Èíôîðìàöèÿ çà ñäåëêèòå â ðàìêèòå íà çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà
	×ë. 72. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò ïî ÷ë. 24, àë. 1 ïðåäîñòàâÿ íàé-ìàëêî âåäíúæ ãîäèøíî ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà, îò÷åò çà ñäåëêè ïî àë. 2, ñêëþ÷åíè ìåæäó íåãî è ñëåäíèòå ëèöà:
1. свързано с него дружество; 
2. участващо в него дружество; 
3. свързано с участващо в него дружество;
4. физическо лице, което притежава участие в застрахователя или в свързано с него дружество;
5. физическо лице, което притежава участие в дружество, което участва в застраховател;
6. физическо лице, което притежава участие в дружество, свързано с участващо в застрахователя дружество.
	(2) Ñäåëêèòå, çà êîèòî ñå ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ, èìàò çà ïðåäìåò: 
	1. çàåìè è äðóãè ôîðìè íà êðåäèòèðàíå;
	2. ãàðàíöèè è çàäáàëàíñîâè îïåðàöèè;
	3. ñäåëêè ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî ñëóæàò çà ïîêðèòèå íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò;
	4. èíâåñòèöèè;
	5. ïðåçàñòðàõîâàòåëíè îïåðàöèè;
	6. ðàçïðåäåëÿíå íà ðàçõîäè. 
	(3) Àêî âúç îñíîâà íà ïðåäîñòàâåíàòà èíôîðìàöèÿ ïî àë. 1 
çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ïðåöåíè, ÷å å çàñòðàøåíà ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà, òîé ïðèëàãà ñëåäíèòå ìåðêè:
	1. ðàçïîðåæäà èçãîòâÿíåòî íà ïëàí ïî ÷ë. 75;
	2. ïðèëàãà ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà ïî ÷ë. 279.

Êîðèãèðàíà ïëàòåæîñïîñîáíîñò íà çàñòðàõîâàòåëè â ðàìêèòå íà çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà

	×ë. 73. (1) Êîðèãèðàíàòà ïëàòåæîñïîñîáíîñò íà çàñòðàõîâàòåëèòå ïî ÷ë. 24, àë. 1, ò. 1 ñå èç÷èñëÿâà  ïî ìåòîäè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
	(2) Ïðè èç÷èñëÿâàíå íà êîðèãèðàíàòà ïëàòåæîñïîñîáíîñò â ñúîòâåòñòâèå ñ àë. 1 ñå âêëþ÷âàò è âñè÷êè ëèöà ïî ÷ë. 24, àë. 1, ò. 1.
	(3) Àêî êîðèãèðàíàòà ïëàòåæîñïîñîáíîñò, èç÷èñëåíà ïî ðåäà íà àë. 1, å îòðèöàòåëíà âåëè÷èíà, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ïðèëàãà ìåðêèòå ïî ÷ë. 72, àë. 3.

Äîïúëíèòåëåí íàäçîð âúðõó çàñòðàõîâàòåë, ÷èåòî êîíòðîëèðàùî ëèöå å çàñòðàõîâàòåëåí õîëäèíã, ïðåçàñòðàõîâàòåë èëè çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà

	×ë. 74. (1) Ïî îòíîøåíèå íà çàñòðàõîâàòåëèòå ïî ÷ë. 24, àë. 1, ò. 2 ñå ïðèëàãà ìåòîä çà äîïúëíèòåëåí íàäçîð, îïðåäåëåí ñ íàðåäáà.
	(2) Ïðè ïðèëàãàíåòî íà ìåòîäà ïî àë. 1 ñå âçåìà ïðåäâèä äåéíîñòòà íà âñè÷êè ëèöà ïî ÷ë. 24, àë. 1, ò. 2.
	(3) Àêî â ðåçóëòàò íà ïðèëîæåíèÿ ìåòîä ïî àë. 1 ñå óñòàíîâè, ÷å ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïî ÷ë. 24, àë. 1, ò. 2 å èëè ìîæå äà áúäå çàñòðàøåíà, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ïðèëàãà ìåðêèòå ïî ÷ë. 72, àë. 3. 




Ðàçäåë V²
Ìåðêè çà îçäðàâÿâàíå íà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå

Ïëàí çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà è êðàòêîñðî÷åí ïëàí
×ë. 75. (1) Êîãàòî å íàðóøåíî èçèñêâàíåòî íà ÷ë. 69, çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà èçãîòâè ïëàí çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà è äà ãî ïðåäñòàâè çà îäîáðÿâàíå íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ.
(2) Êîãàòî ñîáñòâåíèòå ñðåäñòâà íà çàñòðàõîâàòåëÿ ñïàäíàò ïîä ðàçìåðà íà ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë, çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà èçãîòâè êðàòêîñðî÷åí ïëàí çà äîïúëíèòåëíî íàáèðàíå íà ñîáñòâåíè ñðåäñòâà è äà ãî ïðåäñòàâè çà îäîáðÿâàíå îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ.
(3) Ïðè íàñòúïâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 è 2 çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí â 3-äíåâåí ñðîê äà óâåäîìè êîìèñèÿòà, à â 14-äíåâåí ñðîê äà ïðåäñòàâè ñúîòâåòíèÿ ïëàí. 
(4) Êîãàòî îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 è 2 ñà óñòàíîâåíè îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, òîé íåçàáàâíî ðàçïîðåæäà íà çàñòðàõîâàòåëÿ èçãîòâÿíåòî íà ñúîòâåòíèÿ ïëàí è îïðåäåëÿ ñðîê çà íåãîâîòî èçãîòâÿíå, êîéòî íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 30 äíè. 
(5) Â ïëàíîâåòå ïî àë. 1 è 2 ñå ïîñî÷âàò ñðîêúò, â êîéòî çàñòðàõîâàòåëÿò ùå îñèãóðè ñîáñòâåíè ñðåäñòâà çà ïîêðèòèå íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò, ñúîòâåòíî íà ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë, êîíêðåòíèòå ìåðêè çà ïðèâåæäàíåòî èì â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà êîäåêñà, êàêòî è èçòî÷íèöèòå íà ñðåäñòâàòà çà èçïúëíåíèåòî èì. Ñðîêúò çà ïîêðèâàíå íà ãàðàíöèîííèÿ êàïèòàë íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 6 ìåñåöà, à çà äîñòèãàíå íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò – îò 12 ìåñåöà.
(6) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ñå ïðîèçíàñÿ â ñðîê 30 äíè îò ïðåäñòàâÿíåòî íà ïëàíà è îòêàçâà äà ãî îäîáðè, êîãàòî ïðåäëàãàíèòå ìåðêè íå ãàðàíòèðàò â äîñòàòú÷íà ñòåïåí ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ èëè èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå.
	(7) Êîãàòî çàñòðàõîâàòåëÿò å èç÷èñëèë ðàçìåðà íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ñòîéíîñòòà íà àêòèâèòå, ïàñèâèòå, ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå è äðóãè ïîêàçàòåëè, îòðàçåíè â îò÷åòèòå è ñïðàâêèòå, ïðåäñòàâåíè â êîìèñèÿòà, â íàðóøåíèå íà çàêîíà, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ïðåîöåíè âñåêè îò òåçè ïîêàçàòåëè. Êîãàòî ïðè ïðåîöåíêàòà ñå óñòàíîâè íàðóøåíèå íà èçèñêâàíåòî ïî ÷ë. 69, àë. 1, ïðèëàãàò ñå ìåðêèòå ïî àë. 1 è 2.

Ïëàí çà îçäðàâÿâàíå
×ë. 76. (1) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà çàäúëæè çàñòðàõîâàòåëÿ äà èçãîòâè ïëàí çà îçäðàâÿâàíå, êîãàòî ïðåöåíè, ÷å ñ îãëåä ôèíàíñîâîòî ìó ñúñòîÿíèå ñà çàñòðàøåíè èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå.
(2) Ïëàíúò çà îçäðàâÿâàíå îáõâàùà äåéíîñòòà çà 3 ãîäèíè, ñ÷èòàíî îò äàòàòà íà íåãîâîòî èçãîòâÿíå, è ñúäúðæà íàé-ìàëêî:
1. îöåíêà íà ðàçõîäèòå çà óïðàâëåíèå è êîìèñèîíèòå;
2. äåòàéëíà ïðîãíîçà çà ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå îò îñíîâíàòà äåéíîñò, àêòèâíîòî è ïàñèâíîòî ïðåçàñòðàõîâàíå;
3. ïðîãíîçåí áàëàíñ;
4. îöåíêà íà ôèíàíñîâèòå ñðåäñòâà, êîèòî òðÿáâà äà ïîêðèÿò ïðåäñòîÿùèòå çàäúëæåíèÿ è èçèñêâàíàòà ãðàíèöà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò;
5. îáùà ïðåçàñòðàõîâàòåëíà ïðîãðàìà.
(3) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ïðèëîæè ìåðêèòå ïî ÷ë. 279, 
àë. 2, êàêòî è:
1. äà óâåëè÷è àäìèíèñòðàòèâíî ðàçìåðà íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò íà çàñòðàõîâàòåëÿ âúç îñíîâà íà äàííèòå ïî ïðåäñòàâåíèÿ ïëàí;
2. äà ïðåèç÷èñëè ðàçìåðà íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè.

Ðàçäåë V²²
Íàäçîð âúðõó ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè

Íàäçîð âúðõó ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå
×ë. 77. (1) Êîìèñèÿòà è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò îñúùåñòâÿâàò íàäçîð ïî ïðèëàãàíå ðàçïîðåäáèòå íà òàçè ãëàâà âúðõó çàñòðàõîâàòåëèòå ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà èì ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè.
	(2) Íàäçîðúò ïî àë. 1 âêëþ÷âà êîíòðîë âúðõó ïëàòåæîñïîñîáíîñòòà, îáðàçóâàíèòå òåõíè÷åñêè ðåçåðâè è àêòèâèòå, êîèòî ñëóæàò çà ïîêðèòèåòî èì, ñ îãëåä öÿëîñòíàòà äåéíîñò íà çàñòðàõîâàòåëÿ. 
	(3) Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà íàäçîðà ïî àë. 1 êîìèñèÿòà, ñëåä êàòî ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìè çà òîâà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, ìîæå äà èçâúðøâà ïðîâåðêè íà ìÿñòî ñàìîñòîÿòåëíî èëè ñúâìåñòíî ñ òîçè îðãàí.  

Óâåäîìÿâàíå
×ë. 78. Â ñëó÷àèòå, êîãàòî êîìèñèÿòà ïðåöåíè, ÷å çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, ïîêðèâàù ðèñêîâå íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, ñ äåéíîñòòà ñè çàñòðàøàâà ôèíàíñîâàòà ñè ñòàáèëíîñò, òÿ óâåäîìÿâà çà òîâà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä íà çàñòðàõîâàòåëÿ. 

Ãëàâà øåñòà
ÏÐÅÕÂÚÐËßÍÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒÈ ÎÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅË
ÍÀ ÒÐÅÒÈ ËÈÖÀ

Îïðåäåëåíèå
	×ë. 79. (1) Òðàéíîòî ïðåõâúðëÿíå îò çàñòðàõîâàòåë íà îòäåëíè óñëóãè è äåéíîñòè, âêëþ÷åíè â îáõâàòà íà çàñòðàõîâàòåëíàòà äåéíîñò, êàêòî è íà ïðÿêî ñâúðçàíè ñ íåÿ äåéíîñòè íà òðåòè ëèöà, ñå èçâúðøâà ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà òîçè êîäåêñ. 
(2) Îòãîâîðíîñòòà çà èçâúðøâàíåòî íà äåéíîñòèòå è çà ïðåäîñòàâÿíåòî íà óñëóãèòå îò òðåòè ëèöà ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 1 ñå íîñè îò çàñòðàõîâàòåëÿ. 
(3) Ïðåõâúðëÿíåòî íà äåéíîñòèòå è óñëóãèòå ïî àë. 1 ñå èçâúðøâà âúç  îñíîâà íà ïèñìåí äîãîâîð, êîéòî ïîäëåæè íà îäîáðåíèå îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ. 
(4) Çà ïîëó÷àâàíåòî íà îäîáðåíèå çàñòðàõîâàòåëÿò ïîäàâà çàÿâëåíèå äî êîìèñèÿòà ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ïðèëàãà ïðîåêò íà äîãîâîðà è äðóãè äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
(5) Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà ñêëþ÷è äîãîâîðà ïî àë. 3, àêî çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íå èçäàäå îòêàç â ñðîê åäèí ìåñåö îò ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî ïî àë. 4. 
	(6) Äðóãèòå èçèñêâàíèÿ çà ïðåõâúðëÿíåòî íà äåéíîñòèòå è óñëóãèòå ïî àë. 1, çà ñêëþ÷âàíåòî è èçïúëíåíèåòî íà äîãîâîðè ïî àë. 3, êàêòî è çà ìèíèìàëíîòî èì ñúäúðæàíèå ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà.

Ãëàâà ñåäìà
ÐÀÇÊÐÈÂÀÍÅ ÊÎÍÔËÈÊÒ ÍÀ ÈÍÒÅÐÅÑÈ. ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÀ ÒÀÉÍÀ

Ðàçäåë I
Êîíôëèêò íà èíòåðåñè

Ðàçêðèâàíå êîíôëèêò íà èíòåðåñè
×ë. 80. (1) Âñåêè ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí, âñÿêî äëúæíîñòíî ëèöå ñ ðúêîâîäíè ôóíêöèè, êàêòî è âñÿêî äðóãî ëèöå, îïðàâîìîùåíî äà óïðàâëÿâà èëè äà ïðåäñòàâëÿâà çàñòðàõîâàòåë, óâåäîìÿâà ïèñìåíî óïðàâèòåëíèÿ îðãàí íà çàñòðàõîâàòåëÿ, êîãàòî å ñòðàíà ïî ñäåëêà ñ íåãî.
(2) Ðàçïîðåäáàòà íà àë. 1 ñå ïðèëàãà è êîãàòî ñòðàíà ïî ñäåëêà ñúñ çàñòðàõîâàòåëÿ å:
1. ÷ëåí íà ñåìåéñòâîòî íà ëèöå ïî àë. 1;
2. äðóæåñòâî, â êîåòî ëèöå ïî àë. 1 èëè ÷ëåí íà íåãîâîòî ñåìåéñòâî ïðèòåæàâà ïðÿêî èëè ÷ðåç ñâúðçàíè ëèöà êâàëèôèöèðàíî ó÷àñòèå ïî ÷ë. 13, àë. 1;
3 äðóæåñòâî, â êîåòî ëèöå ïî àë. 1 èëè ÷ëåí íà íåãîâîòî ñåìåéñòâî å ñúäðóæíèê, ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí, äëúæíîñòíî ëèöå ñ ðúêîâîäíè ôóíêöèè èëè ëèöå, îïðàâîìîùåíî äà óïðàâëÿâà èëè äà ïðåäñòàâëÿâà äðóæåñòâîòî.
(3) Âñÿêî ëèöå ïî àë. 1 óâåäîìÿâà ïèñìåíî íàé-ìàëêî âåäíúæ íà 
6 ìåñåöà óïðàâèòåëíèÿ îðãàí íà çàñòðàõîâàòåëÿ çà äðóæåñòâàòà, â êîèòî ëèöåòî èëè ÷ëåíîâåòå íà íåãîâîòî ñåìåéñòâî ïðèòåæàâàò ïðÿêî èëè ÷ðåç ñâúðçàíè ëèöà êâàëèôèöèðàíî ó÷àñòèå ïî ÷ë. 13, àë. 1, â êîèòî ñà ñúäðóæíèöè, ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí, äëúæíîñòíè ëèöà ñ ðúêîâîäíè ôóíêöèè èëè ëèöà, îïðàâîìîùåíè äà óïðàâëÿâàò èëè äà ïðåäñòàâëÿâàò äðóæåñòâîòî.
(4) Ëèöå ïî àë. 1 íå ó÷àñòâà â ïðåãîâîðèòå, îáñúæäàíåòî è âçåìàíåòî íà ðåøåíèå çà ñêëþ÷âàíå íà ñäåëêà ñúñ çàñòðàõîâàòåëÿ, ïî êîÿòî å ñòðàíà èëè ïî êîÿòî å ñòðàíà ëèöå ïî àë. 2.
(5) Ëèöàòà ïî àë. 1, êàêòî è äðóãèòå ñëóæèòåëè íà çàñòðàõîâàòåëÿ ñà äëúæíè ïðè èçïúëíåíèå íà ôóíêöèèòå ñè äà ïðåäïî÷èòàò èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàòåëÿ è íà íåãîâèòå êëèåíòè ïðåä ñâîèòå ñîáñòâåíè èíòåðåñè.
(6) Çàñòðàõîâàòåëÿò èçãðàæäà âúòðåøíàòà îðãàíèçàöèÿ íà äåéíîñòòà ñè ïî íà÷èí, êîéòî äà íå ïîçâîëÿâà ëèöàòà ïî àë. 1 äà ñå ïîñòàâÿò â ïîëîæåíèå, ïðè êîåòî òåõíèòå çàäúëæåíèÿ êúì êëèåíò íà çàñòðàõîâàòåëÿ âëèçàò â êîíôëèêò ñúñ çàäúëæåíèÿòà èì êúì äðóã êëèåíò èëè òåõíèòå ñîáñòâåíè èíòåðåñè âëèçàò â êîíôëèêò ñúñ çàäúëæåíèÿòà èì êúì êëèåíò íà çàñòðàõîâàòåëÿ.
(7) Çàñòðàõîâàòåëÿò ïðèåìà ïðàâèëà, ñ êîèòî óðåæäà ðåäà çà ðàçêðèâàíå íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè è çà îñèãóðÿâàíå íà äîâåðèòåëíîñò, çà äà íå ñå äîïóñêà óâðåæäàíå íà èíòåðåñ íà êëèåíò íà çàñòðàõîâàòåëÿ çà ñìåòêà íà äðóã êëèåíò, íà ëèöå ïî àë. 1 èëè íà ñëóæèòåë íà çàñòðàõîâàòåëÿ, êàêòî è íà èíòåðåñ íà çàñòðàõîâàòåëÿ çà ñìåòêà íà èíòåðåñ íà íåãîâ ñëóæèòåë èëè íà ëèöå ïî àë. 1.

Ïîñëåäèöè îò íåñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà ïðè êîíôëèêò íà èíòåðåñè
×ë. 81. (1) Ñäåëêèòå, ñêëþ÷åíè îò ëèöå ïî ÷ë. 80, àë. 1 â íàðóøåíèå íà ïðàâèëàòà çà ðàçêðèâàíå íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè, ñà íèùîæíè. Íèùîæíîñòòà ìîæå äà áúäå óñòàíîâåíà îò ñúäà ïî èñêàíå íà çàñòðàõîâàòåëÿ, íà êîìèñèÿòà èëè íà äðóãî çàèíòåðåñóâàíî ëèöå.
(2) Êîãàòî óñòàíîâè, ÷å ëèöå ïî ÷ë. 80, àë. 1 íàðóøàâà ïðàâèëàòà çà ðàçêðèâàíå íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè, êîìèñèÿòà çàäúëæàâà çàñòðàõîâàòåëÿ äà îñâîáîäè ëèöåòî â îïðåäåëåí ñðîê.

Îñîáåíè èçèñêâàíèÿ çà èçáÿãâàíå êîíôëèêò íà èíòåðåñè
×ë. 82. Çàñòðàõîâàòåë, êîéòî ïîêðèâà ðèñêîâå ïî çàñòðàõîâêà ñðåùó ïðàâíè ðàçíîñêè, òðÿáâà äà ïðåäïðèåìå íåîáõîäèìèòå ìåðêè çà èçáÿãâàíå êîíôëèêò íà èíòåðåñè, êàòî èçïúëíè ïîíå åäíî îò ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. íå äîïóñêà íåãîâè ñëóæèòåëè, íà êîèòî å âúçëîæåíî óðåæäàíåòî íà ïðåòåíöèè èëè äàâàíåòî íà þðèäè÷åñêè ñúâåòè ïî çàñòðàõîâêà íà ïðàâíè ðàçíîñêè, åäíîâðåìåííî ñ òîâà äà èçâúðøâàò ñõîäíà äåéíîñò âúâ âðúçêà ñ äðóãè âèäîâå çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë II îò ïðèëîæåíèå ¹ 1 çà íåãîâà ñìåòêà èëè çà ñìåòêà íà äðóã çàñòðàõîâàòåë, ñ êîéòî çàñòðàõîâàòåëÿò ñå íàìèðà â òúðãîâñêè, ôèíàíñîâè èëè àäìèíèñòðàòèâíè âðúçêè; 
2. àêî èçâúðøâà ïîêðèòèå íà ðèñêîâå ïî çàñòðàõîâêè íà ïðàâíè ðàçíîñêè è ïî äðóãè çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë II îò ïðèëîæåíèå ¹ 1, äà ïðåõâúðëè óðåæäàíåòî íà ïðåòåíöèè ïî çàñòðàõîâêè íà ïðàâíè ðàçíîñêè íà äðóãî þðèäè÷åñêî ëèöå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ÷ë. 79, êîåòî ñëåäâà äà îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà ïî ò. 1;
3. äà ïðåäîñòàâè íà çàñòðàõîâàíîòî ëèöå ïðàâîòî äà óïúëíîìîùè àäâîêàò ïî ñâîé èçáîð çà çàùèòà íà íåãîâèòå èíòåðåñè îò ìîìåíòà, â êîéòî çà çàñòðàõîâàíîòî ëèöå å âúçíèêíàëî ïðàâîòî äà ïîëó÷è îáåçùåòåíèå ïî çàñòðàõîâêàòà.

Ðàçäåë II
Çàñòðàõîâàòåëíà òàéíà

Îïàçâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà òàéíà
×ë. 83. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò, ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè, îäèòîðèòå, àêòþåðèòå, êàêòî è âñè÷êè äðóãè ëèöà, êîèòî ðàáîòÿò çà çàñòðàõîâàòåëÿ,  âêëþ÷èòåëíî ëèöàòà, ñ êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò å ñêëþ÷èë äîãîâîðè ïî ÷ë. 79, ñà äëúæíè äà ïàçÿò â òàéíà èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî èì å ñòàíàëà èçâåñòíà âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèåòî íà òåõíèòå ôóíêöèè. Òåçè ëèöà íå ìîãàò äà èçïîëçâàò ïðèäîáèòàòà èíôîðìàöèÿ çà ëè÷íî îáëàãîäåòåëñòâàíå èëè çà îáëàãîäåòåëñòâàíå íà äðóãî ëèöå, êàêòî è çà äðóãè öåëè îñâåí çà èçïúëíåíèå íà òåõíèòå ôóíêöèè.
(2) Çàäúëæåíèåòî ïî àë. 1 ñå îòíàñÿ è çà çàñòðàõîâàòåëíèÿ è ïðåçàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîñðåäíèê è íåãîâèòå ñëóæèòåëè.
(3) Ñëóæèòåëèòå è ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíè è êîíòðîëíè îðãàíè íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïðè âñòúïâàíå â äëúæíîñò ïîäïèñâàò äåêëàðàöèÿ çà îïàçâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíàòà òàéíà. Òîâà çàäúëæåíèå ñå îòíàñÿ è çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò þðèäè÷åñêè ëèöà - ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà çàñòðàõîâàòåëÿ, è çà çàñòðàõîâàòåëíèÿ è ïðåçàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîñðåäíèê.
(4) Çàñòðàõîâàòåëíèòå àãåíòè è ëèöàòà, ñ êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò å ñêëþ÷èë äîãîâîðè ïî ÷ë. 79, ïîäïèñâàò äåêëàðàöèÿòà ïî àë. 3 ïðè ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà. Òåçè ëèöà ñà äëúæíè äà çàïîçíàÿò ñâîèòå ñëóæèòåëè ñúñ çàäúëæåíèÿòà ïî àë. 1.
(5) Ðàçïîðåäáàòà íà àë. 1 ñå îòíàñÿ è çà ñëó÷àèòå, êîãàòî ëèöàòà ïî 
àë. 1-4 íå ñà íà ñëóæáà èëè äåéíîñòòà èì å ïðåóñòàíîâåíà. 

Ðàçêðèâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà òàéíà
×ë. 84. Îñâåí íà êîìèñèÿòà, íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ è íà îïðàâîìîùåíèòå ñëóæèòåëè îò àäìèíèñòðàöèÿòà íà êîìèñèÿòà èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 83, àë. 1 ìîæå äà ñå ðàçêðèâà ñàìî:
1. ñ èçðè÷íîòî ïèñìåíî ñúãëàñèå íà ëèöåòî, çà êîåòî ñå îòíàñÿ;
2. ïðåä îðãàíèòå íà ñúäà, ïðîêóðàòóðàòà, ñëåäñòâèåòî è ïîëèöèÿòà ïî óñòàíîâåíèÿ â çàêîíà ðåä;
3. ïðåä Àãåíöèÿòà çà ôèíàíñîâî ðàçóçíàâàíå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà ìåðêèòå ñðåùó èçïèðàíåòî íà ïàðè;
4. ïðåä Íàöèîíàëíîòî ãàðàíöèîííî áþðî âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà ìó ïî òîçè êîäåêñ;
5. çà öåëèòå íà ñúçäàâàíåòî íà èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíè èçìàìè.

Ãëàâà îñìà
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ. ÂÚÒÐÅØÅÍ ÊÎÍÒÐÎË

Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà
×ë. 85. Çàñòðàõîâàòåëÿò òðÿáâà äà ñúçäàäå è äà ïîääúðæà â àêòóàëíî ñúñòîÿíèå èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ñúäúðæàùà: 
1. óñòàâà è äðóãèòå âúòðåøíè íîðìàòèâíè àêòîâå;
2. êíèãàòà íà àêöèîíåðèòå, ñúîòâåòíî êíèãàòà íà ÷ëåí-êîîïåðàòîðèòå;
3. êíèãèòå ñ ïðîòîêîëè îò çàñåäàíèÿòà íà îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå, ñúîòâåòíî îò îáùîòî ñúáðàíèå íà ÷ëåí-êîîïåðàòîðèòå, è íà äðóãèòå îðãàíè íà óïðàâëåíèå;
4. ñ÷åòîâîäíà èíôîðìàöèÿ, îòðàçÿâàùà òî÷íî è ÿñíî âèäà, ðàçìåðà è îñíîâàíèåòî íà ñêëþ÷åíèòå ñäåëêè, îòðàæåíèåòî èì âúðõó ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå íà çàñòðàõîâàòåëÿ, îò êîÿòî äà ìîæå äà ñå óñòàíîâè äàëè çàñòðàõîâàòåëÿò èçâúðøâà äåéíîñòòà ñè â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà òîçè êîäåêñ è íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó;
5. àêòþåðñêà èíôîðìàöèÿ, îòðàçÿâàùà òî÷íî è ÿñíî ìåòîäèòå è èçõîäíèòå äàííè, ïîñëóæèëè çà îïðåäåëÿíå ðàçìåðà íà ïðåìèèòå, òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè è ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò;
6. äðóãà èíôîðìàöèÿ, îïðåäåëåíà ñ íàðåäáà.

Âúòðåøåí êîíòðîë
×ë. 86. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò ñúçäàâà ñïåöèàëèçèðàíà ñëóæáà çà âúòðåøåí êîíòðîë, ÷èéòî ðúêîâîäèòåë ñå èçáèðà îò îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå, ñúîòâåòíî íà ÷ëåí–êîîïåðàòîðèòå.
(2) Ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë ïîäïîìàãà îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïðè âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà ìó è ñëåäè çà òÿõíîòî èçïúëíåíèå.
(3) Ðúêîâîäèòåëÿò íà ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë è íåéíèòå ñëóæèòåëè ñëåäâà äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 12, àë. 1.
(4) Ðúêîâîäèòåëÿò íà ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë èíôîðìèðà íåçàáàâíî óïðàâèòåëíèòå îðãàíè çà óñòàíîâåíèòå îò íåãî íàðóøåíèÿ â äåéíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ.
(5) Çàñòðàõîâàòåëÿò ïðèåìà âúòðåøíè ïðàâèëà çà îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë.
(6) Êîìèñèÿòà ïðèåìà íàðåäáà, ñ êîÿòî îïðåäåëÿ èçèñêâàíèÿòà êúì îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë íà çàñòðàõîâàòåëÿ è íà ëèöàòà, âêëþ÷åíè â çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà.




Ãëàâà äåâåòà

ÀÊÒÞÅÐÑÊÎ ÎÁÑËÓÆÂÀÍÅ. ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒ
Ðàçäåë I
Àêòþåðñêî îáñëóæâàíå

Àêòþåð
	×ë. 87. Àêòþåðñêîòî îáñëóæâàíå íà çàñòðàõîâàòåë ñå èçâúðøâà îò ëèöå, ïîëó÷èëî ëèöåíç çà àêòþåð ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà òîçè êîäåêñ è íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó.
	
Ëèöåíçèðàíå íà àêòþåð
×ë. 88. (1) Àêòþåð ìîæå äà áúäå ñàìî ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî:
1. èìà âèñøå îáðàçîâàíèå ïî ìàòåìàòèêà, èíôîðìàòèêà, èêîíîìèêà èëè ñòàòèñòèêà è èêîíîìåòðèÿ;
2. ïðèòåæàâà íå ïî-ìàëêî îò 3 ãîäèíè ñòàæ â çàñòðàõîâàíåòî è/èëè â ïåíñèîííîòî îñèãóðÿâàíå íà äëúæíîñò, èçèñêâàùà àêòþåðñêè ïîçíàíèÿ, è/èëè êàòî ïðåïîäàâàòåë ïî æèâîòîçàñòðàõîâàíå èëè àêòþåðñòâî;
3. îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 12, àë. 1, ò. 3 – 5 è 7;
(2) Çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà àêòþåð ëèöåòî ïîäàâà äî êîìèñèÿòà ïèñìåíî çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ïðèëàãà äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
(3) Êîìèñèÿòà ñå ïðîèçíàñÿ â äâóìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíå íà çàÿâëåíèåòî. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 29, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî, êàòî ñðîêúò çà îòñòðàíÿâàíå íà íåðåäîâíîñòè èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ å íå ïî-äúëúã îò åäèí ìåñåö.  
(4) Êîìèñèÿòà îòêàçâà äà èçäàäå ëèöåíç, àêî çàÿâèòåëÿò:
1. íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1;
2. íå å îòñòðàíèë óñòàíîâåíèòå íåïúëíîòè èëè íåñúîòâåòñòâèÿ èëè íå å ïðåäñòàâèë ïîèñêàíàòà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòè â îïðåäåëåíèÿ ñðîê;
3. å ïðåäñòàâèë äîêóìåíòè, êîèòî ñúäúðæàò íåâåðíè ñâåäåíèÿ èëè äàííè.
(5) Ðåøåíèåòî íà êîìèñèÿòà ñå ìîòèâèðà ïèñìåíî è ìîæå äà ñå îáæàëâà ïî îòíîøåíèå íà íåãîâàòà çàêîíîñúîáðàçíîñò ïðåä Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ïî ðåäà íà Çàêîíà çà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä.
(6) Êîìèñèÿòà ïóáëèêóâà ïî ïîäõîäÿù íà÷èí àêòóàëåí ñïèñúê íà ëèöàòà, íà êîèòî ñà èçäàäåíè è îòíåòè ëèöåíçè çà àêòþåðè. 

Îòíåìàíå íà ëèöåíç çà àêòþåð
×ë. 89. (1) Êîìèñèÿòà îòíåìà ëèöåíçà çà àêòþåð, àêî ñå óñòàíîâè, ÷å àêòþåðúò:
	1. å ïðåñòàíàë äà îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 88, àë. 1;
	2. ïðè èçâúðøâàíå íà äåéíîñò ïî àêòþåðñêî îáñëóæâàíå íà çàñòðàõîâàòåë íàðóøàâà ãðóáî èëè ñèñòåìíî ðàçïîðåäáèòå íà òîçè êîäåêñ èëè íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó;
	3. å ïðåäñòàâèë íåâåðíè äàííè èëè äîêóìåíòè ñ íåâÿðíî ñúäúðæàíèå, âúç îñíîâà íà êîèòî å èçäàäåí ëèöåíçúò ìó.
	(2) Àêòþåðúò å äëúæåí äà âúðíå íà êîìèñèÿòà óäîñòîâåðèòåëíèÿ äîêóìåíò çà èçäàäåíèÿ ëèöåíç â 7-äíåâåí ñðîê îò óâåäîìÿâàíåòî ìó çà ðåøåíèåòî ïî àë. 1. 
	(3) Â ñëó÷àèòå íà îòíåìàíå íà ëèöåíç ïî àë. 1, ò. 2 è 3 ëèöåòî ìîæå äà èñêà èçäàâàíåòî íà ëèöåíç çà àêòþåð íå ïî-ðàíî îò 3 ãîäèíè îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ðåøåíèåòî.

Óñëîâèÿ çà àêòþåðñêî îáñëóæâàíå íà çàñòðàõîâàòåë
×ë. 90. (1) Çà äà èçâúðøâà äåéíîñò ïî àêòþåðñêî îáñëóæâàíå íà çàñòðàõîâàòåë, àêòþåðúò òðÿáâà äà îòãîâàðÿ è íà ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. äà íå å ñúïðóã èëè ðîäíèíà ïî ïðàâà èëè ïî ñúðåáðåíà ëèíèÿ äî ÷åòâúðòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî èëè ïî ñâàòîâñòâî äî òðåòà ñòåïåí ñ ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
 2. äà íå å ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà äðóã çàñòðàõîâàòåë.
(2) Ïðè ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîðà çà àêòþåðñêî îáñëóæâàíå àêòþåðúò å äëúæåí äà ïðåäñòàâè íà çàñòðàõîâàòåëÿ äåêëàðàöèÿ ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, çà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1.
(3) Ïðè ïðîìÿíà íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 è ÷ë. 88, àë. 1 àêòþåðúò å äëúæåí äà óâåäîìè ïèñìåíî çàñòðàõîâàòåëÿ â 7-äíåâåí ñðîê îò óçíàâàíåòî íà ïðîìÿíàòà.

Àêòþåðñêî îáñëóæâàíå
×ë. 91. (1) Àêòþåðúò óäîñòîâåðÿâà  âåðíîñòòà ïðè:
1. èç÷èñëÿâàíåòî íà ðàçìåðà íà ïðåìèèòå, ðàçìåðà íà îáðàçóâàíèòå òåõíè÷åñêè ðåçåðâè è ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò; 
2. èçïîëçâàíåòî íà àêòþåðñêèòå ìåòîäè â ïðàêòèêàòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ, ñúîòâåòíî íà ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ.
(2) Âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà ïî àë. 1 àêòþåðúò:
1. çàâåðÿâà ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
2. èçãîòâÿ äî 31 ìàðò ñëåäâàùàòà ãîäèíà, çà êîÿòî ñå îòíàñÿ îò÷åòúò ïî ò. 1, ãîäèøåí àêòþåðñêè äîêëàä ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê- ïðåäñåäàòåëÿ;
3. èçãîòâÿ è çàâåðÿâà  ñïðàâêè ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ.  
(3) Àêòþåðúò íà çàñòðàõîâàòåë, êîéòî ïîêðèâà ðèñêîâå ïî çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë I îò ïðèëîæåíèå ¹ 1, óäîñòîâåðÿâà è âåðíîñòòà íà ðàçïðåäåëåíèåòî íà äîõîäà ìåæäó çàñòðàõîâàíèÿ è çàñòðàõîâàòåëÿ îò èíâåñòèöèè íà àêòèâèòå.
(4) Ïðè èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà ñè àêòþåðúò èìà äîñòúï äî öÿëàòà íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ, à óïðàâèòåëíèòå îðãàíè è ñëóæèòåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëÿ ñà äëúæíè äà ìó îêàçâàò ñúäåéñòâèå.
(5) Àêòþåðúò óâåäîìÿâà íåçàáàâíî êîìèñèÿòà çà âñÿêî îáñòîÿòåëñòâî, îòíàñÿùî ñå äî çàñòðàõîâàòåëÿ, êîåòî ìó å ñòàíàëî èçâåñòíî ïðè èçïúëíåíèåòî íà íåãîâèòå ôóíêöèè è êîåòî ñúñòàâëÿâà ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà òîçè êîäåêñ èëè íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó èëè ìîæå äà ïîâëèÿå íåáëàãîïðèÿòíî âúðõó îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ.
	(6) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 5 îãðàíè÷åíèÿòà çà ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ, ïðåäâèäåíè â çàêîí, ïîäçàêîíîâ íîðìàòèâåí àêò èëè äîãîâîð, íå ñå ïðèëàãàò.
(7) Ôîðìàòà íà àêòþåðñêàòà çàâåðêà è ñúäúðæàíèåòî íà àêòþåðñêèÿ äîêëàä è íà ñïðàâêèòå, êîèòî àêòþåðúò çàâåðÿâà, ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà. 

Ðàçäåë II
Îò÷åòíîñò

Ãîäèøíè è ïåðèîäè÷íè îò÷åòè íà çàñòðàõîâàòåëè
	×ë. 92. (1) Çà öåëèòå íà ôèíàíñîâèÿ íàäçîð çàñòðàõîâàòåëÿò ïðåäñòàâÿ â êîìèñèÿòà:
	1.  ãîäèøåí ôèíàíñîâ îò÷åò - äî 31 ìàðò ñëåäâàùàòà ãîäèíà;
	2.  ãîäèøíè ñïðàâêè, äîêëàäè è ïðèëîæåíèÿ - äî 30 àïðèë ñëåäâàùàòà ãîäèíà;
	3. òðèìåñå÷íè îò÷åòè, ñïðàâêè, äîêëàäè è ïðèëîæåíèÿ - äî êðàÿ íà ìåñåöà, ñëåäâàù òðèìåñå÷èåòî;
	4.  ìåñå÷íè ñïðàâêè - äî êðàÿ íà ñëåäâàùèÿ ìåñåö. 
	(2) Ôîðìàòà è ñúäúðæàíèåòî íà îò÷åòèòå, ñïðàâêèòå, äîêëàäèòå è ïðèëîæåíèÿòà ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà.

Îäèò è çàâåðêà íà ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò
	×ë. 93. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò ïðåäñòàâÿ â êîìèñèÿòà è ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò ïî ÷ë. 26 îò Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî, êîéòî ñå çàâåðÿâà îò äâàìà ðåãèñòðèðàíè îäèòîðè, âêëþ÷åíè â óòâúðäåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ ñïèñúê íà ëèöàòà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò îäèòîðè íà çàñòðàõîâàòåë. 
	(2) Îäèòîðèòå  ïî àë. 1  òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 12, àë. 1, ò. 3-5 è 7, êàêòî è íàé-ìàëêî íà åäíî îò ñëåäíèòå èçèñêâàíèÿ:
1. äà èìàò íå ïî-ìàëêî îò 3 ãîäèíè ïðîôåñèîíàëåí îïèò â îäèòèðàíåòî íà çàñòðàõîâàòåë, ïðåçàñòðàõîâàòåë, áàíêà èëè äðóãà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ; 
2. äà èìàò íå ïî-ìàëêî îò 3 ãîäèíè ïðîôåñèîíàëåí  îïèò êàòî ñ÷åòîâîäèòåë èëè ïðîâåðèòåë îò ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë íà çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë èëè êàòî õàáèëèòèðàí ïðåïîäàâàòåë â îáëàñòòà íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñ÷åòîâîäñòâî;
3. äà ñà áèëè ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë â ïðîäúëæåíèå íà íå ïî-ìàëêî îò 
3 ãîäèíè. 
(3) Îäèòîðèòå ïî àë. 1 óâåäîìÿâàò íåçàáàâíî êîìèñèÿòà çà âñÿêî îáñòîÿòåëñòâî, êîåòî èì å ñòàíàëî èçâåñòíî ïðè èçâúðøâàíåòî íà îäèòà è êîåòî ñå îòíàñÿ äî çàñòðàõîâàòåëÿ èëè äî ëèöå ïî ÷ë. 24, êîãàòî çàñòðàõîâàòåëÿò å ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà, è ñúñòàâëÿâà ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà òîçè êîäåêñ èëè íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó, èëè ìîæå äà ïîâëèÿå íåáëàãîïðèÿòíî âúðõó îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ, èëè ïðåäñòàâëÿâà îñíîâàíèå çà îòêàç çà èçðàçÿâàíå íà ìíåíèå, îñíîâàíèå çà èçðàçÿâàíå íà ðåçåðâè èëè  îñíîâàíèå çà èçðàçÿâàíå íà îòðèöàòåëíî ìíåíèå.
(4) Îäèòîðèòå ïî àë. 1 óâåäîìÿâàò êîìèñèÿòà è çà âñÿêî îáñòîÿòåëñòâî ïî àë. 3, êîåòî èì å ñòàíàëî èçâåñòíî ïðè èçâúðøâàíåòî íà îäèò íà ñâúðçàíî ñúñ çàñòðàõîâàòåëÿ ëèöå.
	(5) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 3 è 4 îãðàíè÷åíèÿòà çà ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ, ïðåäâèäåíè â çàêîí, ïîäçàêîíîâ íîðìàòèâåí àêò èëè äîãîâîð, íå ñå ïðèëàãàò.

Óòâúðæäàâàíå íà îäèòîðè
×ë. 94. (1) Çà âêëþ÷âàíå â ñïèñúêà ïî ÷ë. 93, àë. 1 ðåãèñòðèðàíèÿò îäèòîð ïîäàâà äî êîìèñèÿòà ïèñìåíî çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ïðèëàãà äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
(2) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ñå ïðîèçíàñÿ â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíå íà çàÿâëåíèåòî. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 29, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî, êàòî ñðîêúò çà îòñòðàíÿâàíå íà íåðåäîâíîñòèòå èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ å íå ïî-äúëúã îò 14 äíè.
(3) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò îòêàçâà âêëþ÷âàíå â ñïèñúêà ïî ÷ë. 93, àë. 1, àêî çàÿâèòåëÿò:
1. íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 93, àë. 2;
2. íå å îòñòðàíèë óñòàíîâåíèòå íåïúëíîòè èëè íåñúîòâåòñòâèÿ èëè íå å ïðåäñòàâèë ïîèñêàíàòà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòè â îïðåäåëåíèÿ ñðîê;
3. å ïðåäñòàâèë äîêóìåíòè, êîèòî ñúäúðæàò íåâåðíè ñâåäåíèÿ èëè äàííè. 
(4) Êîìèñèÿòà ïóáëèêóâà ïî ïîäõîäÿù íà÷èí àêòóàëåí ñïèñúê íà ëèöàòà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò îäèòîðè íà çàñòðàõîâàòåë.

Îò÷åòíîñò íà çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà
	×ë. 95. (1) Çàñòðàõîâàòåëèòå, êîèòî ñà ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíà ãðóïà ïî ÷ë. 24,  èçãîòâÿò è ïðåäñòàâÿò çà öåëèòå íà ôèíàíñîâèÿ íàäçîð êîíñîëèäèðàíèòå ñè îò÷åòè â êîìèñèÿòà äî 30 þíè ñëåäâàùàòà ãîäèíà. 
	(2) Ôîðìàòà è ñúäúðæàíèåòî íà êîíñîëèäèðàíèòå îò÷åòè ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà.

Óâåäîìëåíèÿ
	×ë. 96. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà óâåäîìÿâà êîìèñèÿòà çà:
	1. íîâîâúçíèêíàëè ôàêòè è îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ïîäëåæàò íà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà íà êîìèñèÿòà;
	2. ïðîìåíè íà âïèñàíèòå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð îáñòîÿòåëñòâà.
	(2) Çàäúëæåíèåòî ïî àë. 1 ñå èçïúëíÿâà â 7-äíåâåí ñðîê îò íàñòúïâàíåòî èëè óçíàâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ ôàêò èëè îáñòîÿòåëñòâî, à êîãàòî òî ïîäëåæè íà âïèñâàíå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð – â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîñòàíîâÿâàíåòî íà âïèñâàíåòî. Êúì óâåäîìëåíèåòî ñå ïðèëàãàò äîêóìåíòèòå, óäîñòîâåðÿâàùè èçâúðøåíàòà ïðîìÿíà.


Ãëàâà äåñåòà
ÏÐÅÕÂÚÐËßÍÅ ÍÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÏÎÐÒÔÅÉË

Ïðåõâúðëÿíå
×ë. 97. (1) Çàñòðàõîâàòåë (ïðåõâúðëÿù çàñòðàõîâàòåë) ìîæå äà ïðåõâúðëè âñè÷êè èëè ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíèòå ñè ïîðòôåéëè íà äðóã çàñòðàõîâàòåë (ïîåìàù çàñòðàõîâàòåë) ñëåä ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ.
(2) Â çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë ñå âêëþ÷âàò ñêëþ÷åíèòå îò çàñòðàõîâàòåëÿ äîãîâîðè ïî îòäåëåí âèä çàñòðàõîâêà.
(3) Ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë ñå äîïóñêà, ïðè 
óñëîâèå ÷å:
1. ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ïðèòåæàâà ëèöåíç çà âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, âêëþ÷åíè â çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë, êîéòî å ïðåäìåò íà ïðåõâúðëÿíå;
2. ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî ñúîòâåòñòâàò íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò; 
3. ñ ïðåõâúðëÿíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë íå ñå çàñÿãàò èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ëèöà.

Çàÿâëåíèå çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë
×ë. 98. (1) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò:
1. äîãîâîð çà ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë;
2. ñïèñúê íà ïðåõâúðëÿíèòå çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè, ïîñî÷åíè îáùî è ïî âèäîâå çàñòðàõîâêè;
3. ñïðàâêà çà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, ñúîòâåòñòâàùè íà äîãîâîðèòå - ïðåäìåò íà ïðåõâúðëÿíå, è çà àêòèâèòå, êîèòî ùå ñå ïðåõâúðëÿò çà ïîêðèòèåòî èì, êàêòî è äîêàçàòåëñòâà çà ïðèòåæàâàíåòî íà àêòèâèòå;
4. ïðîãíîçà çà ðàçìåðà íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò è ñîáñòâåíèòå ñðåäñòâà íà ïîåìàùèÿ çàñòðàõîâàòåë ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî íà ïîðòôåéëà;
5. äðóãè äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà. 
	(2) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ñå ïðîèçíàñÿ ïî çàÿâëåíèåòî çà ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë â äâóìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî ìó. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 29, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî, êàòî ñðîêúò çà îòñòðàíÿâàíå íà íåðåäîâíîñòèòå èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ å íå ïî-äúëúã îò åäèí ìåñåö.
(3) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò îòêàçâà äà èçäàäå ðàçðåøåíèå, àêî íå ñà ñïàçåíè èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ è íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó èëè íå ñà çàùèòåíè èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ëèöà.
(4) Ïî èñêàíå íà ëèöàòà ïî àë. 1 çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ðàçðåøè ïðåõâúðëÿíå íà àêòèâè çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè, êîèòî íå ñúîòâåòñòâàò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 62, íî ñà äîñòàòú÷íî ëèêâèäíè è ñà îöåíåíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò, êîãàòî òîâà ñå íàëàãà çà çàùèòàòà íà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ëèöà è ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå íà ïîåìàùèÿ çàñòðàõîâàòåë íÿìà äà áúäå çàñòðàøåíî. Â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè ìîæå äà ñå ðàçðåøè ïðåõâúðëÿíå íà àêòèâè â ïî-ìàëúê ðàçìåð îò íåîáõîäèìèÿ çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè.

Óâåäîìÿâàíå íà çàèíòåðåñóâàíèòå ëèöà. Ïðàâî íà ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà
×ë. 99. (1) Ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë óâåäîìÿâà ïèñìåíî çàñòðàõîâàíèòå ëèöà çà ïðåõâúðëÿíåòî è íåãîâèòå óñëîâèÿ â 14-äíåâåí ñðîê îò ïðåõâúðëÿíåòî. 
(2) Çàñòðàõîâàíèÿò èìà ïðàâî äà ïðåêðàòè äîãîâîðà, êàòî ïèñìåíî óâåäîìè ïîåìàùèÿ çàñòðàõîâàòåë â ñðîê 60 äíè îò ïîëó÷àâàíå íà óâåäîìëåíèåòî. 
(3) Çàñòðàõîâàíèòå ïî çàñòðàõîâêè “Æèâîò” èìàò ïðàâî äà ïîëó÷àò ïðåìèéíèÿ ðåçåðâ, êîéòî ñúîòâåòñòâà íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð êúì äåíÿ íà ïðåõâúðëÿíåòî, à çàñòðàõîâàíèòå ïî äðóãè çàñòðàõîâêè – ñúîòâåòíà ÷àñò îò ïðåìèÿòà çà íåèçòåêëèÿ ñðîê íà äîãîâîðà.

Äåéñòâèå íà ïðåõâúðëÿíåòî
×ë. 100. (1) Ïðåõâúðëÿíåòî íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë èìà äåéñòâèå îò èçäàâàíåòî íà ðàçðåøåíèåòî ïî ÷ë. 98, àë. 1.
(2) Ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïðåõâúðëÿùèÿò çàñòðàõîâàòåë ñå îñâîáîæäàâà îò çàäúëæåíèÿòà ñè ïî ïðåõâúðëåíèòå çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè.
(3) Åäíîâðåìåííî ñ ïðåõâúðëÿíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèòå äîãîâîðè ñå ïðåõâúðëÿò è àêòèâèòå çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè.

Ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
×ë. 101. (1) Çàñòðàõîâàòåë ìîæå äà ïðåõâúðëè âñè÷êè èëè ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíèòå ñè ïîðòôåéëè îò äîãîâîðè, ñêëþ÷åíè ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, íà ïîåìàù çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ñëåä ðàçðåøåíèå îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 97-100 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî.
(2) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà ðàçðåøåíèå ñëåä ïîëó÷àâàíåòî îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä íà ïîåìàùèÿ çàñòðàõîâàòåë íà äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù, ÷å ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî ñúîòâåòñòâàò íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò. 
(3) Êîãàòî çàñòðàõîâàòåëÿò ïðåõâúðëÿ çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè, ñêëþ÷åíè ÷ðåç íåãîâ êëîí, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èñêà ñòàíîâèùåòî íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà. 
(4) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 è 3 çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà ðàçðåøåíèå ñëåä ïîëó÷àâàíå íà ñúãëàñèå íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè, êúäåòî å ðàçïîëîæåí ðèñêúò.
(5) Àêî â 3-ìåñå÷åí ñðîê ñëåä ïîëó÷àâàíå íà èñêàíåòî çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå, ñúîòâåòíî ñúãëàñèå, îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè ïî àë. 3 è 4 çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íå ïîëó÷è îòãîâîð, ñ÷èòà ñå, ÷å å íàëèöå ïîëîæèòåëíî ñòàíîâèùå, ñúîòâåòíî ìúë÷àëèâî ñúãëàñèå.
(6) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 è 3 ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ïóáëèêóâà ñúîáùåíèå çà ïðåõâúðëÿíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë ñúãëàñíî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà, êúäåòî å ðàçïîëîæåí ðèñêúò.

Ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë îò êëîí íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
×ë. 102. (1) Êëîí íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà, ñúçäàäåí â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ìîæå äà ïðåõâúðëè âñè÷êè èëè ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíèòå ñè ïîðòôåéëè íà ïîåìàù çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ñëåä ðàçðåøåíèå îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 97-100 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî.
(2) Ïðè ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë íà ïîåìàù çàñòðàõîâàòåë îò äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà ðàçðåøåíèå ñëåä ïîëó÷àâàíå îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä íà ïîåìàùèÿ çàñòðàõîâàòåë íà äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù, ÷å ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî çàñòðàõîâàòåëÿò ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî ñúîòâåòñòâàò íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò. 
(3) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî çàñòðàõîâàòåëíèÿò ïîðòôåéë ñå ïðåõâúðëÿ íà êëîí íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà, ñúçäàäåí íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, àêî å íåîáõîäèìî, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà ðàçðåøåíèå ñëåä ïîëó÷àâàíå íà äîêóìåíò îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí ïî ÷ë. 43, àë. 3, óäîñòîâåðÿâàù, ÷å ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî çàñòðàõîâàòåëÿò ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî ñúîòâåòñòâàò íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò. Â ñëó÷àèòå, êîãàòî çàñòðàõîâàòåëíèÿò ïîðòôåéë ñå ïðåõâúðëÿ íà êëîí íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà, ñúçäàäåí íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà ðàçðåøåíèå ñëåä ïîëó÷àâàíå íà äîêóìåíò îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, èëè, àêî å íåîáõîäèìî, îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí ïî ÷ë. 43, àë. 3, óäîñòîâåðÿâàù, ÷å ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî ñúîòâåòñòâàò íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò, ÷å çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà, ïîçâîëÿâà òàêîâà ïðåõâúðëÿíå è êîìïåòåíòíèÿò îðãàí å ñúãëàñåí òî äà áúäå èçâúðøåíî. 
(4) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1-3 çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà ðàçðåøåíèå ñëåä ïîëó÷àâàíå íà ñúãëàñèå íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà, êúäåòî å ðàçïîëîæåí ðèñêúò, êîãàòî òàçè äúðæàâà íå å Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. 
(5) Àêî â 3-ìåñå÷åí ñðîê ñëåä ïîëó÷àâàíå íà èñêàíåòî çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå, ñúîòâåòíî ñúãëàñèå, îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè ïî àë. 2-4 çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íå ïîëó÷è îòãîâîð, ñå ñ÷èòà, ÷å å íàëèöå ïîëîæèòåëíî ñòàíîâèùå, ñúîòâåòíî ìúë÷àëèâî ñúãëàñèå.
(6) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1-3 ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ïóáëèêóâà ñúîáùåíèå çà ïðåõâúðëÿíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë ñúãëàñíî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà, êúäåòî å ðàçïîëîæåí ðèñêúò.

Äàâàíå íà ñúãëàñèå ïðè ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
×ë. 103. (1) Ïðè ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, âêëþ÷âàù äîãîâîðè, ïî êîèòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å äúðæàâàòà ÷ëåíêà, êúäåòî å ðàçïîëîæåí ðèñêúò, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò äàâà ñúãëàñèå çà ïðåõâúðëÿíåòî â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà èñêàíåòî íà êîìïåòåíòíèÿ äà èçäàäå ðàçðåøåíèå çà ïðåõâúðëÿíåòî îðãàí, àêî ñà çàùèòåíè èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ëèöà.
(2) Ïðè íåïðîèçíàñÿíå â ñðîêà ïî àë. 1 ñå ñ÷èòà, ÷å å íàëèöå ìúë÷àëèâî ñúãëàñèå.




Óäîñòîâåðÿâàíå ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò íà çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè ïðåõâúðëÿíå íà ïîðòôåéë îò çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äúðæàâà ÷ëåíêà
×ë. 104. (1) Â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà èñêàíå îò ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîä íà ïðåõâúðëÿùèÿ çàñòðàõîâàòåë,  êîéòî âúçíàìåðÿâà äà ïðåõâúðëè çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë îò äîãîâîðè, ñêëþ÷åíè ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, íà çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù, ÷å ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, ñúîòâåòñòâàùè íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò. 
(2) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò îòêàçâà èçäàâàíåòî íà äîêóìåíò ïî àë. 1, àêî ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë íÿìà äà ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, ñúîòâåòñòâàùè íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò, êàêòî è êîãàòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ïðèëàãà ïëàí çà îçäðàâÿâàíå è âúâ âðúçêà ñ òîâà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ñà çàñòðàøåíè.

Óäîñòîâåðÿâàíå ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò íà çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè ïðåõâúðëÿíå íà ïîðòôåéë îò çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà ñúñ ñåäàëèùå â äúðæàâà ÷ëåíêà
×ë. 105. (1) Â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà èñêàíå îò ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà - ÷ëåíêà íà êëîíà íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà, êîéòî âúçíàìåðÿâà äà ïðåõâúðëè çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë íà çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè íà êëîí íà çàñòðàõîâàòåë îò òðåòà äúðæàâà, ñúçäàäåí â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, êàêòî è â ñëó÷àèòå, êîãàòî êîìèñèÿòà å êîìïåòåíòåí îðãàí ïî ÷ë. 43, àë. 3, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù, ÷å ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, ñúîòâåòñòâàùè íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò.
(2) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò îòêàçâà èçäàâàíåòî íà äîêóìåíò ïî àë. 1, àêî ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî ïîåìàùèÿò çàñòðàõîâàòåë íÿìà äà ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, ñúîòâåòñòâàùè íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò, êàêòî è â ñëó÷àèòå, êîãàòî íåãîâ êëîí ïðèëàãà ïëàí çà îçäðàâÿâàíå è âúâ âðúçêà ñ òîâà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ñà çàñòðàøåíè.


Äÿë òðåòè
ÏÐÅÎÁÐÀÇÓÂÀÍÅ È ÏÐÅÊÐÀÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅË

Ãëàâà åäèíàäåñåòà
ÏÐÅÎÁÐÀÇÓÂÀÍÅ ÍÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅË

Óñëîâèÿ çà ïðåîáðàçóâàíå íà çàñòðàõîâàòåë
×ë. 106. (1) Ïðåîáðàçóâàíå íà çàñòðàõîâàòåë ñå èçâúðøâà ñ ðàçðåøåíèå íà êîìèñèÿòà, ïðè óñëîâèå ÷å:
1. ïðàâàòà íà çàñòðàõîâàíèòå ëèöà ñå çàïàçâàò;
2. ñëåä ïðåîáðàçóâàíåòî çàñòðàõîâàòåëÿò ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, ñúîòâåòñòâàùè íà ãðàíèöàòà íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò.
(2) Äîêîëêîòî â òàçè ãëàâà íå å ïðåäâèäåíî äðóãî, çà ïðåîáðàçóâàíåòî íà çàñòðàõîâêàòà ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî ðàçïîðåäáèòå íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí èëè íà Çàêîíà çà êîîïåðàöèèòå. Ïðåîáðàçóâàíå ÷ðåç ïðîìÿíà íà ïðàâíàòà ôîðìà, êàêòî è íà ïðåäìåòà íà äåéíîñò íå ñå äîïóñêàò.
(3) Ïðåîáðàçóâàíå ÷ðåç ñëèâàíå èëè âëèâàíå ñå èçâúðøâà ñàìî ìåæäó çàñòðàõîâàòåëè ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíåòî íà ÷ë. 9, àë. 2.
(4) Ïðè ïðåîáðàçóâàíå ÷ðåç ðàçäåëÿíå èëè îòäåëÿíå íîâîó÷ðåäåíèòå äðóæåñòâà ñúùî òðÿáâà äà áúäàò çàñòðàõîâàòåëè. 

Ðàçðåøåíèå çà ïðåîáðàçóâàíå íà çàñòðàõîâàòåë
×ë. 107. (1) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 106, àë. 1 ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò:
1. ðåøåíèåòî íà êîìïåòåíòíèÿ ñúãëàñíî óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå îðãàí íà âñÿêî îò ïðåîáðàçóâàùèòå ñå äðóæåñòâà çà îñúùåñòâÿâàíå íà ïðåîáðàçóâàíåòî;
2. äîãîâîð èëè ïëàí çà ïðåîáðàçóâàíå;
3. äîêëàä íà óïðàâèòåëíèÿ îðãàí íà âñÿêî îò ïðåîáðàçóâàùèòå ñå è ïðèåìàùèòå äðóæåñòâà, ïîñî÷âàù è ïðè÷èíèòå, ïîðàäè êîèòî ñå íàëàãà ïðåîáðàçóâàíåòî;
4. äðóãè äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
(2) Êîìèñèÿòà ñå ïðîèçíàñÿ ïî çàÿâëåíèåòî çà ïðåîáðàçóâàíå â 4-ìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíå íà çàÿâëåíèåòî. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 30, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî.
	(3) Êîìèñèÿòà èçäàâà ðàçðåøåíèåòî çà ïðåîáðàçóâàíå åäíîâðåìåííî ñ èçäàâàíåòî íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò íà íîâîó÷ðåäåíèòå äðóæåñòâà.
(4) Êîìèñèÿòà îòêàçâà äà èçäàäå ðàçðåøåíèå, àêî íå ñà ñïàçåíè èçèñêâàíèÿòà íà êîäåêñà èëè íå ñà çàùèòåíè èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ëèöà.
(5) Çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà óâåäîìè çàñòðàõîâàíèòå ëèöà çà îñúùåñòâåíîòî ïðåîáðàçóâàíå. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 99 ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî.

Ãëàâà äâàíàäåñåòà
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß È ÍÅÑÚÑÒÎßÒÅËÍÎÑÒ
Ðàçäåë I
Ëèêâèäàöèÿ

Ïðåêðàòÿâàíå íà çàñòðàõîâàòåë
	×ë. 108. Çàñòðàõîâàòåëÿò ñå ïðåêðàòÿâà:
	1. äîáðîâîëíî – ïî ðåøåíèå íà îáùîòî ñúáðàíèå, ïðè èçòè÷àíå íà ñðîêà, çà êîéòî çàñòðàõîâàòåëÿò å ó÷ðåäåí, è ïðè íàñòúïâàíå íà äðóãè îñíîâàíèÿ, ïðåäâèäåíè â óñòàâà, êàêòî è ñëåä îòíåìàíå íà ëèöåíçà ïî èñêàíå íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
	2. ïðèíóäèòåëíî – ïðè îòíåìàíå íà ëèöåíçà ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1-8 è 11;
	3. ïðè îáÿâÿâàíå â íåñúñòîÿòåëíîñò.

Äîáðîâîëíî ïðåêðàòÿâàíå
	×ë. 109. (1) Äîáðîâîëíî ïðåêðàòÿâàíå ñå èçâúðøâà ñ ïðåäâàðèòåëíî ðàçðåøåíèå íà êîìèñèÿòà.
	(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí â 7-äíåâåí ñðîê îò âúçíèêâàíå íà îñíîâàíèåòî ïî ÷ë. 108, ò. 1 äà ïîèñêà ðàçðåøåíèå çà ïðåêðàòÿâàíå.
	(3) Ïðè âúçíèêâàíå íà îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 108, ò. 1 çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà ïðåóñòàíîâè ñêëþ÷âàíåòî íà íîâè äîãîâîðè, êàêòî è ïðîäúëæàâàíåòî íà ñðîêà è ðàçøèðÿâàíåòî íà ïîêðèòèåòî íà ñúùåñòâóâàùèòå äîãîâîðè. 
	
Èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà äîáðîâîëíî ïðåêðàòÿâàíå
×ë. 110. (1) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåêðàòÿâàíå çàñòðàõîâàòåëÿò ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò: 
1. äîêóìåíò, óñòàíîâÿâàù îñíîâàíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå;
2. ïëàí çà ëèêâèäàöèÿ ñúñ ñúäúðæàíèå, îïðåäåëåíî ñ íàðåäáà;
3. äîãîâîð ñ äðóã çàñòðàõîâàòåë çà ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë, ñêëþ÷åí ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 295 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí;
4. äðóãè äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
(2) Äîãîâîðúò çà ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëåí ïîðòôåéë ïî àë. 1, 
ò. 3  ìîæå äà áúäå ñêëþ÷åí ñ ïîâå÷å îò åäèí çàñòðàõîâàòåë è ïðåäâèæäà ïðåõâúðëÿíå íà âñè÷êè çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè, âêëþ÷èòåëíî äîãîâîðèòå, ïî êîèòî ñà çàâåäåíè ïðåòåíöèè çà ïëàùàíå, êàêòî è íà àêòèâèòå çà ïîêðèòèå íà òåõíè÷åñêèòå ðåçåðâè.
	(3) Êîìèñèÿòà ñå ïðîèçíàñÿ â äâóìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíå íà çàÿâëåíèåòî. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 29, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî, êàòî ñðîêúò çà îòñòðàíÿâàíå íà íåðåäîâíîñòèòå èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ å íå ïî-äúëúã îò åäèí ìåñåö.
	(4) Åäíîâðåìåííî ñ ðàçðåøåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå êîìèñèÿòà îòíåìà ëèöåíçà íà çàñòðàõîâàòåëÿ.
	(5) Ïîñëåäâàùè èçìåíåíèÿ â ïëàíà çà ëèêâèäàöèÿ ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà àë. 1-3.

Óâåäîìÿâàíå íà ñúäà
×ë. 111. Çàñòðàõîâàòåëÿò ïðåäñòàâÿ íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè â ñúäà çà îáðàçóâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ íåçàáàâíî ñëåä ïîëó÷àâàíå íà ðåøåíèåòî ïî ÷ë. 110, àë. 4 çà ïðåêðàòÿâàíåòî ìó, êàòî ïðèëàãà è çàâåðåí ïðåïèñ îò ðåøåíèåòî.

Ïðèíóäèòåëíî ïðåêðàòÿâàíå
×ë. 112. (1) Â ñëó÷àèòå  ïî ÷ë. 108, ò. 2 ïðîèçâîäñòâîòî ïî ëèêâèäàöèÿ ñå îáðàçóâà îò îêðúæíèÿ ñúä ïî ñåäàëèùåòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïî èñêàíå íà êîìèñèÿòà. Â èñêàíåòî ñå ïîñî÷âà ñàìî îñíîâàíèåòî çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà, êàòî êúì íåãî ñå ïðèëàãà çàâåðåí ïðåïèñ îò ðåøåíèåòî çà îòíåìàíåòî ìó.
(2) Àêî èñêàíåòî îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1, ñúäúò îáðàçóâà ïðîèçâîäñòâî çà ëèêâèäàöèÿ íà çàñòðàõîâàòåëÿ è íàçíà÷àâà ëèêâèäàòîð.
(3) Â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò íàçíà÷àâàíåòî ìó ëèêâèäàòîðúò èçãîòâÿ è ïðåäñòàâÿ íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ ïëàí çà ëèêâèäàöèÿ ïî ÷ë. 110, àë. 1, 
ò. 2. Ïëàíúò ìîæå äà ïðåäâèæäà ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîðòôåéë èëè ïðîäàæáà íà ïðåäïðèÿòèåòî.
(4) Â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà ïëàíà çà ëèêâèäàöèÿ çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ñå ïðîèçíàñÿ ñ ðåøåíèå, ñ êîåòî îäîáðÿâà ïëàíà èëè îïðåäåëÿ äðóãè óñëîâèÿ â íåãî.
	
Ëèêâèäàòîð
×ë. 113. (1) Ëèêâèäàòîðúò å ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 12, àë. 1, ò. 1-7, íå ñå íàìèðà ñúñ çàñòðàõîâàòåëÿ èëè ñ íåãîâ äëúæíèê â îòíîøåíèÿ, êîèòî ïîðàæäàò îñíîâàòåëíè ñúìíåíèÿ â íåãîâàòà áåçïðèñòðàñòíîñò.
	(2) Êîãàòî ñ äåéñòâèÿòà ñè ëèêâèäàòîðúò íàðóøàâà ðàçïîðåäáèòå íà òîçè êîäåêñ, àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó, îäîáðåíèÿ ïëàí çà ëèêâèäàöèÿ èëè çàñòðàøàâà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå ëèöà, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçäàâà çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ íà ëèêâèäàòîðà âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà ìó, êîèòî ïîäëåæàò íà íåçàáàâíî èçïúëíåíèå.
	(3) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 2 çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ïîèñêà îò ñúäà îñâîáîæäàâàíå íà ëèêâèäàòîðà.

Îò÷åòè íà ëèêâèäàòîðà
×ë. 114. Ëèêâèäàòîðúò óâåäîìÿâà êîìèñèÿòà çà õîäà íà ïðîèçâîäñòâîòî è ïðåäñòàâÿ áàëàíñ è îò÷åò ïðåä íåÿ çà âñÿêî òðèìåñå÷èå íå ïî-êúñíî îò 15-î ÷èñëî íà ìåñåöà, ñëåäâàù òðèìåñå÷èåòî. Ïðè ïîèñêâàíå îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ ëèêâèäàòîðúò å äëúæåí äà ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ çà äåéíîñòòà ñè è çà ñúñòîÿíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ â ëèêâèäàöèÿ ïî íà÷èí è â ñðîê, îïðåäåëåíè îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ.

Ïðåäÿâÿâàíå íà âçåìàíèÿòà íà êðåäèòîðèòå
×ë. 115. Âçåìàíèÿòà íà çàñòðàõîâàíèòå, âïèñàíè â òúðãîâñêèòå êíèãè íà çàñòðàõîâàòåëÿ, ñå ñ÷èòàò ïðåäÿâåíè. 

Ïðàâîìîùèÿ íà ëèêâèäàòîðà â äðóãèòå äúðæàâè ÷ëåíêè
×ë. 116. Ëèêâèäàòîðúò ìîæå äà óïðàæíÿâà ïðàâîìîùèÿòà, ñ êîèòî ðàçïîëàãà ñúãëàñíî çàêîíà, íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãèòå äúðæàâè ÷ëåíêè, êàòî ñïàçâà òÿõíîòî çàêîíîäàòåëñòâî.

Ïðèëîæèìîñò íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí è íà Çàêîíà çà êîîïåðàöèèòå
×ë. 117. Äîêîëêîòî â òîçè ðàçäåë íå å ïðåäâèäåíî äðóãî, çà çàñòðàõîâàòåëÿ ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíèòå ïðàâèëà çà ëèêâèäàöèÿ ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí è Çàêîíà çà êîîïåðàöèèòå.

Ðàçäåë ²²
Íåñúñòîÿòåëíîñò íà çàñòðàõîâàòåë

Îñíîâàíèÿ çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò
×ë. 118. (1) Ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò ñå îòêðèâà, êîãàòî êîìèñèÿòà å îòíåëà ëèöåíçà ïîðàäè íåïëàòåæîñïîñîáíîñò íà çàñòðàõîâàòåëÿ.
	(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò å íåïëàòåæîñïîñîáåí, êîãàòî:
	1. íå å â ñúñòîÿíèå äà èçïúëíÿâà ñâîè èçèñêóåìè ïàðè÷íè çàäúëæåíèÿ;
	2. íåãîâîòî èìóùåñòâî íå å äîñòàòú÷íî, çà äà ïîêðèå ïàðè÷íèòå ìó çàäúëæåíèÿ.
(3) Ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò ñå îòêðèâà è êîãàòî â õîäà íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî ëèêâèäàöèÿ ñå óñòàíîâè íÿêîå îò îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 2. 

Îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò
×ë. 119. (1) Ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò íà çàñòðàõîâàòåë ñå îòêðèâà ñàìî ïî èñêàíå íà êîìèñèÿòà.
(2) Â èñêàíåòî ñå ïîñî÷âàò ñàìî îñíîâàíèåòî çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà è ïðåäëîæåíèå çà íàçíà÷àâàíå íà ñèíäèê è ñå ïðèëàãà çàâåðåí ïðåïèñ îò âëÿçëîòî â ñèëà ðåøåíèå çà îòíåìàíå íà ëèöåíçà çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò.
(3) Ñúäúò îáðàçóâà äåëîòî â äåíÿ íà ïîëó÷àâàíå íà èñêàíåòî ïî àë. 1 è íàñðî÷âà çàñåäàíèå íå ïî-êúñíî îò 14 äíè ñëåä îáðàçóâàíåòî ìó.
(4) Èñêàíåòî ïî àë. 1 ñå ðàçãëåæäà îò ñúäà â çàêðèòî çàñåäàíèå ñ ó÷àñòèåòî íà ïðîêóðîð, êàòî ñå ïðèçîâàâàò çàñòðàõîâàòåëÿò è êîìèñèÿòà. 

Ðåøåíèå íà ñúäà çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî
ïî íåñúñòîÿòåëíîñò
×ë. 120. Àêî èñêàíåòî íà êîìèñèÿòà îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà 
÷ë. 119, àë. 2, ñúäúò ñ ðåøåíèåòî ñè:
1.  îáÿâÿâà íåïëàòåæîñïîñîáíîñòòà è îïðåäåëÿ íà÷àëíàòà é äàòà;
2.  îòêðèâà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò;
3.  îáÿâÿâà çàñòðàõîâàòåëÿ â íåñúñòîÿòåëíîñò;
4.  ïðåêðàòÿâà ïðàâîìîùèÿòà íà îðãàíèòå íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
5. ïîñòàíîâÿâà îáùà âúçáðàíà è çàïîð âúðõó èìóùåñòâîòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
6.  ëèøàâà çàñòðàõîâàòåëÿ îò ïðàâîòî äà óïðàâëÿâà è äà ñå ðàçïîðåæäà ñ èìóùåñòâîòî, âêëþ÷åíî â ìàñàòà íà íåñúñòîÿòåëíîñòòà;
7. ïîñòàíîâÿâà çàïî÷âàíå íà îñðåáðÿâàíå íà èìóùåñòâîòî, âêëþ÷åíî â ìàñàòà íà íåñúñòîÿòåëíîñòòà, è ðàçïðåäåëÿíå íà îñðåáðåíîòî èìóùåñòâî;
8. íàçíà÷àâà ñèíäèê.

Ñèíäèê
×ë. 121. (1) Ñèíäèêúò å ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 655 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí è:
	1. èìà âèñøå èêîíîìè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî îáðàçîâàíèå è ñòàæ ïî ñïåöèàëíîñòòà íå ïî-ìàëêî îò 5 ãîäèíè, îò êîèòî 3 ãîäèíè â îáëàñòòà íà çàñòðàõîâàíåòî, ñ÷åòîâîäñòâîòî èëè ôèíàíñèòå;
	2. íå å áèë ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïðåç ïîñëåäíèòå 5 ãîäèíè, ïðåäõîæäàùè äàòàòà íà ðåøåíèåòî çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò;
	3. íå å ëèøåí îò ïðàâî äà çàåìà ìàòåðèàëíîîòãîâîðíà äëúæíîñò;	
	4. íå å âðåìåíåí ñèíäèê èëè ñèíäèê íà äðóã òúðãîâåö;
	5. íå å áèë ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí èëè íåîãðàíè÷åíî îòãîâîðåí ñúäðóæíèê â äðóæåñòâî, êîãàòî òî å ïðåêðàòåíî ïîðàäè íåñúñòîÿòåëíîñò, àêî ñà îñòàíàëè íåóäîâëåòâîðåíè êðåäèòîðè;
6. å âêëþ÷åí â ñïèñúê, óòâúðäåí îò êîìèñèÿòà, íà ëèöàòà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ñèíäèöè íà çàñòðàõîâàòåë.
(2) Îñâåí íà îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 657 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí ñúäúò îñâîáîæäàâà ñèíäèêà è â ñëó÷àé ÷å ïðåñòàíå äà îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà 
íà àë. 1.
(3) Îñâîáîæäàâàíå íà ñèíäèêà ìîæå äà èñêà è êîìèñèÿòà â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñèíäèêúò íå èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè è ñ äåéñòâèÿòà ñè çàñòðàøàâà èíòåðåñèòå íà çàñòðàõîâàíèòå.

Îò÷åòè íà ñèíäèêà
×ë. 122. Ñèíäèêúò óâåäîìÿâà êîìèñèÿòà çà õîäà íà ïðîèçâîäñòâîòî è ïðåäñòàâÿ ïèñìåí îò÷åò çà âñÿêî òðèìåñå÷èå íå ïî-êúñíî îò 15-î ÷èñëî íà ñëåäâàùèÿ ìåñåö.  Ïðè ïîèñêâàíå îò êîìèñèÿòà ñèíäèêúò å äëúæåí íåçàáàâíî äà ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿ çà äåéíîñòòà ñè è çà õîäà íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò.

Ïðåäÿâÿâàíå íà âçåìàíèÿòà
	×ë. 123. (1) Êðåäèòîðèòå ïðåäÿâÿâàò ïèñìåíî ñâîèòå âçåìàíèÿ ïðåä ñèíäèêà â ñðîê äâà ìåñåöà îò îáíàðîäâàíåòî íà ðåøåíèåòî ïî ÷ë. 120.
	(2) Êðåäèòîðèòå ïî àë. 1 ïîñî÷âàò â ìîëáàòà ñè îñíîâàíèåòî, ðàçìåðà íà âçåìàíåòî, ïðèâèëåãèèòå è îáåçïå÷åíèÿòà, àäðåñà çà êîðåñïîíäåíöèÿ è ïðèëàãàò ïèñìåíè äîêàçàòåëñòâà.
	(3) Âçåìàíèÿòà íà çàñòðàõîâàíèòå ñå ñ÷èòàò çà ïðåäÿâåíè.  Òîâà íå îòìåíÿ ïðàâîòî íà çàñòðàõîâàíèòå äà ïðåäÿâÿò ïðåä ñèíäèêà âçåìàíèÿòà ñè â ñðîêà ïî àë. 1.

Îñðåáðÿâàíå íà èìóùåñòâîòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ
×ë. 124. (1) Êîìèñèÿòà èëè ñèíäèêúò ìîãàò äà ïîèñêàò îò ñúäà äà ðàçðåøè ïðîäàæáàòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ êàòî ïðåäïðèÿòèå.
(2) Êîãàòî èñêàíåòî ïî àë. 1 å íàïðàâåíî îò ñèíäèêà, ñúäúò îäîáðÿâà ïðîäàæáàòà ñëåä ïîëó÷àâàíå íà ïèñìåíî ñòàíîâèùå îò êîìèñèÿòà. Ñòàíîâèùåòî ñå ïðåäñòàâÿ íå ïî-êúñíî îò 30 äíè ñëåä ïîèñêâàíåòî ìó.
(3) Ïðåõâúðëÿíå íà ñîáñòâåíîñòòà ïðåäè îêîí÷àòåëíîòî ïëàùàíå íà öåíàòà íå ñå äîïóñêà.

Êëàñîâå âçåìàíèÿ
×ë. 125. (1) Ïðè èçâúðøâàíå ðàçïðåäåëåíèå íà îñðåáðåíîòî èìóùåñòâî çàäúëæåíèÿòà ñå èçïëàùàò ïî ðåäà íà ÷ë. 722 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí, êàòî âçåìàíèÿòà íà çàñòðàõîâàíèòå ñå óäîâëåòâîðÿâàò ñëåä èçïëàùàíå íà ðàçíîñêèòå ïî íåñúñòîÿòåëíîñòòà.
(2) Âçåìàíèÿòà íà çàñòðàõîâàíèòå ïî àë. 1 ñå èçïëàùàò â ñëåäíèÿ ðåä:
1. âçåìàíèÿòà ïî äîãîâîðèòå çà çàäúëæèòåëíî çàñòðàõîâàíå;
2. âçåìàíèÿòà ïî çàñòðàõîâêè ïî æèâîò;
3. âçåìàíèÿòà ïî îñòàíàëèòå âèäîâå çàñòðàõîâêè;
4. âçåìàíèÿòà íà çàñòðàõîâàòåëè èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëè ïî ïðåçàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè.

Ïðàâîìîùèÿ íà ñèíäèêà â äðóãèòå äúðæàâè ÷ëåíêè
×ë. 126. Ñèíäèêúò ìîæå äà óïðàæíÿâà ïðàâîìîùèÿòà, ñ êîèòî ðàçïîëàãà ñúãëàñíî çàêîíà, íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãèòå äúðæàâè ÷ëåíêè, êàòî ñïàçâà òÿõíîòî çàêîíîäàòåëñòâî.

Ïðèëîæèìîñò íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí
×ë. 127. Äîêîëêîòî â òîçè ðàçäåë íå å ïðåäâèäåíî äðóãî, çà çàñòðàõîâàòåëÿ ñå ïðèëàãàò ïðàâèëàòà çà íåñúñòîÿòåëíîñò ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí.



Ðàçäåë III
Îñîáåíè ïðàâèëà çà ïðîèçâîäñòâàòà ïî ëèêâèäàöèÿ è íåñúñòîÿòåëíîñò

Äåéñòâèå íà ðåøåíèåòî çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò
×ë. 128. (1) Ðåøåíèåòî çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò íà çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èìà äåéñòâèå çà âñè÷êè íåãîâè êëîíîâå íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãèòå äúðæàâè ÷ëåíêè.
(2) Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà íåçàáàâíî ñúîòâåòíèòå êîìïåòåíòíè îðãàíè íà ïðèåìàùèòå äúðæàâè ÷ëåíêè çà ðåøåíèåòî çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò íà çàñòðàõîâàòåëÿ è çà íåãîâèòå ïðàâíè ïîñëåäèöè.
(3) Ðåøåíèåòî çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò íà çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ïîðàæäà äåéñòâèå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ îò ìîìåíòà, â êîéòî èìà äåéñòâèå â ñúîòâåòíàòà äúðæàâà ÷ëåíêà.

Îáíàðîäâàíå
×ë. 129. (1) Åäíîâðåìåííî ñ îáíàðîäâàíåòî â “Äúðæàâåí âåñòíèê” íà ðåøåíèåòî çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò êîìïåòåíòíèÿò ñúä ïóáëèêóâà èçâëå÷åíèå îò ðåøåíèåòî â “Îôèöèàëíèÿ âåñòíèê íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç”, êàêòî è èíôîðìàöèÿ çà ïðèëîæèìèÿ çàêîí, êîìïåòåíòíèÿ ñúä è íàçíà÷åíèÿ ëèêâèäàòîð, ñúîòâåòíî ñèíäèê.
(2) Êîãàòî êîìèñèÿòà å áèëà óâåäîìåíà çà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò íà çàñòðàõîâàòåë îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, êîìèñèÿòà âçåìà ìåðêè çà óâåäîìÿâàíå íà îáùåñòâåíîñòòà. 

Ïðàâîìîùèÿ íà ëèêâèäàòîðà èëè ñèíäèêà
×ë. 130. (1) Íàçíà÷àâàíåòî íà ëèêâèäàòîð èëè ñèíäèê íà çàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ñå äîêàçâà ÷ðåç ïðåäñòàâÿíå íà çàâåðåí ïðåïèñ íà ðåøåíèåòî íà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí çà íàçíà÷àâàíåòî ìó. Ðåøåíèåòî ñå ñúïðîâîæäà îò ïðåâîä íà áúëãàðñêè åçèê, êîéòî íå ñå ëåãàëèçèðà. 
(2) Ëèêâèäàòîðúò èëè ñèíäèêúò ïî àë. 1 ìîæå äà óïðàæíÿâà íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ âñè÷êè ïðàâîìîùèÿ, ñ êîèòî ðàçïîëàãà ñúãëàñíî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî ïðîèçõîäà íà çàñòðàõîâàòåëÿ, îñâåí èçïîëçâàíå íà ñèëà è ïðîèçíàñÿíå ïî ïðàâíè ñïîðîâå.
(3) Ïðè óïðàæíÿâàíå íà ïðàâîìîùèÿòà ñè ëèêâèäàòîðúò èëè ñèíäèêúò ïî àë. 1 ñïàçâà çàêîíîäàòåëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.

Âïèñâàíå â ïóáëè÷åí ðåãèñòúð
×ë. 131. Ëèêâèäàòîðúò èëè ñèíäèêúò ïî ÷ë. 130, àë. 1 ìîæå äà ïîèñêà âïèñâàíå íà ðåøåíèåòî çà çàïî÷âàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò â ñúîòâåòíèòå ïóáëè÷íè ðåãèñòðè, êîèòî ñå âîäÿò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. Ëèöåòî å äëúæíî äà ïîèñêà âïèñâàíå, êîãàòî âïèñâàíåòî â ðåãèñòðèòå å çàäúëæèòåëíî.

Óâåäîìÿâàíå íà èçâåñòíèòå êðåäèòîðè îò äúðæàâèòå ÷ëåíêè
×ë. 132. (1) Ëèêâèäàòîðúò èëè ñèíäèêúò èçïðàùà ïèñìåíî ñúîáùåíèå íà áúëãàðñêè åçèê ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, íà èçâåñòíèòå êðåäèòîðè ñ ïîñòîÿííî ïðåáèâàâàíå èëè ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà çà îòêðèòîòî ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò. Â ñúîáùåíèåòî ñå ïîñî÷âà ïðàâîòî èì äà ïðåäÿâÿò âçåìàíèÿòà ñè, îðãàíúò, ïðåä êîéòî ñå ïðåäÿâÿâàò, ñðîêúò çà ïðåäÿâÿâàíåòî èì è ïîñëåäèöèòå ïðè íåñïàçâàíå íà ñðîêà.
(2) Â ñúîáùåíèåòî ïî àë. 1 äî êðåäèòîðèòå, ÷èèòî âçåìàíèÿ ñå ñ÷èòàò ïðåäÿâåíè ñ îòêðèâàíåòî íà ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ èëè íåñúñòîÿòåëíîñò, ñå ïîñî÷âà ïðàâîòî èì äà ïðåäñòàâÿò îáÿñíåíèÿ, êàêòî è ïîñëåäèöèòå îò ëèêâèäàöèÿòà èëè íåñúñòîÿòåëíîñòòà çà òåõíèòå ïðàâà è çàäúëæåíèÿ.

Ïðåäÿâÿâàíå íà âçåìàíèÿ îò êðåäèòîðè îò äúðæàâè ÷ëåíêè
×ë. 133. (1) Êðåäèòîðèòå, êîèòî èìàò ïîñòîÿííî ïðåáèâàâàíå èëè ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, ñå ïîëçâàò îò ñúùèòå ïðàâà, êîèòî èìàò êðåäèòîðèòå ñ ïîñòîÿíåí àäðåñ èëè ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.
(2) Êðåäèòîðèòå îò äðóãèòå äúðæàâè ÷ëåíêè ïðåäÿâÿâàò âçåìàíèÿòà ñè, êàòî ïîñî÷âàò âèäà íà âçåìàíåòî ñè, ðàçìåðà è äàòàòà íà âúçíèêâàíåòî ìó, êàêòî è äàëè ñå ïîçîâàâàò íà çàëîã, èïîòåêà, ïðàâî íà çàäúðæàíå èëè äðóãà ïðèâèëåãèÿ, è ïðåäñòàâÿò äîêàçàòåëñòâà.
(3) Âçåìàíèÿòà ïî àë. 2  è îáÿñíåíèÿòà âúâ âðúçêà ñ òÿõ ñå ïðåäÿâÿâàò ñ äîêóìåíò ñ íàèìåíîâàíèå “Ïðåäÿâÿâàíå íà âçåìàíå”, ñúîòâåòíî “Îáÿñíåíèÿ âúâ âðúçêà ñ âçåìàíå”, èçãîòâåí íà îôèöèàëíèÿ åçèê íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà ïî òÿõíîòî ïîñòîÿííî ïðåáèâàâàíå èëè ñåäàëèùå.

Óâåäîìÿâàíå íà êðåäèòîðèòå
×ë. 134. Ëèêâèäàòîðúò èëè ñèíäèêúò ïóáëèêóâà ïî ïîäõîäÿù íà÷èí ïåðèîäè÷íèòå îò÷åòè çà äåéíîñòòà ñè.

×ÀÑÒ ÒÐÅÒÀ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÈ È ÏÐÅÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÈ ÏÎÑÐÅÄÍÈÖÈ

Ãëàâà òðèíàäåñåòà
ÎÁÙÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Îïðåäåëåíèå
×ë. 135. (1) Çàñòðàõîâàòåëíè è ïðåçàñòðàõîâàòåëíè ïîñðåäíèöè ñà çàñòðàõîâàòåëíèòå áðîêåðè è çàñòðàõîâàòåëíèòå àãåíòè, êîèòî ñðåùó âúçíàãðàæäåíèå èçâúðøâàò çàñòðàõîâàòåëíî è/èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî. 
(2) Çàñòðàõîâàòåëíèòå è ïðåçàñòðàõîâàòåëíèòå ïîñðåäíèöè ìîãàò äà èçâúðøâàò è äðóãà òúðãîâñêà äåéíîñò, äîêîëêîòî â òîçè êîäåêñ èëè â äðóã çàêîí íå å ïðåäâèäåíî äðóãî.
(3) Íå ñà çàñòðàõîâàòåëíè è ïðåçàñòðàõîâàòåëíè ïîñðåäíèöè ëèöàòà, êîèòî ïðåäîñòàâÿò óñëóãè ïî ïîñðåäíè÷åñòâî âúâ âðúçêà ñúñ çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè, àêî ñà íàëèöå ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð èçèñêâà ñàìî ïîçíàâàíåòî íà ïðåäîñòàâÿíîòî çàñòðàõîâàòåëíî ïîêðèòèå;
2. çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð íå ïîêðèâà ðèñêîâå ïî çàñòðàõîâêà “Æèâîò”;
3. çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð íå ïîêðèâà ðèñêîâå ïî ðàçäåë ²², ò. 10-13 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1;
4. îñíîâíàòà ïðîôåñèîíàëíà äåéíîñò íà ëèöåòî íå å çàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî;
5. çàñòðàõîâêàòà å äîïúëíåíèå êúì ïðåäîñòàâåí ïðîäóêò èëè óñëóãà è ïîêðèâà:
à) ðèñêà îò ïîãèâàíå, çàãóáà èëè ïîâðåäà íà ïðåäîñòàâåíà ñòîêà, èëè
á) ïîâðåäà èëè çàãóáà íà áàãàæ è äðóãè ðèñêîâå, ñâúðçàíè ñ ïúòóâàíå, âêëþ÷èòåëíî êîãàòî çàñòðàõîâêàòà ïîêðèâà ðèñêîâå ïî ò. 2 èëè 3, ïðè óñëîâèå ÷å òîâà ïîêðèòèå å ñïîìàãàòåëíî ïî îòíîøåíèå íà îñíîâíîòî ïîêðèòèå, ñâúðçàíî ñ ïúòóâàíåòî;
6. ðàçìåðúò íà ãîäèøíàòà ïðåìèÿ íå íàäõâúðëÿ 1000 ëâ. è îáùàòà ïðîäúëæèòåëíîñò íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð, âêëþ÷èòåëíî ñëåä ïîäíîâÿâàíåòî ìó, íå å ïîâå÷å îò 5 ãîäèíè. 

Ôèðìà
×ë. 136. Ëèöå, êîåòî íå å âïèñàíî â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 30, àë. 1, ò. 9 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð, íå ìîæå äà èçïîëçâà â ñâîåòî íàèìåíîâàíèå, ðåêëàìíà èëè äðóãà äåéíîñò äóìè íà áúëãàðñêè èëè ÷óæä åçèê, îçíà÷àâàùè èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî. 

Ãëàâà ÷åòèðèíàäåñåòà
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÁÐÎÊÅÐ

Ðàçäåë ²
Îáùè ïîëîæåíèÿ

Îïðåäåëåíèå
×ë. 137. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð å òúðãîâñêî äðóæåñòâî èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, âïèñàí âúâ âîäåíèÿ îò êîìèñèÿòà ðåãèñòúð ïî ÷ë. 30, 
àë. 1, ò. 9 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð, êîéòî ñðåùó âúçíàãðàæäåíèå ïî âúçëàãàíå îò ïîòðåáèòåë íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî è ïî âúçëàãàíå îò çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë èçâúðøâà ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî.
(2) Îòíîøåíèÿòà ìåæäó ïîòðåáèòåëÿ íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè, ñúîòâåòíî çàñòðàõîâàòåëÿ, è çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð ñå óðåæäàò ñ ïèñìåí äîãîâîð, îñâåí ïðè ïîñðåäíè÷åñòâî âúâ âðúçêà ñúñ çàäúëæèòåëíèòå çàñòðàõîâêè ïî ÷ë. 228, ÷èåòî ìèíèìàëíî ñúäúðæàíèå ñå îïðåäåëÿ â íàðåäáà (“äîãîâîð çà çàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî”).
(3) Âúçíàãðàæäåíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð ñå âêëþ÷âà â çàñòðàõîâàòåëíàòà ïðåìèÿ è ñå äúëæè îò çàñòðàõîâàòåëÿ, à ïðè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî – îò ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ.
(4) Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà ñè çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð èçâúðøâà ïúëåí àíàëèç íà çàñòðàõîâàòåëíèòå ðèñêîâå, ïðåäëîæåíèÿòà çà çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîêðèòèå, ïðåäîñòàâÿ êîíñóëòàíòñêè óñëóãè, àäìèíèñòðèðà ñêëþ÷âàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð, ñëåäè çà ñðîêîâåòå çà ïîäíîâÿâàíå íà äîãîâîðèòå è ñúäåéñòâà íà êëèåíòà ïðè óðåæäàíåòî íà ïðåòåíöèèòå ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå.

Îãðàíè÷åíèÿ íà äåéíîñòòà

×ë. 138. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð íå ìîæå äà èçâúðøâà äåéíîñò êàòî çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò.
(2) Îãðàíè÷åíèåòî ïî àë. 1 ñå ïðèëàãà è çà ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð, çà âñè÷êè äðóãè ëèöà, îïðàâîìîùåíè äà óïðàâëÿâàò è ïðåäñòàâëÿâàò çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð, êàêòî è çà íåãîâèòå ñëóæèòåëè, íåïîñðåäñòâåíî çàåòè ñ èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî.
(3) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð íå ìîæå äà áúäå àêöèîíåð èëè ñúäðóæíèê, èëè ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò. 




Ðàçäåë ²²
Óñëîâèÿ çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñò êàòî çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð

Ôèíàíñîâî ñúñòîÿíèå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð
×ë. 139. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð å äëúæåí äà ïîääúðæà ïîñòîÿííî ñîáñòâåíè ñðåäñòâà â ðàçìåð 4 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà ïîëó÷åíèòå ãîäèøíè çàñòðàõîâàòåëíè ïðåìèè, íî íå ïî-ìàëêî îò 30 000 ëâ.
(2) Ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà, ïëàòåíè íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð îò ïîòðåáèòåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè, ñå ñ÷èòàò çà èçïëàòåíè íà çàñòðàõîâàòåëÿ, à ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà, ïëàòåíè íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð îò çàñòðàõîâàòåëÿ, íå ñå ñ÷èòàò çà èçïëàòåíè íà ïîòðåáèòåëÿ íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè, äîêàòî ïîñëåäíèÿò íå ãè ïîëó÷è. 

Ïîääúðæàíå íà çàäúëæèòåëíà çàñòðàõîâêà “Ïðîôåñèîíàëíà îòãîâîðíîñò”
×ë. 140. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð å äëúæåí äà ïîääúðæà çàäúëæèòåëíà çàñòðàõîâêà “Ïðîôåñèîíàëíà îòãîâîðíîñò”, êîÿòî ïîêðèâà îòãîâîðíîñòòà çà âðåäè, íàñòúïèëè íà òåðèòîðèÿòà íà äúðæàâà ÷ëåíêà ïðè èçâúðøâàíå íà äåéíîñò ïî çàñòðàõîâàòåëíî è/èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî âñëåäñòâèå íà òÿõíî âèíîâíî äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå. Ìèíèìàëíàòà ñòîéíîñò íà çàñòðàõîâêàòà å 2 000 000 ëâ. çà âñÿêî çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå è 3 000 000 ëâ. çà âñè÷êè çàñòðàõîâàòåëíè ñúáèòèÿ çà åäíà ãîäèíà.
(2) Çàñòðàõîâêàòà ïî àë. 1 ïîêðèâà îòãîâîðíîñòòà çà âðåäè, ïðè÷èíåíè è îò âèíîâíî äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå íà ñëóæèòåëè íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð ïðè èëè ïî ïîâîä èçâúðøâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî. 

Èçèñêâàíèÿ êúì çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð
×ë. 141. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð òðÿáâà: 
1. äà èìà âèñøå îáðàçîâàíèå è ïðîôåñèîíàëåí îïèò â îáëàñòòà íà çàñòðàõîâàíåòî;
2. äà íå å îñúæäàí çà ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ñîáñòâåíîñòòà, ïðîòèâ ñòîïàíñòâîòî èëè ïðîòèâ ôèíàíñîâàòà, äàíú÷íàòà è îñèãóðèòåëíàòà ñèñòåìà, îñâåí àêî å ðåàáèëèòèðàí;
3. да не е лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност;
4. да не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. да не е обявяван в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност;
6. äà íå e àêöèîíåð, ÷ëåí íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí èëè ñâúðçàíî ëèöå ñúñ çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë. 
(2) Êîãàòî çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð å þðèäè÷åñêî ëèöå, íàé-ìàëêî åäíà òðåòà îò ÷ëåíîâåòå íà íåãîâèÿ óïðàâèòåëåí îðãàí, êàêòî è âñè÷êè äðóãè ëèöà, îïðàâîìîùåíè äà ãî óïðàâëÿâàò è ïðåäñòàâëÿâàò, òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1.
(3) Ñëóæèòåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð, íåïîñðåäñòâåíî çàåòè ñ èçâúðøâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî, òðÿáâà äà èìàò ïîíå ñðåäíî îáðàçîâàíèå è äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1, ò. 2-5. 
(4) Ïðîôåñèîíàëåí îïèò ïî àë. 1, ò. 1 îçíà÷àâà íàé-ìàëêî äâå ïîñëåäîâàòåëíè ãîäèíè ðàáîòà íà ðúêîâîäíà äëúæíîñò èëè íåïîñðåäñòâåíî ñâúðçàíà ñúñ ñêëþ÷âàíåòî è èçïúëíåíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðè â çàñòðàõîâàòåë, ïðåçàñòðàõîâàòåë, çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð èëè çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò, êàêòî è ðàáîòà â äúðæàâíèÿ çàñòðàõîâàòåëåí íàäçîð.
(5) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð å äëúæåí äà îñèãóðè îáó÷åíèå íà ñëóæèòåëèòå ïî àë. 3, êîåòî äà ñúîòâåòñòâà íà èçèñêâàíèÿòà, ñâúðçàíè ñ ïðåäëàãàíèòå îò òÿõ çàñòðàõîâàòåëíè ïðîäóêòè.

Ðàçäåë ²²²
Ðåãèñòðàöèÿ íà çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð

Íåîáõîäèìè äîêóìåíòè çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà
×ë. 142. Çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 30, àë. 1, ò. 9 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò:
1. óñòàâúò èëè äðóæåñòâåíèÿò äîãîâîð, àêî å þðèäè÷åñêî ëèöå;
2. äàííè çà ëèöàòà ïî ÷ë. 141, àë. 2 è äîêóìåíòè, óäîñòîâåðÿâàùè ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 141, àë. 1;
3. äðóãè äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.

Ïðîèçíàñÿíå ïî çàÿâëåíèåòî
×ë. 143. Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ñå ïðîèçíàñÿ ïî çàÿâëåíèåòî â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî ìó. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 29, àë. 2, 3 è 4 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî, êàòî ñðîêúò çà îòñòðàíÿâàíå íà íåðåäîâíîñòèòå èëè ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ å íå ïî-äúëúã îò 14 äíè.

Óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ
×ë. 144. Ñëåä âïèñâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð â ðåãèñòúðà êîìèñèÿòà ìó èçäàâà óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êîåòî ñúäúðæà íàé-ìàëêî ôèðìàòà, ñåäàëèùåòî è àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð, ðåãèñòúðà, â êîéòî å âïèñàí, íà÷èíèòå, ïî êîèòî âïèñâàíåòî ìîæå äà ñå óäîñòîâåðè, êàêòî è èìåíàòà íà ëèöàòà, îïðàâîìîùåíè äà óïðàâëÿâàò è ïðåäñòàâëÿâàò çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð.

Îñíîâàíèÿ çà îòêàç
×ë. 145. (1) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò îòêàçâà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà, êîãàòî:
1. íå ñà èçïúëíåíè èçèñêâàíèÿòà íà òîçè êîäåêñ;
2. çàÿâèòåëÿò å ïðåäñòàâèë íåâåðíè äàííè èëè äîêóìåíòè ñ íåâÿðíî ñúäúðæàíèå.
(2) Îòêàçúò íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà ñå ìîòèâèðà ïèñìåíî.
(3) Â ñëó÷àé íà îòêàç çàÿâèòåëÿò ìîæå äà ïîäàäå íîâî çàÿâëåíèå çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà íå ïî-ðàíî îò 6 ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ðåøåíèåòî çà îòêàç.



Óâåäîìëåíèÿ
	×ë. 146. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð å äëúæåí äà óâåäîìÿâà êîìèñèÿòà çà:
	1. íîâîâúçíèêíàëè ôàêòè è îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ïîäëåæàò íà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà íà êîìèñèÿòà;
	2. ïðîìåíè íà âïèñàíèòå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð îáñòîÿòåëñòâà.
	(2) Çàäúëæåíèåòî ïî àë. 1 ñå èçïúëíÿâà â 7-äíåâåí ñðîê îò íàñòúïâàíåòî èëè óçíàâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ ôàêò èëè îáñòîÿòåëñòâî, à êîãàòî òî ïîäëåæè íà âïèñâàíå â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð – â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîñòàíîâÿâàíå íà âïèñâàíåòî. Êúì óâåäîìëåíèåòî ñå ïðèëàãàò äîêóìåíòèòå, óäîñòîâåðÿâàùè èçâúðøåíàòà ïðîìÿíà.

Îñíîâàíèÿ çà çàëè÷àâàíå îò ðåãèñòúðà
×ë. 147. (1) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò çàëè÷àâà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð îò ðåãèñòúðà:
1. êîãàòî å ïðåäñòàâèë íåâåðíè äàííè, êîèòî ñà ïîñëóæèëè êàòî îñíîâàíèå çà âïèñâàíåòî ìó â ðåãèñòúðà;
2. êîãàòî íå å çàïî÷íàë äà èçâúðøâà äåéíîñò â ñðîê åäíà ãîäèíà îò âïèñâàíåòî ìó â ðåãèñòúðà;
3. êîãàòî å ïðåñòàíàë äà èçâúðøâà äåéíîñòòà ñè çà ïîâå÷å îò 6 ìåñåöà;
4. êîãàòî å ïðåñòàíàë äà îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñò êàòî çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð;
5. êîãàòî å â ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò èëè ëèêâèäàöèÿ;
6. êîãàòî å íàðóøèë ãðóáî èëè íàðóøàâà ñèñòåìíî òîçè êîäåêñ è àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó;
7. ïðè ñìúðò íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå - åäíîëè÷åí òúðãîâåö;
8. ïî èñêàíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð.
(2) Ñëåä çàëè÷àâàíåòî îò ðåãèñòúðà çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð íå ìîæå äà èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíî è ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî. Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð å äëúæåí äà âúðíå èçäàäåíîòî îò êîìèñèÿòà óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ â 7-äíåâåí ñðîê ñëåä êàòî áúäå óâåäîìåí çà çàëè÷àâàíåòî.

Ãëàâà ïåòíàäåñåòà
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÀÃÅÍÒ
Ðàçäåë ²
Îáùè ïîëîæåíèÿ

Îïðåäåëåíèå
×ë. 148. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò å ôèçè÷åñêî ëèöå, åäíîëè÷åí òúðãîâåö èëè òúðãîâñêî äðóæåñòâî, âïèñàíî âúâ âîäåíèÿ îò êîìèñèÿòà ðåãèñòúð ïî ÷ë. 30, àë. 1, ò. 9 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð, êîåòî ñðåùó âúçíàãðàæäåíèå ïî âúçëàãàíå îò åäèí èëè ïîâå÷å çàñòðàõîâàòåëè èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëè èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíî è ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî îò òÿõíî èìå è çà òÿõíà ñìåòêà. 
(2) Îòíîøåíèÿòà ìåæäó çàñòðàõîâàòåëÿ, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ, è çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò ñå óðåæäàò ñ ïèñìåí äîãîâîð (“äîãîâîð çà çàñòðàõîâàòåëíî àãåíòñòâî”), ÷èåòî ìèíèìàëíî ñúäúðæàíèå ñå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáà.

Îãðàíè÷åíèÿ íà äåéíîñòòà
×ë. 149. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò íå ìîæå äà ðàáîòè çà çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 138 ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî çà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò.
(2) Óïðàæíÿâàíåòî íà äåéíîñò êàòî çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò îò ôèçè÷åñêî ëèöå å ñâîáîäíà ïðîôåñèÿ. 
(3) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò – ôèçè÷åñêî ëèöå, íå ìîæå äà áúäå â òðóäîâè ïðàâîîòíîøåíèÿ ñúñ çàñòðàõîâàòåë, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåë.

Îáâúðçàíîñò íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò
×ë. 150. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ìîæå äà ïîñðåäíè÷è çà åäèí çàñòðàõîâàòåë, êîéòî å ïîëó÷èë ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàíå, êîåòî îáõâàùà çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë I îò ïðèëîæåíèå ¹ 1, è çà åäèí çàñòðàõîâàòåë, ïîëó÷èë ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàíå, êîåòî îáõâàùà çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë II îò ïðèëîæåíèå ¹ 1. 
(2) Ñúñ ñúãëàñèåòî íà ëèöàòà ïî àë. 1 çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ìîæå äà èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî è çà äðóãè çàñòðàõîâàòåëè.

Ðàçäåë ²²
Óñëîâèÿ çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñò êàòî çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò

Èçèñêâàíèÿ êúì çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò
×ë. 151. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò òðÿáâà äà èìà ïîíå ñðåäíî îáðàçîâàíèå è äà îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà ïî ÷ë. 141, àë. 1, ò. 2-6. Ñëóæèòåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò, íåïîñðåäñòâåíî çàåòè ñ èçâúðøâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî, òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 141, àë. 3.
(2) Ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà, ïëàòåíè íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò îò ïîòðåáèòåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè, ñå ñ÷èòàò çà èçïëàòåíè íà çàñòðàõîâàòåëÿ, à ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà, ïëàòåíè íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò îò çàñòðàõîâàòåëÿ, íå ñå ñ÷èòàò çà èçïëàòåíè íà ïîòðåáèòåëÿ íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè, äîêàòî ïîñëåäíèÿò íå ãè ïîëó÷è. 

Îáó÷åíèå íà çàñòðàõîâàòåëíèòå àãåíòè
×ë. 152. Çàñòðàõîâàòåëèòå è ïðåçàñòðàõîâàòåëèòå ñà äëúæíè äà îñèãóðÿò îáó÷åíèå íà çàñòðàõîâàòåëíèòå àãåíòè, ñ êîèòî ñà ñêëþ÷èëè äîãîâîð çà çàñòðàõîâàòåëíî àãåíòñòâî, êàêòî è íà òåõíèòå ñëóæèòåëè, íåïîñðåäñòâåíî çàåòè ñ èçâúðøâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî. Îáó÷åíèåòî òðÿáâà äà ñúîòâåòñòâà íà èçèñêâàíèÿòà, ñâúðçàíè ñ ïðåäëàãàíèòå îò çàñòðàõîâàòåëíèòå àãåíòè çàñòðàõîâàòåëíè ïðîäóêòè.

Ïðîâåðêà çà ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà
×ë. 153. (1) Ïðåäè äà ñêëþ÷è äîãîâîð çà çàñòðàõîâàòåëíî àãåíòñòâî, çàñòðàõîâàòåëÿò, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò, óñòàíîâÿâà äàëè ëèöåòî, ñ êîåòî ñêëþ÷âà äîãîâîð, îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 140, àë. 1.
(2) Â ñëó÷àé ÷å ëèöåòî ïî àë. 1 íÿìà çàñòðàõîâêà “Ïðîôåñèîíàëíà îòãîâîðíîñò” ïî ÷ë. 140 èëè íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 141, àë. 1, çàñòðàõîâàòåëÿò, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò, êîéòî å ñêëþ÷èë äîãîâîð ñ íåãî, íîñè ïúëíà îòãîâîðíîñò çà íåãîâèòå äåéñòâèÿ âúâ âðúçêà ñ èçâúðøâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíîòî è ïðåçàñòðàõîâàòåëíîòî ïîñðåäíè÷åñòâî ïî äîãîâîðà.

Âïèñâàíå â ðåãèñòúðà
×ë. 154. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò, âîäè ñïèñúê íà ëèöàòà, ñ êîèòî èìà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè çà çàñòðàõîâàòåëíî àãåíòñòâî, ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ. Êúì ñïèñúêà ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíèòå äîêóìåíòè ïî ÷ë. 142.
(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò, ïîäàâà çàÿâëåíèå äî êîìèñèÿòà çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 30, àë. 1, ò. 9 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð íà ëèöàòà, âêëþ÷åíè â ñïèñúêà ïî àë. 1. 
(3) Çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà óâåäîìè êîìèñèÿòà çà âñÿêà ïðîìÿíà â ñïèñúêà ïî àë. 1.
	(4) Çàäúëæåíèåòî ïî àë. 3 ñå èçïúëíÿâà â 7-äíåâåí ñðîê îò íàñòúïâàíåòî èëè óçíàâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ ôàêò èëè îáñòîÿòåëñòâî. Êúì óâåäîìëåíèåòî ñå ïðèëàãàò äîêóìåíòèòå, óäîñòîâåðÿâàùè èçâúðøåíàòà ïðîìÿíà.

Êàðòà çà ëåãèòèìàöèÿ
×ë. 155. Ñëåä âïèñâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò â ðåãèñòúðà çàñòðàõîâàòåëÿò, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò, ìó èçäàâà êàðòà çà ëåãèòèìàöèÿ ïî îáðàçåö, îïðåäåëåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êîÿòî ñúäúðæà íàé-ìàëêî èìåòî è àäðåñà, ñúîòâåòíî ôèðìàòà, ñåäàëèùåòî è àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò, èçêëþ÷èòåëíèÿ ðàéîí íà äåéñòâèå íà àãåíòà, âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, êîèòî ìîæå äà ïðåäëàãà, ðåãèñòúðà, â êîéòî å âïèñàí, íà÷èíèòå, ïî êîèòî âïèñâàíåòî ìîæå äà ñå óäîñòîâåðè, êàêòî è èìåíàòà íà ëèöàòà, îïðàâîìîùåíè äà óïðàâëÿâàò è ïðåäñòàâëÿâàò çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò.

Îñíîâàíèÿ çà çàëè÷àâàíå îò ðåãèñòúðà
×ë. 156. (1) Çà çàëè÷àâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò îò ðåãèñòúðà ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî ÷ë. 147, àë. 1. Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò çàëè÷àâà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò îò ðåãèñòúðà è ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà çà çàñòðàõîâàòåëíî àãåíòñòâî. 
(2) Ñëåä çàëè÷àâàíåòî îò ðåãèñòúðà çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò íå ìîæå äà èçâúðøâà çàñòðàõîâàòåëíî è ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî. Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò å äëúæåí äà âúðíå èçäàäåíàòà êàðòà çà ëåãèòèìàöèÿ.

Ãëàâà øåñòíàäåñåòà
ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÊÚÌ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÈß ÁÐÎÊÅÐ È ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÈß ÀÃÅÍÒ

Ïðèíöèïè
×ë. 157. (1) Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà ñè çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ñà äëúæíè äà ñïàçâàò ïðèíöèïà íà äîáðîâîëíîñòòà è äîáðîñúâåñòíî äà ðàçÿñíÿâàò ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð ñ îãëåä çàùèòàòà íà èíòåðåñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè.
(2) Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà ñè çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ñà äëúæíè äà ïîëàãàò ãðèæàòà íà äîáúð òúðãîâåö ñ îãëåä çàùèòàòà íà èíòåðåñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè.

Îïàçâàíå íà òàéíà
×ë. 158. Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà ñè çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ñà äëúæíè äà ïàçÿò òúðãîâñêàòà òàéíà è ïðåñòèæà íà çàñòðàõîâàòåëÿ è ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ, êàêòî è çàñòðàõîâàòåëíàòà òàéíà, êàòî íå èçïîëçâàò ïîëó÷åíàòà èíôîðìàöèÿ âúâ âðåäà íà âúçëîæèòåëÿ.

Äîêóìåíòè çà ëåãèòèìèðàíå
×ë. 159. Ïðè èçâúðøâàíå íà äåéíîñòòà ñè çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð ñå ëåãèòèìèðà ñ èçäàäåíîòî îò êîìèñèÿòà óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ, à çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò – ñ èçäàäåíàòà îò çàñòðàõîâàòåëÿ, ñúîòâåòíî ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ, êàðòà.




Îò÷åòíîñò è êîíòðîë íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò
×ë. 160. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ñå îò÷èòà ïðåä çàñòðàõîâàòåëÿ èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ ïî ðåä è íà÷èí, ïðåäâèäåíè â äîãîâîðà çà çàñòðàõîâàòåëíî àãåíòñòâî.
(2) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ïîäëåæè íà êîíòðîë îò ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë íà çàñòðàõîâàòåëÿ èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ, çà êîãîòî èçâúðøâàò çàñòðàõîâàòåëíî èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî.

Ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ íà ïîòðåáèòåëè íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè
×ë. 161. (1) Ïðè ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð è, àêî å íåîáõîäèìî, ïðè íåãîâîòî èçìåíåíèå èëè ïîäíîâÿâàíå çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò ïðåäîñòàâÿò íà ïîòðåáèòåëÿ íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè íàé-ìàëêî ñëåäíàòà èíôîðìàöèÿ:
1. името и адреса си, съответно фирмата, седалището и адреса на управление;
2. регистъра, в който е вписан, и начините, по които вписването може да се удостовери;
3. дали притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;
4. дали застраховател или контролиращо дружество на застраховател притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователния брокер или застрахователния агент;
5. реда, по който могат да се подават жалби от потребители на застрахователни услуги и други заинтересувани лица срещу застрахователния брокер или застрахователния агент, както и реда за извънсъдебно уреждане на спорове между тях;
6. друга информация, определена с наредба.
(2) При сключване на застрахователния договор застрахователният брокер и застрахователният агент уведомяват потребителя на застрахователни услуги и за това дали във връзка с предлагания договор:
1. дава съветите си въз основа на задължението по ал. 4, или
2. има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи; в този случай по искане на потребителя на застрахователни услуги застрахователният брокер или застрахователният агент му предоставят имената на тези застрахователи, или
3. няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не дава съветите си въз основа на задължението по ал. 4; в този случай по искане на потребителя на застрахователни услуги застрахователният брокер или застрахователният агент му предоставят имената на застрахователите, за които може да извършва и извършва застрахователно посредничество.
(3) Когато информацията по ал. 1 и 2 се предоставя единствено по искане на потребителя на застрахователни услуги, той трябва да бъде уведомен, че има право да поиска такава информация.
(4) Когато застрахователният брокер или застрахователният агент уведомява потребителя на застрахователни услуги, че дава съветите си въз основа на справедлив анализ, той е длъжен да дава тези съвети след анализ на достатъчно голям брой застрахователни договори, за да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно застрахователния договор, който ще бъде най-подходящ с оглед потребностите на потребителя на застрахователни услуги.
(5) Преди сключване на конкретен застрахователен договор застрахователният брокер и застрахователният агент са длъжни въз основа на предоставената от потребителя на застрахователни услуги информация да определят неговите изисквания и потребности, както и основанията си за дадените на потребителя съвети относно конкретен застрахователен продукт. 
(6) Изискванията за предоставяне на информация по ал. 1, 2, 4 и 5 не се прилагат, когато застрахователният брокер или застрахователният агент извършват застрахователно посредничество по застраховането на големи рискове, както и при  извършване на презастрахователно  посредничество.

Изисквания към предоставяната информация
Чл. 162. (1) Информацията по чл. 161 се предоставя на хартиен или друг траен носител на информация, достъпен за потребителя на застрахователни услуги, на официалния език на държавата членка, където е разположен рискът или на друг език, за който страните са се договорили, и трябва да бъде ясна, точна и разбираема за потребителя на застрахователни услуги.
(2) Информацията по чл. 161 може да бъде предоставена устно по искане на потребителя на застрахователни услуги, както и когато е необходимо незабавно покритие. В тези случаи информацията се предоставя на потребителя на застрахователни услуги по реда на ал. 1 незабавно след сключването на застрахователния договор.

Ãëàâà ñåäåìíàäåñåòà
ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ ÎÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÁÐÎÊÅÐ 
È ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÀÃÅÍÒ ÎÒ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß Â ÄÐÓÃÀ ÄÚÐÆÀÂÀ ×ËÅÍÊÀ. ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÁÐÎÊÅÐ È ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÀÃÅÍÒ ÎÒ 
ÄÐÓÃÀ ÄÚÐÆÀÂÀ ×ËÅÍÊÀ

Ðàçäåë I
Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò îò çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â äðóãà 
äúðæàâà ÷ëåíêà

Ïðàâî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè
×ë. 163. Çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò, ðåãèñòðèðàí ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ãëàâà ÷åòèðèíàäåñåòà, ñúîòâåòíî ãëàâà ïåòíàäåñåòà, ìîæå äà èçâúðøâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè.

Óâåäîìÿâàíå è çàïî÷âàíå íà äåéíîñò
×ë. 164. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò, êîéòî âúçíàìåðÿâà äà èçâúðøâà äåéíîñò â åäíà èëè ïîâå÷å ïðèåìàùè äúðæàâè ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâà çà òîâà êîìèñèÿòà.
(2) Â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà óâåäîìëåíèåòî ïî àë. 1 êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà ïðèåìàùàòà äúðæàâà, àêî òÿ æåëàå äà áúäå óâåäîìÿâàíà, çà íàìåðåíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð èëè çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò äà èçâúðøâà äåéíîñò íà íåéíàòà òåðèòîðèÿ. Êîìèñèÿòà íåçàáàâíî óâåäîìÿâà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð, ñúîòâåòíî çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò, çà óâåäîìÿâàíåòî íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí íà ïðèåìàùàòà äúðæàâà.
(3) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð, ñúîòâåòíî çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò, ìîæå äà çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà ïðèåìàùàòà äúðæàâà ñëåä èçòè÷àíåòî íà åäèí ìåñåö îò óâåäîìÿâàíåòî ìó ïî ðåäà íà 
àë. 2. Àêî ïðèåìàùàòà äúðæàâà íå æåëàå äà áúäå óâåäîìÿâàíà, çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð, ñúîòâåòíî çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò, ìîæå íåçàáàâíî äà çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò.
(4) Êîìèñèÿòà óâåäîìÿâà íåçàáàâíî ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà ïðèåìàùàòà äúðæàâà, â ñëó÷àé ÷å çàñòðàõîâàòåëíèÿò áðîêåð, ñúîòâåòíî çàñòðàõîâàòåëíèÿò àãåíò, áúäå çàëè÷åí îò ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 30, àë. 1, ò. 9 îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð.

Ðàçäåë ²I
Èçâúðøâàíå íà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ îò çàñòðàõîâàòåëíè áðîêåðè è çàñòðàõîâàòåëíè àãåíòè îò äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà

Ïðàâî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè
×ë. 165. Ðåãèñòðèðàí çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò ñúñ  ñåäàëèùå â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, ñúîòâåòíî êîéòî èìà ïîñòîÿííî ïðåáèâàâàíå è èçâúðøâà äåéíîñò â äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà, ìîæå äà èçâúðøâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå è ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè.

Çàïî÷âàíå íà äåéíîñò
×ë. 166. Çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð è çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò ïî ÷ë. 165 ìîæå äà çàïî÷íå äà èçâúðøâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ïðàâîòî íà óñòàíîâÿâàíå èëè ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè ñëåä èçòè÷àíåòî íà åäèí ìåñåö îò óâåäîìÿâàíåòî íà êîìèñèÿòà îò ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí îðãàí íà äúðæàâàòà ïî ïðîèçõîä çà íàìåðåíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ áðîêåð èëè çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò äà èçâúðøâà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.


×ÀÑÒ ×ÅÒÂÚÐÒÀ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÍ ÄÎÃÎÂÎÐ

Ãëàâà îñåìíàäåñåòà
ÎÁÙÀ ×ÀÑÒ

Îïðåäåëåíèå
	×ë. 167. (1) Ñúñ çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð çàñòðàõîâàòåëÿò ñå çàäúëæàâà äà ïîåìå îïðåäåëåíè ðèñêîâå ñðåùó ïëàùàíå íà ïðåìèÿ è ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå: 
1. äà çàïëàòè íà çàñòðàõîâàíèÿ è/èëè íà òðåòî ïîëçâàùî ñå ëèöå ïàðè÷íà  ñóìà èëè çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå, èëè
2. äà âúçñòàíîâè â óãîâîðåíèÿ ðàçìåð âðåäèòå, ïðåòúðïåíè îò çàñòðàõîâàíèÿ.
(2) Çà çàñòðàõîâàòåëíèòå äîãîâîðè ñå ïðèëàãàò îáùèòå ïðàâèëà íà Çàêîíà çà çàäúëæåíèÿòà è äîãîâîðèòå è íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí, äîêîëêîòî â òîçè êîäåêñ íå å ïðåäâèäåíî äðóãî.

Ôîðìà
	×ë. 168. (1) Ñúùåñòâóâàíåòî è ñúäúðæàíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð ñå äîêàçâàò ñúñ çàñòðàõîâàòåëíà ïîëèöà, çàñòðàõîâàòåëíî ñâèäåòåëñòâî (ñåðòèôèêò) èëè ñ äðóã ïèñìåí àêò. 
	(2) Ñúîòâåòíèÿò àêò ïî àë. 1 ñå èçäàâà íàé-ìàëêî â äâà åêçåìïëÿðà - 
ïî åäèí çà âñÿêà îò ñòðàíèòå.
	(3) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî îðèãèíàëíèÿò åêçåìïëÿð îò àêòà ïî àë. 1 íà çàñòðàõîâàíèÿ áúäå óíèùîæåí, ïîâðåäåí, îòêðàäíàò èëè èçãóáåí, çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîèñêâàíåòî äà  ñíàáäè íàñðåùíàòà ñòðàíà ñúñ çàâåðåíî êîïèå îò íåãî. Ëèïñàòà íà îðèãèíàëåí åêçåìïëÿð íå å îñíîâàíèå çà îòêàç èëè íàìàëÿâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ïëàùàíå. 
	(4) Ïèñìåíèÿò àêò ïî àë. 1 òðÿáâà äà ñúäúðæà:
	1.  èìåíàòà, ñúîòâåòíî íàèìåíîâàíèÿòà è àäðåñèòå íà ñòðàíèòå;  
	2.  ïðåäìåòà íà äîãîâîðà;
	3.  ïîêðèòèòå çàñòðàõîâàòåëíè ðèñêîâå;
	4. ñðîêà íà äîãîâîðà, âêëþ÷èòåëíî íà÷àëîòî è êðàÿ íà ïåðèîäà íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ïîêðèòèå; 
	5. çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà èëè íà÷èíà íà èç÷èñëÿâàíåòî é; 
	6. çàñòðàõîâàòåëíàòà ïðåìèÿ èëè íà÷èíà íà èç÷èñëÿâàíåòî é, êàêòî è ñðîêîâåòå è ðåäà çà íåéíîòî ïëàùàíå;
	7. ðàçìåðà íà ñàìîó÷àñòèåòî, àêî òàêîâà å óãîâîðåíî ìåæäó ñòðàíèòå;
	8. èìåíàòà è àäðåñà íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ àãåíò, àêî äîãîâîðúò å ñêëþ÷åí ÷ðåç àãåíò; 
9. äàòàòà è ìÿñòîòî íà èçäàâàíå íà ïèñìåíèÿ àêò ïî àë. 1;
10.  ïîäïèñèòå íà ñòðàíèòå.
	(5) Ïðè ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð â ïîëçà íà òðåòî ëèöå àêòúò ïî àë. 1 òðÿáâà äà ñúäúðæà è èìåíàòà, ñúîòâåòíî íàèìåíîâàíèåòî è àäðåñà íà òðåòîòî ïîëçâàùî ñå ëèöå, èëè íà÷èíà, ïî êîéòî òî ìîæå äà áúäå îïðåäåëåíî. 
	(6) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð âêëþ÷âà ïðåäëîæåíèåòî çà çàñòðàõîâàíå, ïîäïèñàíî îò çàñòðàõîâàíîòî ëèöå èëè îò óïúëíîìîùåí íåãîâ ïðåäñòàâèòåë, êàêòî è îáùèòå è ñïåöèàëíèòå óñëîâèÿ, ïðèëîæèìè ïî ñúîòâåòíèÿ âèä çàñòðàõîâêà è èçäàäåíàòà çàñòðàõîâàòåëíà ïîëèöà èëè çàñòðàõîâàòåëåí ñåðòèôèêàò.

Ïðåääîãîâîðíà èíôîðìàöèÿ
	×ë. 169. (1) Çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà ïðåäîñòàâÿ íà âñåêè ïîòðåáèòåë íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè ïðåäè ñêëþ÷âàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð èíôîðìàöèÿ â ïîäõîäÿùà ïèñìåíà ôîðìà çà ñúîòâåòíèÿ âèä çàñòðàõîâêà, êîÿòî òðÿáâà äà ñúäúðæà:
	1.  íàèìåíîâàíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
	2.  ñåäàëèùåòî è àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
	3. ïîêðèòèòå è èçêëþ÷åíèòå ðèñêîâå, âúçìîæíîñòèòå çà èçìåíåíèå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð ñúîáðàçíî îáùèòå óñëîâèÿ;
	4.  ñðîêà è íà÷èíèòå çà ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà;
	5.  íà÷èíà çà îïðåäåëÿíå è ñðîêà è íà÷èíèòå çà ïëàùàíå íà ïðåìèèòå, êàêòî è ïîñëåäèöèòå îò íåïëàùàíåòî; 
	6. ïðåäïîñòàâêèòå è ñðîêà çà ïëàùàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå èëè ïàðè÷íà ñóìà;
	7. íà÷èíèòå çà êàëêóëèðàíå è ðàçïðåäåëÿíå íà áîíóñè, àêî èìà ïðåäâèäåíè òàêèâà;
	8. îòêóïíèòå ñòîéíîñòè è ïàðè÷íèòå ñóìè ïðè èçòè÷àíå ñðîêà íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð - ïðè äîãîâîðèòå ïî çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë I, ò. 1, 2, 3 è 5 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1; 
	9.  èç÷åðïàòåëíî ïîñî÷âàíå íà êîíêðåòíèòå èíâåñòèöèîííè ôîíäîâå, â êîèòî ìîãàò äà áúäàò èíâåñòèðàíè ñðåäñòâàòà ïðè äîãîâîð çà çàñòðàõîâêà “Æèâîò”, ñâúðçàíà ñ èíâåñòèöèîíåí ôîíä ïî ðàçäåë I, ò. 3 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1;
	10.  âúçìîæíîñòòà çà íàìàëÿâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå ñïðÿìî äîãîâîðåíàòà çàñòðàõîâàòåëíà ñóìà â çàâèñèìîñò îò îâåõòÿâàíåòî íà èìóùåñòâîòî çà ñðîêà íà äåéñòâèå íà äîãîâîðà -  ïðè äîãîâîðèòå çà èìóùåñòâåíî çàñòðàõîâàíå;
	11. ïðîöåäóðèòå çà èçâúíñúäåáíî óðåæäàíå íà ñïîðîâå ìåæäó ñòðàíèòå ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð, àêî èìà ïðåäâèäåíè òàêèâà.
	(2)  Ïðè èçïîëçâàíåòî íà äèñòàíöèîíåí ñïîñîá çà êîìóíèêàöèÿ èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 1 ñå ïðåäîñòàâÿ íà ïîòðåáèòåëÿ íà çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè îò çàñòðàõîâàòåëÿ èëè çàñòðàõîâàòåëíèÿ ïîñðåäíèê â ïèñìåíà ôîðìà èëè íà äðóã òðàåí íîñèòåë íà èíôîðìàöèÿ ïðåäè ñêëþ÷âàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð.	
	(3) Çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà ïðåäîñòàâÿ ñëåäíàòà èíôîðìàöèÿ íà çàñòðàõîâàíîòî ëèöå ïî âðåìå íà äåéñòâèå íà äîãîâîðà:
	1.  âñÿêà ïðîìÿíà â îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 1 è 2;
	2.  åæåãîäíà èíôîðìàöèÿ çà ñúñòîÿíèåòî íà áîíóñèòå;
	3. ïîñòèãíàòàòà äîõîäíîñò ïî âèäîâå èíâåñòèöèîííè ôîíäîâå - ïðè äîãîâîðèòå çà çàñòðàõîâêà “Æèâîò”, ñâúðçàíà ñ èíâåñòèöèîíåí ôîíä ïî ðàçäåë I, ò. 3 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1;
	4. èíôîðìàöèÿ çà îòêóïíèòå ñòîéíîñòè – ïðè äîãîâîðèòå ïî çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë I, ò. 1, 2, 3 è 5 îò ïðèëîæåíèå ¹ 1.
	(3) Êîãàòî çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð ñå ñêëþ÷âà ÷ðåç çàñòðàõîâàòåëåí áðîêåð èëè çàñòðàõîâàòåëåí àãåíò, èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 1 ñå ïðåäîñòàâÿ îò òÿõ.

Âëèçàíå â ñèëà íà çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð
	×ë. 170. Çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð âëèçà â ñèëà ñëåä ïëàùàíåòî íà öÿëàòà äúëæèìà ïðåìèÿ èëè íà ïúðâàòà âíîñêà îò íåÿ ïðè ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå íà ïðåìèÿòà, îñâåí àêî å óãîâîðåíî äðóãî.

Çàäúëæåíèå çà îáÿâÿâàíå
	×ë. 171. (1) Ïðè ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà îáÿâè òî÷íî è èç÷åðïàòåëíî ñúùåñòâåíèòå îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ñà ìó èçâåñòíè è ñà îò çíà÷åíèå çà ðèñêà.
	(2) Çà ñúùåñòâåíè ïî àë. 1 ñå ñìÿòàò ñàìî îáñòîÿòåëñòâàòà, çà êîèòî çàñòðàõîâàòåëÿò ïèñìåíî å ïîñòàâèë âúïðîñ.
	(3) Íåîòãîâàðÿíåòî íà âúïðîñ, áåç äà èìà óêðèâàíå íà ñúùåñòâåíî çà ðèñêà îáñòîÿòåëñòâî, íå å îñíîâàíèå çà íåäåéñòâèòåëíîñò, çà èçìåíåíèå íà äîãîâîðà èëè çà îòêàç îò èëè íàìàëÿâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ïëàùàíå.


Ñúçíàòåëíî íåòî÷íî îáÿâÿâàíå èëè ïðåìúë÷àâàíå
	×ë. 172. (1) Àêî çàñòðàõîâàíèÿò ñúçíàòåëíî å îáÿâèë íåòî÷íî èëè å ïðåìúë÷àë îáñòîÿòåëñòâî, ïðè íàëè÷èåòî íà êîåòî çàñòðàõîâàòåëÿò íå áè ñêëþ÷èë äîãîâîðà, àêî å çíàåë çà òîâà îáñòîÿòåëñòâî, òîé ìîæå äà ãî ïðåêðàòè. Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà óïðàæíè òîâà ïðàâî â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò óçíàâàíå íà îáñòîÿòåëñòâîòî.
	(2) Â ñëó÷àÿ ïî àë. 1 çàñòðàõîâàòåëÿò çàäúðæà ïëàòåíàòà ÷àñò îò ïðåìèÿòà è èìà ïðàâî äà èñêà ïëàùàíåòî é çà ïåðèîäà äî ïðåêðàòÿâàíåòî íà äîãîâîðà.
	(3) Àêî ñúçíàòåëíî íåòî÷íî îáÿâåíîòî èëè ïðåìúë÷àíîòî îáñòîÿòåëñòâî å îò òàêúâ õàðàêòåð, ÷å çàñòðàõîâàòåëÿò áè ñêëþ÷èë äîãîâîðà, íî ïðè äðóãè óñëîâèÿ, òîé ìîæå äà ïîèñêà èçìåíåíèåòî ìó.  Òîâà ïðàâî ìîæå äà ñå óïðàæíè â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò óçíàâàíå íà îáñòîÿòåëñòâîòî. Àêî çàñòðàõîâàíèÿò íå ïðèåìå ïðåäëîæåíèåòî çà ïðîìÿíà â äâóñåäìè÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî ìó, äîãîâîðúò ñå ïðåêðàòÿâà ñ ïîñëåäèöèòå ïî àë. 2.
	(4) Êîãàòî â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå íàñòúïè, çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà îòêàæå èçöÿëî èëè ÷àñòè÷íî ïëàùàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíî ïëàùàíå ñàìî àêî íåòî÷íî îáÿâåíîòî èëè ïðåìúë÷àíîòî îáñòîÿòåëñòâî å îêàçàëî âúçäåéñòâèå çà íàñòúïâàíåòî íà ñúáèòèåòî.
	(5) Àêî çàñòðàõîâàíèÿò å ñêëþ÷èë äîãîâîðà ÷ðåç ïúëíîìîùíèê èëè çà ñìåòêà íà òðåòî ëèöå, äîñòàòú÷íî å óêðèòîòî îáñòîÿòåëñòâî äà å áèëî èçâåñòíî íà çàñòðàõîâàíèÿ èëè íà ïúëíîìîùíèêà ìó, ñúîòâåòíî íà òðåòîòî ëèöå.

Íåñúçíàòåëíî íåòî÷íî îáÿâÿâàíå
	×ë. 173. (1) Àêî ïðè ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð îáñòîÿòåëñòâî ïî ÷ë. 161, àë. 1 íå å áèëî èçâåñòíî íà ñòðàíèòå, âñÿêà îò òÿõ ìîæå â äâóñåäìè÷åí ñðîê îò óçíàâàíåòî ìó äà ïðåäëîæè èçìåíåíèå íà äîãîâîðà.
	(2) Àêî äðóãàòà ñòðàíà íå ïðèåìå ïðåäëîæåíèåòî ïî àë. 1 â äâóñåäìè÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî ìó, ïðåäëîæèòåëÿò ìîæå äà ïðåêðàòè äîãîâîðà, çà êîåòî ïèñìåíî óâåäîìÿâà äðóãàòà ñòðàíà.
	(3) Àêî äîãîâîðúò áúäå ïðåêðàòåí, çàñòðàõîâàòåëÿò âúçñòàíîâÿâà ÷àñòòà îò ïëàòåíàòà ïðåìèÿ, êîÿòî ñúîòâåòñòâà íà íåèçòåêëèÿ ïåðèîä íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ïîêðèòèå.
	(4) Ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå ïðåäè èçìåíåíèåòî èëè ïðåêðàòÿâàíåòî íà äîãîâîðà çàñòðàõîâàòåëÿò íå ìîæå äà îòêàæå çàñòðàõîâàòåëíî ïëàùàíå, íî ìîæå äà ãî íàìàëè ñúîáðàçíî ñúîòíîøåíèåòî ìåæäó ðàçìåðà íà ïëàòåíàòà ïðåìèÿ è íà ïðåìèÿòà, êîÿòî òðÿáâà äà ñå ïëàòè ñïîðåä ðåàëíèÿ çàñòðàõîâàòåëåí ðèñê.

Îáÿâÿâàíå íà íîâîíàñòúïèëè îáñòîÿòåëñòâà
	×ë. 174. (1) Ïî âðåìå íà äåéñòâèå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà îáÿâÿâà ïðåä çàñòðàõîâàòåëÿ âñè÷êè íîâîíàñòúïèëè îáñòîÿòåëñòâà, çà êîèòî ïðè ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà çàñòðàõîâàòåëÿò ïèñìåíî å ïîñòàâèë âúïðîñ. Îáÿâÿâàíåòî íà îáñòîÿòåëñòâàòà òðÿáâà äà ñå èçâúðøè íåçàáàâíî ñëåä óçíàâàíåòî èì.
	(2) Ïðè íåèçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèåòî ïî àë. 1 ðàçïîðåäáèòå íà 
÷ë. 172, àë. 1 è ÷ë. 173 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî.



Çàñòðàõîâàòåëíà ïðåìèÿ
	×ë. 175. (1) Öÿëàòà ïðåìèÿ èëè ïúðâàòà âíîñêà ïðè ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå íà ïðåìèÿòà ñå ïëàùàò îò çàñòðàõîâàíèÿ èëè îò çàñòðàõîâàùèÿ ïðè ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð, îñâåí àêî å óãîâîðåíî äðóãî.
	(2) Çàäúëæåíèåòî çà ïëàùàíå íà ïðåìèÿ ñå èçïúëíÿâà ïî ìåñòîæèòåëñòâîòî íà çàñòðàõîâàíèÿ, ñúîòâåòíî ïî ìåñòîæèòåëñòâîòî íà çàñòðàõîâàùèÿ. Âñè÷êè ðàçíîñêè, ñâúðçàíè ñ ïëàùàíåòî, ñà çà ñìåòêà íà äëúæíèêà.
	(3) Òåêóùàòà ïðåìèÿ ñå ïëàùà â óãîâîðåíèÿ ñðîê. Ïðè íåïëàùàíåòî é çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà íàìàëè çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà, äà èçìåíè äîãîâîðà èëè äà ãî ïðåêðàòè.
	(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà óïðàæíè ïðàâàòà ïî àë.  3 íå ïî-ðàíî îò 15 äíè îò äåíÿ, â êîéòî çàñòðàõîâàíèÿò å ïîëó÷èë ïèñìåíî ïðåäóïðåæäåíèå.
	(5) Àêî å óãîâîðåíî çàñòðàõîâàòåëíîòî ïîêðèòèå äà çàïî÷íå, áåç äà å ïëàòåíà öÿëàòà ïðåìèÿ èëè ïúðâàòà âíîñêà ïðè ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå, çàñòðàõîâàòåëÿò èìà ïðàâî äà èñêà ïëàùàíåòî é ñúñ çàêîííàòà ëèõâà îò äåíÿ íà çàáàâàòà.
	
Çàäúëæåíèå çà ñúîáùàâàíå
	×ë. 176. (1) Ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå çàñòðàõîâàùèÿò, çàñòðàõîâàíèÿò, ñúîòâåòíî òðåòîòî ïîëçâàùî ñå ëèöå, ñà äëúæíè â 7-äíåâåí ñðîê  äà óâåäîìÿò çàñòðàõîâàòåëÿ, îñâåí àêî â îáùèòå óñëîâèÿ å ïðåäâèäåí äðóã ïîäõîäÿù ñðîê.
	(2) Ñðîêúò ïî àë. 1 íå ìîæå äà áúäå ïî êðàòúê îò 3 äíè îò óçíàâàíåòî èëè ïî-êðàòúê îò 24 ÷àñà îò óçíàâàíåòî ïðè çàñòðàõîâêè ñðåùó ðèñêîâåòå îò êðàæáà èëè ãðàáåæ.
(3) Ïðè íåñïàçâàíå íà ñðîêà ïî àë. 1 çàñòðàõîâàòåëÿò íå ñå îñâîáîæäàâà îò çàäúëæåíèåòî çà çàñòðàõîâàòåëíî ïëàùàíå, àêî å óçíàë çà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå ïî äðóã íà÷èí.

Ïðåäîòâðàòÿâàíå è îãðàíè÷àâàíå íà âðåäèòå
	×ë. 177. (1) Çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà âçåìå ìåðêè çà ïðåäïàçâàíå íà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî îò âðåäè, äà ñïàçâà ïðåäïèñàíèÿòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ è íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè çà îòñòðàíÿâàíå íà èçòî÷íèöèòå íà îïàñíîñò îò ïðè÷èíÿâàíå íà âðåäè è äà äîïóñêà çàñòðàõîâàòåëÿò äà ïðàâè ïðîâåðêè.
	(2) Ïðè ãðóáî íàðóøàâàíå íà çàäúëæåíèÿòà ïî àë. 1 çàñòðàõîâàòåëÿò èìà ïðàâî äà ïðåêðàòè çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð ñàìî àêî íå å íàñòúïèëî çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé çàñòðàõîâàòåëÿò ìîæå äà íàìàëè ñúîòâåòíî äúëæèìîòî çàñòðàõîâàòåëíî ïëàùàíå.
	(3) Ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà äîïóñíå çàñòðàõîâàòåëÿ çà èçâúðøâàíå íà îãëåä íà óâðåäåíîòî èìóùåñòâî è äà ïðåäñòàâè ïîèñêàíèòå îò çàñòðàõîâàòåëÿ äîêóìåíòè, ïðÿêî ñâúðçàíè ñ óñòàíîâÿâàíåòî íà ñúáèòèåòî è íà ðàçìåðà íà âðåäèòå.
	(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò èçâúðøâà îãëåäà ïî àë. 3 â 5-äíåâåí ñðîê îò óçíàâàíåòî çà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå, îñâåí àêî îáñòîÿòåëñòâàòà íàëàãàò èçâúðøâàíåòî ìó â ïî-êðàòúê ñðîê. 
(5) Çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà èçâúðøè íåîáõîäèìèòå äåéñòâèÿ çà îãðàíè÷àâàíå íà âðåäèòå îò çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå è äà ñëåäâà óêàçàíèÿòà íà çàñòðàõîâàòåëÿ. 

Çàñòðàõîâàòåëíî ïëàùàíå
	×ë. 178. (1) Ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà ïëàòè ïàðè÷íà ñóìà èëè çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå. Îòêàç îò ïëàùàíå å äîïóñòèì ñàìî â ïðåäâèäåíèòå îò çàêîíà ñëó÷àè è ïðè íåèçïúëíåíèå îò ñòðàíà íà çàñòðàõîâàíèÿ íà îñíîâíî íåãîâî çàäúëæåíèå ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð. 
	(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò îáåçùåòÿâà çàñòðàõîâàíèÿ îòäåëíî çà ðàçõîäèòå, êîèòî å íàïðàâèë çà îãðàíè÷àâàíå íà âðåäèòå, êîãàòî å äåéñòâàë ñ íåîáõîäèìàòà çà ñëó÷àÿ ãðèæà, äîðè àêî óñèëèÿòà ìó ñà îñòàíàëè áåçðåçóëòàòíè.
	(3) Çàñòðàõîâàòåëÿò íå äúëæè îáåçùåòåíèå çà ïðîïóñíàòè ïîëçè îñâåí â ñëó÷àèòå ïîñî÷åíè â òîçè êîäåêñ, èëè àêî å óãîâîðåíî äðóãî â çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð.
	(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò ñå îñâîáîæäàâà îò çàäúëæåíèÿòà ñè ïî àë. 1 è 2, àêî çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå å ïðè÷èíåíî óìèøëåíî îò çàñòðàõîâàíèÿ èëè îò òðåòî ïîëçâàùî ñå ëèöå.
	(5) Çàñòðàõîâàòåëÿò íå ìîæå äà áúäå çàäúëæàâàí íàä çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà.

Ïðàâà ïðè áëàãîïðèÿòíî ðàçâèòèå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ ðèñê
	×ë. 179. (1) Ñòðàíèòå ïî çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð ìîãàò äà óãîâîðÿò, ÷å ïðè èçòè÷àíå ñðîêà íà äåéñòâèå íà äîãîâîðà çàñòðàõîâàíèÿò ìîæå äà ïîëó÷è ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíàòà ïðåìèÿ, íî íå ïîâå÷å îò 50 íà ñòî. 
	(2) Ïðàâîòî ïî àë. 1 ìîæå äà ñå óïðàæíè ñàìî ïðè ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
	1. ëèïñà íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå â ïåðèîäà íà çàñòðàõîâàòåëíî ïîêðèòèå èëè íàñòúïâàíå íà ñúáèòèå, äîâåëî äî ïëàùàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå èëè ïàðè÷íà ñóìà â ðàìêèòå íà 50 íà ñòî îò çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà ïî äîãîâîðà, è
	2. òî÷íî èçïúëíåíèå íà âñè÷êè ïðîèçòè÷àùè îò äîãîâîðà îñíîâíè çàäúëæåíèÿ íà çàñòðàõîâàíèÿ, ñúîòâåòíî íà çàñòðàõîâàùèÿ.
	(3) Ïðàâîòî ïî àë. 1 íå ñå äîïóñêà ïî çàñòðàõîâêè “Æèâîò” ñúñ ñðîê íà äåéñòâèå ïî-ãîëÿì îò åäíà ãîäèíà.

Ñàìîó÷àñòèå
	×ë. 180. (1) Ñòðàíèòå ïî çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð ìîãàò äà óãîâîðÿò ñàìîó÷àñòèå íà çàñòðàõîâàíèÿ. Ñàìîó÷àñòèåòî ñå èçðàçÿâà â ïîåìàíå îò çàñòðàõîâàíèÿ íà ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíèÿ ðèñê è ìîæå äà áúäå áåçóñëîâíî èëè óñëîâíî. 
(2) Ïðè áåçóñëîâíîòî ñàìîó÷àñòèå çàñòðàõîâàíèÿò íîñè ðèñêà îò íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå äî îïðåäåëåí ðàçìåð ïðè âñÿêà ùåòà. 
(3) Ïðè óñëîâíîòî ñàìîó÷àñòèå çàñòðàõîâàòåëÿò çàïëàùà öåëèÿ ðàçìåð íà ùåòàòà, àêî òîé íàäâèøàâà ðàçìåðà íà ñàìîó÷àñòèåòî, îïðåäåëåí â çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ùåòàòà ñå ïîåìà îò çàñòðàõîâàíèÿ.
(4) Ðàçìåðúò íà ñàìîó÷àñòèåòî  íå ìîæå äà íàäõâúðëÿ 50 íà ñòî îò çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà ïî äîãîâîðà.
(5) Ñàìîó÷àñòèå íå ñå äîïóñêà ïî çàñòðàõîâêè “Æèâîò” ñúñ ñðîê íà äåéñòâèå ïîâå÷å îò åäíà ãîäèíà.   

Çàñòðàõîâàòåëåí èíòåðåñ
	×ë. 181. (1) Íåäåéñòâèòåëåí å çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð, ñêëþ÷åí ïðè ëèïñà íà çàñòðàõîâàòåëåí èíòåðåñ, âêëþ÷èòåëíî êîãàòî çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå âå÷å å íàñòúïèëî èëè êîãàòî âúçìîæíîñòòà çà íàñòúïâàíåòî ìó å îòïàäíàëà ïðåäè ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà.
	(2) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð ñå ïðåêðàòÿâà ïî ïðàâî, àêî èíòåðåñúò îòïàäíå ïî âðåìå íà íåãîâîòî äåéñòâèå.
	(3) Çàñòðàõîâàíèÿò èëè çàñòðàõîâàùèÿò ìîæå äà èñêà âðúùàíå íà öÿëàòà ïëàòåíà ïðåìèÿ èëè íà ïëàòåíàòà ÷àñò îò íåÿ ïðè ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå, îñâåí àêî å çíàåë èëè å òðÿáâàëî äà çíàå çà ëèïñàòà íà çàñòðàõîâàòåëåí èíòåðåñ. 
	(4) Àêî ïðåç ïåðèîäà íà çàñòðàõîâàòåëíî ïîêðèòèå èíòåðåñúò îòïàäíå, çàñòðàõîâàòåëÿò èìà ïðàâî äà çàäúðæè ÷àñòòà îò ïðåìèÿòà, ñúîòâåòñòâàùà íà ïåðèîäà íà çàñòðàõîâàòåëíî ïîêðèòèå, ïðåç êîéòî å ñúùåñòâóâàë çàñòðàõîâàòåëåí èíòåðåñ. 
	(5) Àêî ïðåç ïåðèîäà íà çàñòðàõîâàòåëíî ïîêðèòèå çàñòðàõîâàòåëíèÿò ðèñê çíà÷èòåëíî ñå íàìàëè èëè óâåëè÷è, ïðåìèÿòà ñúîòâåòíî ñå íàìàëÿâà èëè óâåëè÷àâà ïðîïîðöèîíàëíî. Â òåçè ñëó÷àè âñÿêà îò ñòðàíèòå ïî äîãîâîðà ìîæå äà èñêà íåãîâîòî ïðåêðàòÿâàíå. 
	
Ïðåêðàòÿâàíå
×ë. 182. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð ñå ïðåêðàòÿâà ñ èçòè÷àíåòî íà ñðîêà, çà êîéòî å ñêëþ÷åí, êàêòî è â ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè â òîçè êîäåêñ.
	(2) Ôèçè÷åñêî ëèöå, ñêëþ÷èëî èíäèâèäóàëåí çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð  ïî çàñòðàõîâêà  “Æèâîò” ñúñ ñðîê ïîâå÷å îò 6 ìåñåöà, èìà ïðàâî åäíîñòðàííî äà ïðåêðàòè äîãîâîðà â ñðîê 15 äíè  îò äåíÿ, â êîéòî áúäå óâåäîìåíî çà ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà, íî íå ïî-êúñíî îò 30 äíè îò ñêëþ÷âàíåòî ìó. 

Äàâíîñò
	×ë. 183. Ïðàâàòà ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð ñå ïîãàñÿâàò ñ 
3-ãîäèøíà äàâíîñò îò äåíÿ íà íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå, à ïðè çàñòðàõîâêè “Æèâîò” è “Çëîïîëóêà” è ïðè çàñòðàõîâêà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò" - ñ 5-ãîäèøíà äàâíîñò îò äåíÿ íà íàñòúïâàíå íà ñúáèòèåòî.

Íåñåêâåñòèðóåìîñò
	×ë. 184. (1) Íå ñå äîïóñêà ïðèíóäèòåëíî èçïúëíåíèå âúðõó ïàðè÷íàòà ñóìà, ïîëó÷åíà îò çàñòðàõîâàí ïî çàñòðàõîâêè “Æèâîò” è “Çëîïîëóêà”, êàêòî è âúðõó çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå, ïîëó÷åíî îò çàñòðàõîâàí ïî çàñòðàõîâêà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò". 
	(2) Ïðèíóäèòåëíî èçïúëíåíèå âúðõó çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå ïî îñòàíàëèòå èìóùåñòâåíè çàñòðàõîâêè ñå äîïóñêà, àêî òî å ìîãëî äà ñå íàñî÷è âúðõó çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî.


Äîãîâîð çà ñúçàñòðàõîâàíå
	×ë. 185. (1) Çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð ìîæå äà ñå ñêëþ÷è è ñ äâàìà èëè ïîâå÷å çàñòðàõîâàòåëè, âñåêè îò êîèòî ïîåìà ÷àñò îò ïîêðèòèòå ðèñêîâå è îòãîâàðÿ äî îïðåäåëåíà ÷àñò îò çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà çà åäèí è ñúù ïåðèîä îò âðåìå.
	(2) Âñåêè îò ñúçàñòðàõîâàòåëèòå ïîëó÷àâà ïðîïîðöèîíàëíà ÷àñò îò îáùàòà ïðåìèÿ, ñúîòâåòñòâàùà íà ïîåòàòà îò  íåãî ÷àñò îò ïîêðèòèòå ðèñêîâå.   
(3) Ñúçàñòðàõîâàòåëèòå ìîãàò äà ó÷ðåäÿò çàñòðàõîâàòåëåí ïóë. Ïðàâàòà, çàäúëæåíèÿòà è îòíîøåíèÿòà ìåæäó ó÷ðåäèòåëèòå ñå óðåæäàò ñ äîãîâîð, çà êîéòî ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî ÷ë. 357-364 îò Çàêîíà çà çàäúëæåíèÿòà è äîãîâîðèòå.

Ïðåçàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð
	×ë. 186. Ñ ïðåçàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð ïðåçàñòðàõîâàòåëÿò ñå çàäúëæàâà äà ïîåìå âñè÷êè èëè ÷àñò îò ðèñêîâåòå, ïîåòè îò çàñòðàõîâàòåëÿ ïî ñêëþ÷åí îò íåãî çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð, ñðåùó ïëàùàíå íà ïðåçàñòðàõîâàòåëíà ïðåìèÿ è ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð:
	1. äà ïëàòè íà çàñòðàõîâàòåëÿ èëè íà çàñòðàõîâàíèÿ, ñúîòâåòíî íà òðåòîòî ïîëçâàùî ñå ëèöå, ïàðè÷íà ñóìà èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå, èëè 
2. äà âúçñòàíîâè â óãîâîðåíèÿ ðàçìåð âðåäèòå, ïðåòúðïåíè îò çàñòðàõîâàíèÿ. 

Ãëàâà äåâåòíàäåñåòà
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÎ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÅ

Ðàçäåë I
Îáùè ïîëîæåíèÿ

Ïðåäìåò íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð
	×ë. 187. (1) Ïðåäìåò íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð çà èìóùåñòâåíî çàñòðàõîâàíå ìîæå äà áúäå âñÿêî èìóùåñòâî, êîåòî çà çàñòðàõîâàíèÿ å îöåíèìî â ïàðè. 
	(2) Ïðåäìåò íà äîãîâîðà ïî àë. 1 ìîæå äà áúäå è áúäåùî çàäúëæåíèå íà çàñòðàõîâàíèÿ, ÷èéòî ðàçìåð å íåîïðåäåëÿåì ïðè ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà. 

Ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîð áåç ïúëíîìîùèå
	×ë. 188. (1) Êîéòî îò ñâîå èìå çàñòðàõîâà ÷óæäî èìóùåñòâî, îòãîâàðÿ ëè÷íî çà ïëàùàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíàòà ïðåìèÿ.
	(2) Àêî ïðåìèÿòà å ðåäîâíî ïëàòåíà, îäîáðåíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð èìà ñèëà è êîãàòî å íàïðàâåíî ñëåä íàñòúïâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå.
	
Çàñòðàõîâàòåëíà ñóìà
	×ë. 189. (1) Ñóìàòà, ñðåùó êîÿòî ñå çàñòðàõîâà èìóùåñòâîòî, íå ìîæå äà íàäâèøàâà äåéñòâèòåëíàòà ìó ñòîéíîñò.  Çà äåéñòâèòåëíà ñòîéíîñò ñå ñìÿòà ïàçàðíàòà öåíà, ñðåùó êîÿòî âìåñòî çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî ìîæå äà ñå êóïè äðóãî îò ñúùèÿ âèä è êà÷åñòâî êúì äàòàòà íà ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð.
	(2) Çà óñòàíîâÿâàíå íà äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò çàñòðàõîâàòåëÿò èìà ïðàâî äà ïðåãëåäà èìóùåñòâîòî.

Íàäçàñòðàõîâàíå
	×ë. 190. (1) Àêî å óãîâîðåíà ïî-ãîëÿìà çàñòðàõîâàòåëíà ñóìà îò äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò íà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî, äîãîâîðúò îñòàâà â ñèëà, êàòî çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà ñå íàìàëÿâà äî ðàçìåðà íà äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò. Äúëæèìèòå òåêóùè ïðåìèè ñå íàìàëÿâàò ïðîïîðöèîíàëíî.
	(2) Çàñòðàõîâàòåëÿò íå å äëúæåí äà âúðíå ÷àñòòà îò ïëàòåíàòà ïðåìèÿ, êîÿòî ñúîòâåòñòâà íà ðàçëèêàòà ìåæäó óãîâîðåíàòà çàñòðàõîâàòåëíà ñóìà è äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò íà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî, îñâåí àêî çàñòðàõîâàíèÿò å áèë äîáðîñúâåñòåí.

Ïîäçàñòðàõîâàíå
	×ë. 191. (1) Àêî å óãîâîðåíà ïî-ìàëêà çàñòðàõîâàòåëíà ñóìà îò äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò íà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî è çàñòðàõîâàíèÿò ïðåäìåò ïîãèíå èëè áúäå ïîâðåäåí, îáåçùåòåíèåòî ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ñúîòíîøåíèåòî ìåæäó çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà è äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò êúì äåíÿ íà íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå.
	(2) Àêî çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð å ñêëþ÷åí ñ óãîâîðêà ñðåùó ïúðâè ðèñê, îáåçùåòÿâà ñå ïúëíèÿò ðàçìåð íà âðåäàòà, äîêîëêîòî òÿ íå íàäâèøàâà çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà.

Óñòàíîâÿâàíå íà âðåäèòå
	×ë. 192. (1) Ðàçìåðúò íà èìóùåñòâåíèòå âðåäè ñå óñòàíîâÿâà ñëåä èçâúðøâàíå íà åêñïåðòíà îöåíêà îò âåùî ëèöå èëè îò âåùè ëèöà çà ñìåòêà íà çàñòðàõîâàòåëÿ îñâåí â ñëó÷àèòå, êîãàòî çàñòðàõîâàíèÿò å èçáðàë äà ïðåäñòàâè äîêóìåíò çà èçâúðøåíèòå ðàçõîäè çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ïîâðåäåíîòî èëè çà ïîäìÿíà íà ïîãèíàëîòî èìóùåñòâî.
	(2) Åêñïåðòíàòà îöåíêà ïî àë. 1 ñå èçâúðøâà â 10-äíåâåí ñðîê îò èçâúðøâàíåòî íà îãëåäà íà óâðåäåíîòî èìóùåñòâî.  
	(3) Êîãàòî çàñòðàõîâàíèÿò îñïîðâà åêñïåðòíàòà îöåíêà, çà íåãîâà ñìåòêà ìîæå äà ñå èçâúðøè íîâà åêñïåðòíà îöåíêà îò äðóãî âåùî ëèöå, îïðåäåëåíî îò íåãî. Êîãàòî çàñòðàõîâàòåëÿò íå å ñúãëàñåí ñ åêñïåðòíàòà îöåíêà íà òîâà âåùî ëèöå, èçâúðøâà ñå íîâà åêñïåðòíà îöåíêà îò òðåòî âåùî ëèöå, îïðåäåëåíî îò ñòðàíèòå, êàòî âñÿêà îò òÿõ ïîåìà ïîëîâèíàòà îò ðàçíîñêèòå. 



Çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå
	×ë. 193. (1) Ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà ïëàòè çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå â óãîâîðåíèÿ ñðîê.  Ñðîêúò íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 15 äíè è çàïî÷âà äà òå÷å îò äåíÿ, â êîéòî çàñòðàõîâàíèÿò å èçïúëíèë çàäúëæåíèÿòà ñè ïî 
÷ë. 171 è 176.
	(2) Â ñëó÷àé ÷å çàñòðàõîâàíèÿò íå ìîæå äà ïðåäñòàâè íÿêîé îò ïîèñêàíèòå äîêóìåíòè ïî ïðè÷èíè, íåçàâèñåùè îò íåãî, çàñòðàõîâàòåëÿò íÿìà ïðàâî äà îòêàæå ïëàùàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå íà òîâà îñíîâàíèå.
	(3) Îáåçùåòåíèåòî òðÿáâà äà áúäå ðàâíî íà ïúëíèÿ ðàçìåð íà ïðåòúðïÿíàòà âðåäà êúì äåíÿ íà íàñòúïâàíå íà ñúáèòèåòî.
	(4) Êîãàòî çà åäíî èìóùåñòâåíî ïðàâî ñà ñêëþ÷åíè äâà èëè ïîâå÷å çàñòðàõîâàòåëíè äîãîâîðà ïðè åäíàêâè çàñòðàõîâàòåëíè ïîêðèòèÿ, êàòî ñáîðúò íà îòäåëíèòå çàñòðàõîâàòåëíè ñóìè íàäâèøàâà äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò íà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî, çàñòðàõîâàòåëèòå îòãîâàðÿò ïðîïîðöèîíàëíî, êàòî ùåòàòà ñå ðàçïðåäåëÿ ïðîïîðöèîíàëíî íà îòäåëíèòå çàñòðàõîâàòåëíè ñóìè. Îáåçùåòåíèåòî ñå ïëàùà îò çàñòðàõîâàòåëÿ, êîéòî å ñêëþ÷èë ïúðâèÿ ïî âðåìå äîãîâîð. Òîé èìà ïðàâî äà ïîëó÷è îò äðóãèòå çàñòðàõîâàòåëè ïðèïàäàùèòå èì ñå ÷àñòè îò ïëàòåíîòî îáåçùåòåíèå.	
(5) Àêî ñëåä ïëàùàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå îòêðàäíàòîòî èëè èçãóáåíîòî çàñòðàõîâàíî èìóùåñòâî áúäå íàìåðåíî, çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà ïðåõâúðëè ïðàâîòî íà ñîáñòâåíîñò âúðõó íåãî íà çàñòðàõîâàòåëÿ. Â ñëó÷àé ÷å çàñòðàõîâàíèÿò æåëàå äà çàäúðæè íàìåðåíîòî èìóùåñòâî, òîé å äëúæåí äà âúðíå íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïîëó÷åíîòî îáåçùåòåíèå.

Ðàçìåð íà ïðåòúðïÿíàòà âðåäà
	×ë. 194. Ïúëíèÿò ðàçìåð íà ïðåòúðïÿíàòà âðåäà ïî ÷ë. 192, àë. 3 ñå îïðåäåëÿ êàòî:
	1. ñòîéíîñòòà íà ðàçõîäèòå çà îòñòðàíÿâàíå íà âðåäàòà, èëè 
	2. öåíàòà íà èìóùåñòâî îò ñúùèÿ âèä è êà÷åñòâî, êîåòî ìîæå äà áúäå çàêóïåíî âìåñòî óâðåäåíîòî, êîãàòî çàñòðàõîâàòåëÿò å ïðèåë, ÷å âúçñòàíîâÿâàíåòî ìó å íåâúçìîæíî èëè ñòîïàíñêè íåèçãîäíî.
	


Âúçñòàíîâÿâàíå íà âðåäè
	×ë. 195. (1)  Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 167, àë. 1, ò. 2 çàñòðàõîâàòåëÿò âúçñòàíîâÿâà ïðåòúðïåíèòå îò çàñòðàõîâàíèÿ âðåäè â íàòóðà   ïðè óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 79.
	(2) Ñðîêúò çà âúçñòàíîâÿâàíå íà âðåäè íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 45 äíè îò óçíàâàíåòî îò çàñòðàõîâàòåëÿ çà íàñòúïâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå.
	
×àñòè÷íî ïîãèâàíå
	×ë. 196. Ïðè ÷àñòè÷íî ïîãèâàíå íà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî òî ñå ñìÿòà çà çàñòðàõîâàíî äî êðàÿ íà ïåðèîäà íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ïîêðèòèå â ðàçìåð, ðàâåí íà ðàçëèêàòà ìåæäó ïúðâîíà÷àëíàòà çàñòðàõîâàòåëíà ñóìà è èçïëàòåíîòî çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå.

Ïðåõâúðëÿíå íà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî
	×ë. 197. (1) Àêî çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî áúäå ïðåõâúðëåíî, ïðèîáðåòàòåëÿò âñòúïâà â ïðàâàòà ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð, îñâåí àêî å óãîâîðåíî äðóãî. Ïðåõâúðëèòåëÿò èëè ïðèîáðåòàòåëÿò óâåäîìÿâàò çàñòðàõîâàòåëÿ çà ïðåõâúðëÿíåòî â 14-äíåâåí ñðîê.
	(2) Ïðèîáðåòàòåëÿò å ñîëèäàðíî îòãîâîðåí çà íåïëàòåíàòà ÷àñò îò ïðåìèÿòà äî âñòúïâàíåòî.
	(3) Çàñòðàõîâàòåëÿò èìà ïðàâî äà èñêà ïðåìèÿòà îò ïðåõâúðëèòåëÿ, äîêàòî ïðåõâúðëÿíåòî íå ìó  áúäå ñúîáùåíî.
	(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò è ïðèîáðåòàòåëÿò ìîãàò äà ñå îòêàæàò îò äîãîâîðà ñ ïðåäèçâåñòèå äî äðóãàòà ñòðàíà, íàïðàâåíî íå ïî-êúñíî îò 30 äíè îò óçíàâàíåòî çà ïðåõâúðëÿíåòî.

Âñòúïâàíå â ïðàâàòà íà çàñòðàõîâàíèÿ
	×ë. 198. (1) Ñ ïëàùàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå çàñòðàõîâàòåëÿò âñòúïâà â ïðàâàòà íà çàñòðàõîâàíèÿ ñðåùó ïðè÷èíèòåëÿ íà âðåäàòà äî ðàçìåðà íà ïëàòåíîòî îáåçùåòåíèå.
	(2) Àêî ëèöåòî, ïðè÷èíèëî âðåäàòà, å ñúïðóã, âúçõîäÿù èëè íèçõîäÿù èëè íåãîâ ñúïðóã, êàêòî è àêî ïðèíàäëåæè êúì äîìàêèíñòâîòî íà çàñòðàõîâàíèÿ, çàñòðàõîâàòåëÿò èìà ïðàâàòà ïî àë. 1, àêî òî å äåéñòâàëî óìèøëåíî.
	(3) Çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà ñúäåéñòâà íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïðè óïðàæíÿâàíå íà ïðàâàòà ìó ñðåùó ïðè÷èíèòåëÿ íà âðåäàòà. 
	(4) Àêî èìóùåñòâîòî íà ïðè÷èíèòåëÿ íà âðåäàòà å íåäîñòàòú÷íî, çàñòðàõîâàòåëÿò ñå óäîâëåòâîðÿâà ñëåä çàñòðàõîâàíèÿ.
(5) Â ñëó÷àé ÷å ïðè÷èíèòåëÿò íà âðåäàòà å îáåçùåòèë çàñòðàõîâàíèÿ â ïúëåí ðàçìåð, çàñòðàõîâàòåëÿò ñå îñâîáîæäàâà îò çàäúëæåíèåòî ñè äà ïëàòè çàñòðàõîâàòåëíî îáåçùåòåíèå. 

Äîãîâîð çà àáîíàìåíòíî çàñòðàõîâàíå
	×ë. 199. (1) Ñ äîãîâîðà çà àáîíàìåíòíî çàñòðàõîâàíå ñå ïðåäâèæäà îáõâàùàíå íà ïðàâà è çàäúëæåíèÿ íà çàñòðàõîâàíèÿ çà îïðåäåëåí ïåðèîä îò âðåìå.
	(2) Çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí äà óâåäîìè ïðåäâàðèòåëíî çàñòðàõîâàòåëÿ çà çàñòðàõîâàíîòî èìóùåñòâî çà âñåêè îòäåëåí ñëó÷àé ïî ðåä, ïðåäâèäåí â çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð. Â òåçè ñëó÷àè ïî èñêàíå íà çàñòðàõîâàíèÿ çàñòðàõîâàòåëÿò å äëúæåí äà èçäàâà îòäåëåí äîêóìåíò.
(3) Âñÿêà îò ñòðàíèòå ìîæå äà ïðåêðàòè äîãîâîðà ñ ïèñìåíî ïðåäèçâåñòèå îò åäèí ìåñåö, îñâåí àêî å óãîâîðåíî äðóãî. 

Çàñòðàõîâàíå ñðåùó ðèñêîâåòå ïî ïðåâîçà
	×ë. 200. (1) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð ïðè ñóõîïúòíè, âúçäóøíè è ðå÷íè ïðåâîçè ïîêðèâà âñè÷êè ðèñêîâå, íà êîèòî å èçëîæåí ïðåâîçâàíèÿò òîâàð, îñâåí àêî å óãîâîðåíî äðóãî.
	(2) Ïðåâîçâàíèÿò òîâàð ìîæå äà ñå çàñòðàõîâà äî ïàçàðíàòà öåíà, êîÿòî èìà â ìåñòîíàçíà÷åíèåòî.
	(3) Çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð âëèçà â ñèëà ñ ïðåäàâàíåòî íà òîâàðà çà ïðåâîç è èìà äåéñòâèå äî ïðåäàâàíåòî ìó íà ïîëó÷àòåëÿ, âêëþ÷èòåëíî  ïðè ïðåòîâàðâàíå è ñêëàäèðàíå, îñâåí àêî å óãîâîðåíî äðóãî. 
	(4) Çàñòðàõîâàòåëÿò íå ïîêðèâà ðèñêîâåòå ñëåä ïðåêúñâàíå íà ïðåâîçà èëè îòêëîíåíèå îò ïúòÿ, îñâåí àêî å óãîâîðåíî äðóãî.
	(5) Àêî ïîëó÷àòåëÿò ïî ïðåâîçíèÿ äîãîâîð ïðèåìå òîâàðà, ïðåäè äà ñà óñòàíîâåíè âðåäèòå, çàñòðàõîâàòåëÿò íå äúëæè îáåçùåòåíèå.
	(6) Àêî ïîâðåäèòå íå ñà ìîãëè äà ñå çàáåëåæàò âúíøíî ïðè ïîëó÷àâàíåòî, à ñà óñòàíîâåíè ñëåä òîâà, íî â ñðîêà ñïîðåä ïðàâèëàòà çà ñúîòâåòíèÿ âèä ïðåâîç, çàñòðàõîâàòåëÿò äúëæè îáåçùåòåíèå ñàìî àêî ïîëó÷àòåëÿò ìó èçïðàòè ñúîáùåíèå, íî íå ïî-êúñíî îò  15 äíè îò ïîëó÷àâàíåòî íà òîâàðà.

Äîãîâîð çà ìîðñêà çàñòðàõîâêà
	×ë. 201. Äîãîâîðúò çà ìîðñêà çàñòðàõîâêà ñå óðåæäà  â Êîäåêñà íà òúðãîâñêîòî êîðàáîïëàâàíå.

Ðàçäåë ²V
Çàñòðàõîâàíå íà ïðàâíè ðàçíîñêè

Ñúùíîñò
	×ë. 202. (1) Ïðè çàñòðàõîâàíåòî íà ïðàâíè ðàçíîñêè çàñòðàõîâàòåëÿò ñå çàäúëæàâà ñðåùó îïðåäåëåíà ïðåìèÿ äà ïîåìå ïðàâíèòå ðàçíîñêè íà çàñòðàõîâàíèÿ è äà ïðåäîñòàâè äðóãè óñëóãè, ïðÿêî ñâúðçàíè ñúñ çàñòðàõîâàòåëíîòî ïîêðèòèå, êàòî îñèãóðè:
1. обезщетение за вредите и загубите, претърпени от застрахования вследствие на извънсъдебно уреждане на спор, арбитражно производство, досъдебно  производство или административно, гражданско или наказателно съдебно производство;
2. представителство и защита на застрахования в производствата по 
т. 1 по какъвто и да било иск, заведен срещу застрахования.
	(2) Разпоредбите на този раздел не се прилагат:
	1. в случаите на правни спорове и рискове, произтичащи от или във връзка с използването на морски плавателни съдове;
	2. в случаите на защита и представителство на застрахованото лице във връзка с договор за застраховка “Гражданска отговорност”, които застрахователят осигурява за защита и на своите интереси. 

Форма на договора за застраховка  на правни разноски
	Чл. 203. Договорът за застраховане на правни разноски се сключва:
1. отделно от договора за покритие на други рискове, или
2. като обособена част от договор за покритие на други рискове, в която се посочват размерът на премията и видът на покритите правни разноски.

Право на избор
Чл. 204. (1) Застрахователят е длъжен да осигури една от следните възможности на застрахованото лице:
1. застрахователят сам да поеме правната защита на застрахования при спазване изискванията на чл. 82;
2. да възложи на друго лице да организира правната защита на застрахования, или
3. да даде право на застрахованото лице от момента, в който то има право да предяви претенция срещу него, да определи по свой избор адвокат или друго лице със съответната квалификация и с право на процесуално представителство, което да защитава интересите му.  
(2) В договора за застраховане на правни разноски изрично трябва да е указано правото на избор по ал. 1, т. 3 и в случаите по ал.1, т. 1 и 2.

Арбитражна клауза
Чл. 205. (1) В договора за застраховка на правни разноски страните могат да предвидят, че спорове относно размера на дължимото обезщетение за правни разноски ще се решават извънсъдебно от арбитраж. 
(2) Възможността по ал. 1 се посочва изрично в общите условия, приложими към договора за застраховка на правни разноски. 

Глава двадесета
ЗАСТРАХОВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Определение
	Чл. 206. С договора за застраховка "Гражданска отговорност" застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

Съобщаване и привличане
	Чл. 207. (1) Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да съобщава на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.
	(2) При предявен иск от увредения застрахованият е длъжен да иска привличане на застрахователя в процеса, когато това е допустимо от закона.
	(3) Уваженият от наказателния съд граждански иск на увреденото лице срещу застрахования е задължителен за застрахователя. 
	
Пряк и обратен иск
	Чл. 208. (1) Увреденият, спрямо който застрахованият е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от застрахователя.
	(2) Застрахователят отговаря спрямо увредения и когато застрахованият го е увредил умишлено. В такъв случай застрахователят има право на обратен иск срещу застрахования за това, което е платил на увредения.
	(3) Застрахователят може да прави възраженията, които произтичат от договора и от гражданската отговорност на застрахования, с изключение на възраженията по чл. 174 и 175.

Спогодба
	Чл. 209. Спогодбата между увредения и застрахования, както и признаването на задължението от застрахования имат действие за застрахователя, ако той ги одобри.

Право на застрахования
	Чл. 210. Застрахованият има право да получи застрахователното обезщетение, ако  е удовлетворил  увреденото  лице.


Глава двадесет и първа
ЗАСТРАХОВКИ “Живот” И “Злополука”

Предмет на застрахователния договор
	Чл. 211. Договорите за застраховки “Живот” и “Злополука” се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования или на трето лице. 

Предоставяне на информация
	Чл. 212. (1) Преди сключването на договор за застраховка “Живот” или “Злополука”, както и по време на действието на договора застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно възрастта, пола и здравето на лицето, чийто живот е предмет на застраховане.
	(2) Когато застрахователното събитие е смърт, при настъпването му застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация относно лицето, чийто живот е предмет на застараховане. 

Групово застраховане
	Чл. 213. С един договор за застраховка “Живот” или “Злополука” могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество. 

Взаимно застраховане
Чл. 214. (1) Договор за взаимно застраховане могат да сключат съпрузи, лица в родствена връзка и съдружници в дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, както и съдружници в събирателно дружество.
	(2) При развод взаимните застраховки се разделят. Това правило не се прилага, ако договорът е сключен в полза на дете от прекратения брак.


Застраховка “Живот” или “Злополука” на трето лице
	Чл. 215. (1) Договорът за застраховка “Живот” или “Злополука”, чийто предмет е животът, здравето или телесната цялост на трето лице, има сила само ако е сключен с изричното му писмено съгласие. Това правило не се прилага за съпруг, низходящ или възходящ.
	(2) Третото лице по ал. 1 винаги може да се противопостави писмено пред застрахователя, който е длъжен да прекрати застрахователния договор.
	(3) Недействителен е договор по ал. 1 в случай на смърт на третото лице, ако то не е навършило 14 години, както и на недееспособно лице.  Застрахователят е длъжен да върне цялата получена въз основа на такъв договор премия, съответно – всички платени текущи премии.
	(4) Ако застрахованият почине преди третото лице, договорът се прекратява, освен ако е уговорено друго.
	(5) В случая по ал. 4, ако договорът за застраховка “Живот” се поддържа поне две години, застрахователят е длъжен да заплати на наследниците на застраховащия или на третото  ползващо се лице премийния  (математическия) резерв по застраховката.

	
Застраховки “Живот” и “Злополука” в полза на трето лице
	Чл. 216. (1) При сключване на договора за застраховка “Живот” или “Злополука”, както и по всяко време на действието му застрахованият може да определи третото ползващо се лице. 
	(2) За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице не е необходимо съгласието на това лице. Ползващото се лице трябва да даде своето изрично писмено съгласие, ако предмет на договора е животът, здравето или телесната цялост на трето лице. 
	(3) Когато застрахователният договор е сключен в полза на децата на застрахования, ползващи се лица са и децата, родени след сключването на договора, освен ако е уговорено друго.
	(4) Ако застрахователният договор е сключен в полза на съпруга на застрахования, правото принадлежи на лицето, което се намира в брак със застрахования към деня на настъпването на застрахователното събитие, освен ако е уговорено друго.
	(5) Когато ползващите се лица са няколко, те имат равни права, освен ако е уговорено друго.
	(6) Ако третото ползващо се лице почине преди застрахования, застрахователната сума се изплаща на застрахования.
	(7) Третото ползващо се лице губи правата си по договора, ако умишлено е причинило застрахователното събитие. 
(8) В случаите по ал. 7 застрахователната сума се изплаща на застрахования, съответно на неговите наследници. Когато третите ползващи се лица са няколко, това правило се прилага само относно дела на причинителя на събитието.
	(9) Ако кредиторите на застрахования отменят застрахователния договор, третото ползващо се лице отговаря до размера на получената сума, но не повече от платената премия.

Право на третото ползващо се лице
	Чл. 217. (1) Застрахователната сума не влиза в наследствената маса на застрахования, дори когато за ползващи се лица са определени наследниците му.
	(2) Ако ползващото се лице е наследник, то има право на застрахователната сума, дори ако се откаже от наследството.

Плащане на премията
	Чл. 218. (1) Ако при разсрочено плащане на премията застрахованият по застраховка “Живот” не плати някоя дължима текуща премия, застрахователят няма право да търси заплащането й по съдебен ред.
	(2) Застрахователят е длъжен да покани писмено застрахования да плати текущата премия в срок, който не може да бъде по-малък от един месец от получаването на поканата. 
(3) Ако текущата премия не бъде платена в срока по ал. 2, застрахователят може да намали застрахователната сума до размера на откупната стойност, когато текущите премии по застрахователния договор са платени поне за две години. В противен случай застрахователят може да развали договора.
	(4) Ако застрахователното събитие настъпи преди намаляването на застрахователната сума или развалянето на договора при условията на ал. 3, смята се, че застрахователната сума е намалена или че договорът е развален.


Изключени рискове
	Чл. 219. (1) Доколкото не е уговорено друго, застрахователят се освобождава от задълженията си по застрахователния договор, ако:
	1. преди да е изтекла една година от сключването на договора застрахованият умишлено се самоубие; 
	2. нараняването, увреждането на телесната цялост, изгубването на трудоспособността или смъртта последва при извършване от застрахования на престъпление от общ характер;
	3. смъртта е настъпила при война или военни действия.
	(2) При застраховка “Живот”, ако текущите премии са платени най-малко за две пълни години, застрахователят плаща на наследниците на застрахования или на други трети ползващи се лица премийния (математическия) резерв по застраховката.
	
Право на откуп
	Чл. 220. (1) При застраховка “Живот” по искане на застрахования застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователно покритие са изминали поне две години и текущите премии са плащани редовно. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването.
	(2) В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и начинът, по който тази стойност се изчислява.
	(3) Ако договорът е сключен в полза на трето лице и то е заявило, че приема уговорката в негова полза, право на откупната стойност има третото лице.


Глава двадесета и втора
ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съответно прилагане на Закона за задълженията и договорите
	Чл. 221. Доколкото не е предвидено друго в тази глава, за застрахователните договори в рамките на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на част трета от Закона за задълженията и договорите. 

Приложимо право към застрахователни договори за имуществено застраховане
	Чл. 222. (1) Приложимото право към застрахователни договори за имуществено застраховане, покриващи рискове, разположени на територията на държави членки, се определя, както следва:
	1. когато рискът е разположен на територията на Република България и застрахованият има обичайно местопребиваване или главно управление на територията на Република България, приложимо спрямо договора е правото на Република България, освен ако изрично е уговорено друго;
	2. когато рискът е разположен на територията на Република България и застрахованият няма обичайно местопребиваване или главно управление на територията на  Република България, страните могат да изберат като приложимо спрямо договора правото на Република България или правото на държавата членка, в която застрахованият има обичайно местопребиваване или главно управление; страните по договора могат да определят приложимото право в съответствие с изречение първо и когато рискът е разположен в друга държава членка и застрахованият има обичайно местопребиваване или главно управление на територията на  Република България;
	3. когато застрахованият извършва търговска дейност или упражнява свободна професия, когато договорът покрива два или повече риска, свързани с тази дейност или професия, и рисковете са разположени на територията на Република България и в една или повече държави членки, страните по договора могат да определят като приложимо правото на държава членка, в която е разположен един от рисковете, или правото на държава членка, в която застрахованият има обичайно местопребиваване или главно управление;
4. когато съответната държава членка по т. 2 и 3 предоставя по-голяма свобода на избор на приложимо към договора право, страните могат да определят за приложимо правото на друга държава в съответствие с предоставената възможност за избор; 
5. когато рискът е разположен в Република България и покритието по 
т. 1, 2 и 3 е ограничено до застрахователни събития, настъпили в една държава членка, различна от държавата членка, където е разположен рискът, страните по договора могат да определят като приложимо спрямо договора правото на държавата членка, където е настъпило застрахователното събитие;
6. когато със застрахователния договор се покриват големи рискове, страните могат свободно да изберат приложимото към договора право.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 или 6 обстоятелството, че страните по договора са избрали за приложимо правото на държава, различна от Република България, не засяга прилагането на повелителни разпоредби на правото на Република България в случаите, когато всички други елементи на застрахователния договор в момента на избора, са свързани само с Република България. 
(3) Изборът на приложимото към застрахователния договор право трябва да бъде изричен и да следва ясно от клаузите на договора. Ако това условие не е изпълнено, приложимото спрямо договора право ще е правото на  тази държава членка по ал. 1, с която договорът е най-тясно свързан. 
(4) Когато част от застрахователния договор може да бъде обособена от останалите му клаузи и ако тази част има по-тясна връзка с друга държава членка, различна от съответните държави по ал. 1, към нея може да се прилага по изключение правото на тази друга държава членка. Предполага се, че застрахователният договор е най-тясно свързан с държавата членка, в която е разположен рискът. 
(5) Когато дадена държава се състои от повече от една териториални единици, всяка от които има свои правни норми за договорите, всяка териториална единица се смята за държава при определяне на приложимото право съгласно разпоредбите на тази глава. 
(6) Разпоредбите на тази глава не засягат прилагането на нормите на българското право, които повелително уреждат случая, независимо от приложимото към застрахователния договор право. 


	(7) Доколкото правото на Република България допуска повелителните норми на правото на държавата членка, в която е разположен рискът, или на държавата членка, чието право предвижда задължение за застраховане, могат да се приложат, ако правото на тези държави членки предвижда посочените повелителни норми да се прилагат независимо от приложимото към застрахователния договор право. 
	(8) Когато застрахователният договор покрива рискове, разположени в повече от една държава членка, за целите на прилагането на ал. 6 и 7 се  счита, че са налице няколко договора, всеки от които е свързан само с една държава членка.

Приложимо право към застрахователни договори за задължително застраховане
	Чл. 223. (1) Когато е налице противоречие между български закон, предвиждащ задължително застраховане, и законодателството на държавата членка, в която е разположен рискът, прилага се българският закон. 
	(2) В случаите, когато договорът за задължително застраховане обхваща покритие на рискове в две или повече държави членки, поне една от които предвижда задължително застраховане, разпоредбата на чл. 222, ал. 8 се прилага съответно.   
(3) Прехвърлянето на договори за задължително застраховане, установено с български закон,  има действие спрямо трети увредени лица, ако е извършено при условията на този кодекс, доколкото в закон не е предвидено друго.

Приложимо право към застрахователни договори за застраховка “Живот” и “Злополука”
	Чл. 224. Приложимото право към застрахователни договори за застраховка “Живот” и “Злополука” се определя както следва:
	1. когато рискът е разположен в Република България, приложимо е българското право, освен ако е уговорено друго;
	2. когато застрахованият е физическо лице – гражданин на Република България, което има обичайно местопребиваване в  друга държава членка, страните по договора могат да определят като приложимо правото на Република България;
3. когато дадена държава се състои от повече от една териториални единици, всяка от които има свои правни норми за договорите, всяка териториална единица се смята за държава при определяне на приложимото право съгласно разпоредбите на тази глава; 
4. разпоредбите на тази глава не засягат прилагането на нормите на българското право, които повелително уреждат случая, независимо от приложимото към застрахователния договор право;
	5. доколкото правото на Република България допуска повелителните норми на правото на държавата членка, в която е разположен рискът, или на държавата членка, чието право предвижда задължение за застраховане, могат да се приложат, ако правото на тези държави членки предвижда посочените повелителни норми да се прилагат независимо от приложимото към договора право. 

Обществен ред
	Чл. 225. Сключването на застрахователни договори при условията на тази глава се допуска, доколкото не противоречи на българския обществен ред.  

ЧАСТ ПЕТА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Глава двадесет и трета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел на задължителното застраховане
Чл. 226. Задължителното застраховане има за цел да предостави засилена защита на важни обществени интереси и се въвежда като допълнителна гаранция за:
1. живота и здравето на определени категории лица;
2. държавно, общинско или друго имущество с висока обществена значимост;
3. отговорността на лица, упражняващи професии и извършващи дейности, които са източник на повишен риск от причиняване на вреди на трети лица.

Договор за задължителното застраховане
Чл. 227. (1) Задължителното застраховане се извършва на основата на договор, който се сключва при възникване на застрахователния интерес.
(2) Застраховател, който извършва задължително застраховане, не може да откаже сключване на договор за задължителна застраховка, ако тя е включена в издадения му лиценз.

Видове задължително застраховане
Чл. 228. Предмет на регулиране от този кодекс са договорите за задължителните застраховки:
1. "Гражданска отговорност" на автомобилистите по раздел II, т. 10.1 от приложение № 1, и
2. “Злополука” на пътниците в обществения транспорт по раздел II, т. 1 от приложение № 1.

Срок на задължителните застраховки
Чл. 229. (1) Срокът на задължителните застраховки се определя от страните при сключването на договора.
(2) Срокът на застраховките по чл. 228, т. 1 и 2 не може да бъде по-кратък от един месец.
(3) Лицето, което е сключило договор за задължително застраховане, е длъжно да поднови договора преди изтичането на периода на застрахователното покритие, освен в случаите, когато е отпаднал застрахователният интерес.

Размер на застрахователните премии
Чл. 230. Размерът на застрахователните премии по задължителните застраховки се определя от застрахователя. 

Изпълнение на задължението за сключване на договор за задължителна застраховка
Чл. 231. Когато застрахователният договор отговаря на минималните изисквания, установени със закона или с международния договор, с които се  въвежда задължителната застраховка, но е сключен при по-висок размер на застрахователната сума от установения със съответния закон или с международен договор, счита се, че задължението за сключване на задължителна застраховка е изпълнено.

Контрол за сключването на договори за задължителни застраховки
Чл. 232. (1) Контролът за наличието на сключени договори за задължителните застраховки се упражнява от органите, контролиращи изпълнението на закона, с който те са въведени като задължителни, ако не е предвидено друго.
(2) Контролът за наличието на сключени договори за задължителни застраховки от вида “Злополука” на служителите в държавни учреждения се осъществява от горестоящия държавен орган на съответното учреждение, а когато такъв няма - от органа, осъществяващ държавен финансов контрол или финансов одит на съответното държавно учреждение.
(3) Контролът за наличието на сключени договори за задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите спрямо моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република България, се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) Контролът за сключване на задължителната застраховка “Злополука” на пътниците в обществения транспорт се осъществява от Министерството на транспорта и съобщенията.
(5) Проверки за сключени договори за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите спрямо моторни превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или на Република Хърватия и Конфедерация Швейцария, както и спрямо моторни превозни средства, които обичайно се намират на територията на трета държава, когато влизат на територията на страната от територията на друга държава членка, могат да се извършват само в предвидените в този кодекс или в друг закон случаи с изключение на инцидентните проверки от оправомощените контролни органи, които са част от държавния граничен контрол. 
(6) Систематичен контрол по ал. 5 се допуска като част от държавния граничен контрол по отношение на:
1. моторни превозни средства, които обичайно се намират на територията на трета държава, различна от изброените по ал. 5, и навлизащи на територията на Република България от трета държава;
2. физически или юридически лица и моторни превозни средства със специален регистрационен режим, които са включени в списък, изготвен и разпространен от държавата членка, която се е възползвала от правото си да не контролира сключването от тези лица на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Делегация
Чл. 233. (1) Комисията издава наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, условията и реда за извършване на задължителното застраховане по чл. 228,  както и за реда на неговото отчитане.  
(2) С наредбата по ал. 1 се определя и редът за въвеждане на единна номерация на полиците по задължителните застраховки и тяхното минимално съдържание.
(3) Комисията съгласува наредбата по ал. 1 с Националното гаранционни бюро преди приемането й.

Информация, която се предоставя на Европейската комисия относно задължителното застраховане
Чл. 234. (1) Комисията уведомява Европейската комисия за задължителните застраховки, предвидени от националното законодателство, като посочва:
1. законите и международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, с които се въвежда задължителното застраховане в страната;
2. задължителните реквизити на полицата или сертификата, който застраховател, извършващ задължително застраховане, е длъжен да предостави на застрахования. 


Глава двадесет и четвърта
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”
НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Обект на застраховане и застрахователно покритие
Чл. 235. (1) Обект на застраховане по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на страната, в която е настъпила вредата.
(2) Застраховката по ал. 1 покрива отговорността за неимуществените вреди, причинени на всички пътници с изключение на водача, произтичащи от ползването на моторното превозно средство. Застраховката по ал. 1 покрива и отговорността за причинените неимуществени вреди на членовете на семейството на застрахованото лице, водача или на друго лице, което носи отговорност по гражданското право в случай на настъпване на застрахователно събитие и чиято отговорност е покрита от застраховката по ал. 1. 
(3) Застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите не покрива отговорността на застрахования като превозвач на товари. 

Действие на договора за задължителната застраховка „Гражданска отговорност”
Чл. 236. (1) Застрахователният договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите има действие на територията на всички държави членки въз основа на една застрахователна премия и осигурява покритието на отговорността на застрахования съгласно националното законодателство или законодателството на държавата членка, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.
	(2) Територия, на която обичайно се намира моторното превозно средство, е:
1. територията на държавата, където е издаден регистрационният номер на моторното превозно средство; 
2. територията на държавата, където е издаден застрахователният или друг отличителен знак на моторното превозно средство, който е аналогичен на регистрационен номер по т. 1, в случаите, в които не е необходима регистрация за определени видове моторни превозни средства; 
3. територията на държавата, в която собственикът на моторното превозно средство има постоянно местожителство в случаите, в които за определени видове моторни превозни средства не се изисква нито регистрационен номер, нито застрахователен или друг отличителен знак.

Кръг на застрахованите лица
Чл. 237. (1) Договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите са длъжни да сключат:
1. лицата с постоянен адрес или разрешение за пребиваване, съответно със седалище в Република България, които притежават моторно превозно средство, регистрирано в Република България;
2. лицата с постоянен адрес в Република България, които притежават моторно превозно средство, за което е издаден регистрационен номер в друга държава;
3. лицата, които управляват моторно превозно средство при влизане на територията на Република България, нямат валидна за територията на страната застраховка и не са налице условията по ал. 4.
(2) Когато застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите е сключена от лице по ал. 1, т. 1, като застраховани лица се считат и ползвателите, държателите и упълномощените от него водачи.
(3) Договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите може да сключи и лице, различно от лицата по ал. 1.
(4) Не е длъжен да сключва договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите водач на моторно превозно средство при влизане на територията  на Република България, при условие че:
1. гражданската му отговорност е застрахована с валиден сертификат “Зелена карта”, или
2. изплащането на обезщетение във връзка с гражданската му отговорност е гарантирано от бюро на автомобилните застрахователи или друга институция на държава членка или на трета държава.

Гранична застраховка
Чл. 238. (1) Лицата по чл. 237, ал. 1, т. 3 и ал. 4 сключват договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите на граничния контролно-пропускателен пункт, от който влизат на територията на Република България.
(2) Редът за сключване на договора за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите в случаите по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 233.

Форма на застрахователния договор
Чл. 239. (1) Договорът за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите се сключва във формата на застрахователна полица, която представлява бланка под строга отчетност.
(2) При поискване от страна на лицето, сключило застрахователния договор, застрахователят издава сертификат “Зелена карта”.

Моторно превозно средство
Чл. 240. (1) За целите на този дял се приема, че моторно превозно средство е всяко превозно средство за движение по суша, задвижвано със собствен двигател и снабдено с държавен регистрационен номер, включително трамваите и тролейбусите. За моторни превозни средства се считат и ремаркетата и полуремаркетата.
(2) За целите на този дял не се считат за моторни превозни средства:
1. релсовите превозни средства с изключение на трамваите;
2. самоходната техника по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника с мощност на двигателя до 10 Kw.
(3) Не се допуска движение на моторно превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, без водачът да е застрахован по реда на този дял.

Увредено лице
Чл. 241. Увредено е лицето, което има право на обезщетение за вреди, причинени от използването на моторно превозно средство.

Застрахователна сума
Чл. 242. Застрахователите могат да предлагат и доброволна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, застрахователните суми по която са над определените в наредбата по чл. 233. 

Застрахователно покритие
Чл. 243. (1) Застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността за вреди, причинени при използването на моторното превозно средство от всяко лице, наричано по-нататък “застрахования”.
	(2) В случаите на кражба или грабеж на моторното превозно средство обезщетението за вредите, причинени на трети лица при и по повод използването на такова моторно превозно средство, се изплаща от Националното гаранционно бюро.   
(3) Доколкото в този кодекс не е предвидено друго, застрахователят изплаща обезщетение за всяка вреда, която лицето по ал. 1 е длъжно да възстанови по реда на общото гражданско право, включително:
1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт на пострадалото лице;
2. вредите, причинени на чуждо имущество;
3. пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1, 2 или 3, в т. ч. пълния размер на съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

(4) Обезщетението по ал. 3 не може да надхвърля застрахователната сума по договора. Обезщетението за забава на застрахователя и за съдебни разноски, присъдени срещу застрахователя, не се ограничават от размера на застрахователната сума.
(5) Когато е отбелязано изрично в сертификата “Зелена карта”, застрахователното покритие обхваща и вредите, причинени на територията на трети държави.

Задължения на застрахования
Чл. 244. (1) Застрахованият има задълженията по чл. 176.
(2) Застрахованият е длъжен да предостави на увреденото лице сведенията, необходими за предявяване на претенция, включително: 
1. името и адреса си;
2. името и адреса, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на собственика на моторното превозно средство;
3. регистрационния номер на моторното превозно средство; 
4. фирмата и седалището на застрахователя, с който е сключил договора за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, и номера на полицата.

Задължения на застрахователя
Чл. 245. (1) Срокът за окончателно произнасяне по претенция по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите не може да бъде по-дълъг от 3 месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите, или директно пред застрахования. 
   (2) В случаите, в които застрахователното събитие е причинено от моторно превозно средство, обичайно намиращо се на територията на държава членка, и е настъпило на територията на друга държава членка или на трета държава, различна от държавата членка, където е постоянният адрес на увреденото лице, срокът по ал. 1 тече от предявяване на претенцията пред застрахователя, сключил застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите, пред неговия представител за уреждане на претенции или директно пред застрахования.
(3) В срока по ал. 1 лицето, пред което е предявена претенцията, трябва:
1. да направи мотивирано предложение за обезщетение, когато отговорността не се оспорва и размерът на вредите е определен, или
2. да даде мотивирано становище по предявените претенции, когато отговорността на автомобилиста не е ангажирана или е спорна, или не е бил ясно определен размерът на вредите.
(4) Увреденото лице има право на законната лихва за забава върху размера на обезщетението, която се начислява от датата на изтичането на срока по ал. 1.
(5) Разпоредбите на чл. 192 се прилагат съответно.

Застрахователно обезщетение
Чл. 246. (1) Обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се определя и заплаща в левове. Когато обезщетението се превежда в чужбина по банков път в чуждестранна валута, дължимото обезщетение се преизчислява в тази валута по централния курс на Българската народна банка за деня на превода. 
(2) Обезщетението се изплаща на увреденото лице незабавно. Когато задължено да плати обезщетението е Националното гаранционно бюро, не се допуска то да поставя като условие за неговото плащане установяване от увреденото лице на обстоятелството, че лицето, което е отговорно за вредите, не може или отказва да плати.
(3) В случай на спор между Националното гаранционно бюро и застрахователя, сключил застраховката „Гражданска отговорност”, относно това кой трябва да обезщети увреденото лице, обезщетението се заплаща незабавно от  Националното гаранционно бюро. Ако бъде установено, че отговорността е на застрахователя, последният възстановява на Националното гаранционно бюро  сумата, платена на увреденото лице.

Представители за уреждане на претенции
Чл. 247. (1) Застраховател, който е получил или иска да получи лиценз за застраховане по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, е длъжен да назначи представител за уреждане на претенциите по този вид застраховка във всички държави членки. Назначаването на представител не представлява разкриване на клон в съответната държава членка.
	(2) Представител по ал. 1 за една държава членка може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес, или юридическо лице, съответно едноличен търговец, със седалище в тази държава членка. Физическите лица, които пряко се занимават с уреждането на претенции, трябва да владеят свободно официалния език на съответната държава членка. Други ограничения при избора на представител не се допускат. 
(3) Представителят за уреждане на претенции може да работи за повече от един застраховател. 
(4) Представителят за уреждане на претенции отговаря за разглеждането и уреждането на претенции, когато вредата е причинена от моторно превозно средство,  за което е сключен договор за застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите  от застрахователя, който извършва дейност в държава членка, различна от тази, в която е постоянният адрес на увреденото лице, и когато това моторно превозно средство има обичайно разположение в държава членка, различна от тази, в която е постоянният адрес на увреденото лице.
(5) В случаите по ал. 4 представителят за уреждане на претенции разполага с правомощията да събира всички необходими сведения за установяване настъпването на застрахователното събитие и на размера на причинените вреди, както и да договаря уреждането на претенцията по извънсъдебен ред и да изпълнява изцяло задълженията, които произтичат от тези претенции.
(6) Назначаването на представител по ал. 1 не ограничава правото на увреденото лице да предяви претенциите си направо по седалището на застрахователя или по седалището на негов клон. 
(7) Разпоредбите на ал. 1-6 се прилагат съответно и за дейността на представителите за уреждане на претенции, които действат в страната от името на застрахователи със седалище извън страната.
(8) В случай че застраховател не определи представител по ал. 1, Националното гаранционно бюро одобрява представители за уреждане на претенции, отговарящи на условията по  ал. 2, 4 и 5.
	(9) Националното гаранционно бюро  поддържа регистър на представителите за уреждане на претенции, определени от застрахователите на държавите членки да ги представляват на територията на Република България.

Информационен център
Чл. 248. (1) Към Националното гаранционно бюро се създава информационен център, чиято цел е улесняване на пострадалото лице при търсенето на обезщетение. Центърът:
	1. поддържа регистър на договорите за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите със следната информация:
	а) регистрационните номера на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на страната;
	б) номерата на договорите за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите с началната и крайната дата на валидност на полиците или номерата на зелената карта или на договорите за застраховка в случаите по чл. 238;
	в) застрахователите, сключили договорите за застраховка по буква “б”;
	г) имената на представителите на застрахователите по буква “в” за уреждане на претенции;
	2. поддържа регистър на договорите за застраховката “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз със следната информация:
	а) данни за превозвачите, получили разрешение да извършват обществен транспорт на пътници;
	б) номерата на договорите за застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз и датите на прекратяването им;
	3. събира и разпространява информацията по т. 1 и 2;
	4. съдейства на правоимащите лица за получаването на информацията по т. 1 и 2.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 се съхранява в продължение на 7 години след снемането от отчет на моторното превозно средство или прекратяването на застрахователния договор, а тази по ал. 1, т. 2 - в продължение на 3 години от прекратяването на застрахователния договор.
(3) Застрахователите, които сключват договори за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите по ал. 1, т. 1, буква “в”, са длъжни да предоставят на центъра информация за имената и адресите на представителите си за уреждане на претенции, определени съгласно чл. 247. 

Глава двадесет и пета
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “Злополука”  НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

Задължени лица
	Чл. 249. (1) Задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз са длъжни да имат и да поддържат превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници със средства за обществен превоз, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България.	
(2) Средства за обществен превоз на пътници по ал. 1 са:
	1.  релсовите превозни средства;
	2.  тролейбусите и автобусите;
	3.  въздухоплавателните средства;
	4.  всички видове морски и речни плавателни съдове;
	5.  въжените линии и влековете;
	6.  таксиметровите автомобили.

Обект на застраховане
Чл. 250. (1) Обект на застраховане по задължителната застраховка “Злополука” са пътниците в средствата за обществен превоз.
(2)  За пътници по ал. 1 се считат лицата, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.
(3) Не са обект на застраховане водачите на превозните средства и обслужващият персонал.
(4) За лицата по ал. 3 превозвачите могат да сключат доброволна застраховка “Злополука”.
(5) При настъпване на злополука застрахованият пътник или неговите наследници имат право да искат от застрахователя, с който е сключен договорът, да плати застрахователната сума.
(6) Ако превозвачът не е сключил договор за застраховка по чл. 238, пътникът или неговите наследници имат право да им бъде заплатена минималната застрахователна сума от Националното гаранционно бюро.

Действие на задължителната застраховка “Злополука”
Чл. 251. (1) Задължителната застраховка по чл. 249  има действие само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Република България.
(2) Качването и слизането на пътниците по време на движение на превозното средство извън определените за тази цел места прекратява действието на застраховката, освен ако напускането на превозното средство в движение е предизвикано от непосредствена опасност за живота или здравето на пътника.
(3) Когато при условията на пътуване по ал. 1 извънредни причини наложат отклоняване на въздухоплавателно, морско или речно превозно средство за обществен превоз, застраховката има действие за времето на това отклонение.

Застрахователно покритие
Чл. 252. (1) Отговорността на застрахователя за изплащане на застрахователната сума възниква в случаите, когато вследствие на злополука, покрита по договора за застраховка по чл. 249, е причинена смърт или трайна загуба на трудоспособността на пътник.
(2) За временна загуба на трудоспособността от злополука, покрита по договора, плащания не се дължат.

Застрахователна сума
Чл. 253. Застрахователите могат да предлагат сключването на договори за доброволна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, по които застрахователните суми са по-високи от определените в наредбата по чл. 233.

Глава двадесет и шеста
НАЦИОНАЛНО ГАРАНЦИОННО БЮРО

Статут
Чл. 254. (1) Националното гаранционно бюро, наричано по-нататък “бюрото”, е сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, в което членуват застрахователите, които сключват договори за задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз в Република България. Доколкото в този кодекс не е предвидено друго, за дейността на бюрото се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Бюрото е със седалище в София и изпълнява и функциите на национално бюро “Зелена карта” в страната.

Дейност на бюрото
Чл. 255. (1) Бюрото: 
1. управлява гаранционния фонд по чл. 264 и извършва плащанията по чл. 272 и 274;
2. сключва договори за застраховки в случаите по чл. 238;
3. поддържа Информационния център по чл. 248;
4. гарантира изпълнението на задълженията на членовете му, свързани с членството в “Съвета на бюрата”;
5. сключва споразумения с националните бюра на държавите членки или на трети държави, с информационните центрове и органите на държавите членки, компетентни да заплащат заместващи обезщетения;
6. изпълнява задълженията по споразуменията по т. 5;
7. взаимодейства с компетентните държавни органи по въпроси, свързани със задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците;
8. поддържа регистрите и статистиката във връзка със задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците;
9. участва в разработването и прилагането на мерки за ограничаване на застрахователните събития, свързани с движението по пътищата и с превоза на пътници, и за ограничаване на застрахователните измами във връзка със задължителните застраховки;
10. организира отпечатването и разпределянето на полиците и удостоверенията по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците, както и на сертификатите “Зелена карта”;
11. приема уведомленията и урежда претенциите от страна на увредени лица за вредите, причинени на територията на Република България от моторни превозни средства с чуждестранна регистрация;
12. извършва други дейности, предвидени в закона, в устава му или в международни договори, по които Република България е страна.
 (2) Бюрото, както и неговите членове, администратори или служители не могат да ограничават свободната конкуренция на застрахователния пазар или да нарушават правата на потребителите на застрахователни услуги.

Съдействие от държавни органи
Чл. 256. (1) Службите, определени от министъра на вътрешните работи по чл. 165 от Закона за движението по пътищата, са длъжни при регистрирането на пътнотранспортни произшествия с участие на моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на държава членка или трета държава, да предоставят на бюрото следната информация:
1. регистрацията на моторното превозно средство, причинило произшествието, или територията, на която то обичайно се намира;
2. номера и издателя на сертификата “Зелена карта” на моторното превозно средство, причинило произшествието.
(2) Бюрото е длъжно да предостави информацията по ал. 1 на националното бюро на държавата, в която моторното превозно средство, причинило произшествието, обичайно се намира.

Членство в бюрото
Чл. 257. (1) Член на бюрото е всеки застраховател, получил лиценз за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или задължителна застраховка “Злополука” на пътниците на територията на Република България.
(2) Застраховател, който не е член на бюрото, не може да възлага отпечатването на полици за задължителните застраховки по чл. 239.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно да предостави на бюрото заверено копие от издадения лиценз в срок 7 дни от уведомяването по чл. 38, ал. 3. 
(4) Председателят на управителния съвет на бюрото вписва нов член в книгата на членовете след представяне на копието по ал. 3. 
(5) Членството в бюрото възниква с получаването на лиценза за извършване на задължителните застраховки по ал. 1 и се прекратява с влизането в сила на решението на комисията,  с който издаденият лиценз за извършване на задължителните застраховки по чл. 239 се отнема.

Органи на бюрото
Чл. 258. (1) Органи на бюрото са:
1. общото събрание;
2. управителният съвет; 
3. изпълнителният директор.
(2) Органите на бюрото заседават по неговото седалище.

Свикване на Общо събрание
Чл. 259. (1) Общото събрание на членовете се свиква най-малко  веднъж годишно от управителния съвет. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от членовете на бюрото.
(2) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки от членовете на бюрото, както и до заместник-председателя. Поканата не се обнародва в “Държавен вестник”. Заместник-председателят може да изпрати представител, който участва със съвещателен глас в събранието.
(3) Член на бюрото не може да вземе участие в гласуването, когато решението се отнася до задължителна застраховка, която той не предлага. В този случай кворумът на общото събрание се пресмята по всяка точка от дневния ред.
(4) Всеки член на бюрото може да се представлява от надлежно упълномощен представител. Не се допуска едно лице да представлява повече от един член на бюрото.
(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, може да се вземат решения само ако всички членове са редовно представлявани, съгласни са с това и при условие че присъства представител на заместник-председателя.
(6) Всеки член на бюрото има право на един глас. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. 

Компетентност на общото събрание
Чл. 260. (1) Общото събрание на бюрото е компетентно да взема решения по всички въпроси, посочени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в устава му с изключение на решенията за приемане и изключване на членове на бюрото и за преобразуване и ликвидация на бюрото. 
(2) Уставът на бюрото, както и измененията и допълненията в него се одобряват предварително от комисията. 
(3) Решения на общото събрание, взети в нарушение на този кодекс, са нищожни. 
(4) Решения на общото събрание, взети в нарушение на устава на бюрото, се отменят от комисията по инициатива на член на бюрото или на заместник-председателя.

Управителен съвет
Чл. 261. (1) Управителният съвет се състои от петима членове, всеки от които трябва да отговаря на изискванията по чл. 12. Членовете на управителния съвет могат да бъдат лица по чл. 12 или служители на членове на бюрото, като се осигури представителство на застрахователите, предлагащи всеки от видовете задължителни застраховки по чл. 239. Не се допуска повече от един член на управителния съвет да бъде лице по чл. 12 или служител от едно застрахователно дружество или дружество, което е част от застрахователна група. 
(2) Управителният съвет избира измежду членовете си председател и изпълнителен директор. Длъжностите на председателя на управителния съвет и на изпълнителния директор не може да се съвместяват.
(3) Управителният съвет отговаря за изпълнението на задълженията на бюрото съгласно закона, устава му и решенията на общото събрание. За дейността на управителния съвет се прилагат чл. 31 и 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Изпълнителен директор
Чл. 262. Изпълнителният директор представлява бюрото в страната и в чужбина, изпълнява решенията на управителния съвет и на общото събрание и осъществява текущото управление на бюрото.

Средства на бюрото
Чл. 263. (1) Приходите на бюрото се формират от:
1. членски внос;
2. годишни и извънредни вноски на членовете; 
3. премии от сключени гранични застраховки;
4. възстановени суми във връзка с извършени плащания;
5. глоби и имуществени санкции по чл. 292;
6. комисиони във връзка с извършваните от бюрото дейности;
7. други източници, незабранени от закона.
(2) Разходите на бюрото са за издръжка, в т. ч. за плащане на членски внос в международни организации, в които бюрото членува, и за извършване на плащания от гаранционния фонд.
(3) Издръжката на бюрото е за сметка на приходите по ал. 1, т. 1, 6 и 7. Когато минималният размер на гаранционния фонд не е застрашен, общото събрание може да вземе решение за издръжка на бюрото да се използва до една трета от възстановените суми по ал. 1, т. 4.
(4) Приходите извън тези по ал. 3 се използват за попълване на гаранционния фонд. 
(5) Годишните и извънредните вноски на членовете не подлежат на връщане.
(6) Годишните вноски се определят от общото събрание в процент от брутния размер на застрахователните премии по сключените задължителни застраховки след одобрение от комисията.
(7) В случаите по чл. 263, ал. 4 управителният съвет взема решение за събиране на извънредни вноски, а при бездействие от негова страна в продължение на повече от 15 дни от датата на установяване на обстоятелствата по чл. 263, ал. 4 решението се взема от комисията.

Гаранционен фонд
Чл. 264. (1) Средствата по чл. 263, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 се обособяват в Гаранционен фонд, който се управлява от бюрото. Гаранционният фонд се представлява във взаимоотношенията си с трети лица от бюрото. 
(2) Гаранционният фонд се създава с цел извършване на гаранционните плащания по чл. 272. 
(3) Минималният размер на гаранционния фонд след приспадане на резерва за предстоящи плащания по чл. 57, ал. 1, т. 2 не може да бъде по-малък от 10 000 000 лв. За определяне на резерва за предстоящи плащания се прилагат правилата на наредбата по чл. 57, ал. 4.
(4) Когато гаранционният фонд намалее под установения минимален размер за повече от един месец, недостигът се попълва със средства на застрахователите, които извършват задължителни застраховки, пропорционално на усреднения им пазарен дял по тези застраховки за последните 3 години считано от датата на възникване на недостига. 
(5) Средствата на Гаранционния фонд се инвестират по реда на глава пета, раздел III.

Информационна система
Чл. 265. За нуждите на бюрото се изгражда информационна система. Разпоредбите на чл.  85 се прилага съответно. 

Отчетност
Чл. 266. (1) Бюрото води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
(2) Годишният финансов отчет на бюрото се заверява от одитор. Разпоредбите на чл. 93 се прилагат съответно. 

Международни споразумения
Чл. 267. (1) Бюрото сключва споразумения за сътрудничество с другите национални бюра на държавите членки и на трети държави, както и с информационните центрове и със съответните органи на държавите членки, компетентни да извършват плащания на заместващи обезщетения.
(2) Споразуменията, сключвани от бюрото по чл. 255, ал. 1, т. 5, се публикуват на неговата страница в интернет. 

Отчитане на задължителните застраховки
Чл. 268. (1) Всеки член на бюрото, който сключва задължителни застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите или “Злополука” на пътниците, представя в бюрото всеки месец до 20-о число справка за сключените и за прекратените застрахователни договори по тези застраховки преди изтичането на срока им към края на предходния календарен месец.
(2) Справката съдържа: 
1. пореден номер на издадените полици или удостоверения за задължителните застраховки, както и на издадените сертификати “Зелена карта”;
2. началната и крайната дата на периода на застрахователното покритие съгласно полицата или удостоверението;
3. вида и държавния контролен номер на моторното превозно средство или средството за обществен превоз;
4. срока на договора;
5. името, презимето и фамилията, съответно фирмата и адреса на лицето, сключило застрахователния договор;
6. размера на записаната, както и на действително изплатената премия;
7. пореден номер на полиците или удостоверенията, чието действие е  прекратено преди изтичането на договорения срок, датата на прекратяване, както и причината за това.
(3) Във връзка с изискванията на системата за автоматизирана обработка на информацията справката по ал. 2 се подава по начин и във форма, определени от управителния съвет на бюрото, като се гарантира автентичността и сигурността на подадените данни.
(4) Всеки член на бюрото представя всяка година списък на местата си на дейност в рамките на държавите членки, както и на представителите си за уреждане на претенции по чл. 247 и го актуализира в срок 15 дни от датата на извършване промяна на съответните обстоятелства.

Обмен на информация с компетентни държавни органи
Чл. 269. (1) Бюрото обменя информация с компетентните държавни органи, които регистрират моторните превозни средства в страната и които осъществяват държавния надзор върху превозвачите на пътници със средства за обществен превоз. 
(2) Компетентните органи по ал. 1 предоставят всеки месец до 20-о число актуален списък на регистрираните моторни превозни средства в страната и на регистрираните превозвачи на пътници със средства за обществен превоз към края на изтеклия календарен месец. 
(3) Бюрото предоставя на съответните компетентни органи по ал. 1 всеки месец до 30-о число сведения, актуални към края на изтеклия календарен месец, относно:
1. моторните превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или договорът е бил прекратен и не е подновен в 14-дневен срок;
2. превозвачите на пътници със средства за обществен превоз, които не са сключили договор за застраховка “Злополука” на пътниците или сключеният договор е бил прекратен и не е подновен в 14-дневен срок.
(4) Компетентните органи по ал. 1 незабавно предприемат мерки за спиране от движение на моторните превозни средства или на средствата за обществен превоз на пътници, по отношение на които не е сключен необходимият договор за задължителна застраховка, и за налагане на съответните административни наказания.




Разкриване на информация пред увреденото лице
Чл. 270. (1) Бюрото е длъжно да предостави на увреденото лице във връзка с правото му да получи обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите следната информация:
1. фирмата и адреса на застрахователя;
2. номера на застрахователната полица;
3. името и адреса, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на представителя за уреждане на претенции в страната по постоянния адрес на увреденото лице.
(2) Бюрото предоставя и сведения за самоличността и адреса на лицето, сключило застрахователния договор, или за собственика на моторното превозно средство според документите за неговата регистрация, когато увреденото лице има правен интерес от тяхното получаване. 
(3) Бюрото предоставя на увреденото лице във връзка с правото му да получи обезщетение по застраховка “Злополука” на пътниците фирмата и адреса на застрахователя и номера на удостоверението за сключен застрахователен договор. Бюрото предоставя и сведения за самоличността и адреса на превозвача, когато пострадалото лице има правен интерес от тяхното получаване. 
(4) Правен интерес по ал. 2 и 3 е налице винаги, когато лицето, сключило застрахователния договор, или собственикът на моторното превозно средство, съответно превозвачът, са страни или участници в гражданско или наказателно производство във връзка с причинените вреди.
(5) Във връзка с предоставянето на информацията по ал. 1 относно застрахователни договори, сключени извън страната или във връзка с моторни превозни средства, които обичайно се намират извън страната, бюрото изисква необходимите данни от информационните центрове в държавите членки. При искане от страна на информационните центрове в държавите членки бюрото е длъжно да предоставя информацията от регистъра по ал. 1, т. 1.
(6) Когато бюрото не разполага с информация за самоличността или адреса на лицата по ал. 2 или 3, то я получава въз основа на писмено искане от застрахователя, който е сключил съответният застрахователен договор или е издал удостоверението, или от компетентния държавен орган, който поддържа регистрите на собствениците на моторни превозни средства или на превозвачите.
(7) За предоставянето на информацията по ал. 1, 2 или 3 заинтересуваното лице посочва в заявлението си точните дата и място на настъпване на застрахователното събитие и регистрационния номер на превозното средство, както и други сведения за неговото установяване, ако такива са му известни.
(8) Бюрото предоставя информацията по този член, с която разполага, не по-късно от 3 дни след писменото запитване. За информацията по ал. 5 срокът може да се удължи, като не може да бъде по-дълъг от 15 дни от датата на писменото запитване. Информацията се предоставя безплатно. 

Взаимодействие с Министерството на вътрешните работи
Чл. 271. (1) Бюрото взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи за изграждане на система за регистрация на пътнотранспортните произшествия и за ограничаване на застрахователните измами в областта на задължителното застраховане. 
(2) За целите по ал. 1  бюрото и Министерството на вътрешните работи обменят необходимата информация, като вземат мерки за опазване на защитената от закона тайна.
(3) Редът и начинът за установяване на пътнотранспортните произшествия в случаите, в които органите на Министерството на вътрешните работи уведомяват бюрото, както и редът и начинът за това уведомяване се определят с наредба, издадена съвместно от комисията и министъра на вътрешните работи.

Гаранционни плащания
Чл. 272. (1) от средствата на гаранционния фонд, който управлява, бюрото изплаща обезщетения на увредените лица:
	1. за неимуществените вреди, причинени от смърт или телесно увреждане, когато събитието е било причинено от неизвестно моторно превозно средство;
	2. за имуществените и неимуществените вреди в случаите, когато:
	а) те са причинени от моторно превозно средство, за което няма застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, покриваща отговорността на виновния водач;
	б) виновният водач не е бил правоспособен или правоспособността му е била отнета по установения ред;
	в) спрямо застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е открито производство по несъстоятелност;
	г) лицето, причинило застрахователното събитие при използването на моторното превозно средство, е сключило застраховка по чл. 238;
	3. в случаите по чл. 273;
	4. при условията по чл. 250, ал. 6, когато превозвачът на пътници със средства за обществен превоз не е имал задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;
	5. в случаите по чл. 246, ал. 3.  
	(2) Размерът на плащането е до размерите, определени в наредбата по чл. 233. Лихвите за забава по чл. 275, ал. 2, изречение второ  се изчисляват отделно.

Изключения
	Чл. 273.  Бюрото не извършва плащания:
	1. в случаите, когато застрахователят не е длъжен да плаща обезщетение;
	2. за вредите, претърпени от лице, което по собствена воля е пътувало в моторното превозно средство, като е знаело обстоятелството по чл. 272, 
ал. 1, т. 2, буква “а” или че владението върху превозното средство е било придобито чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.
	
Заместващо обезщетение
Чл. 274. (1) Бюрото заплаща заместващо обезщетение, когато: 
1. застрахователят или неговият представител за уреждане на претенции не е изпълнил задълженията си в срока по чл. 245, ал. 1, или
2. не е назначил представител за уреждане на претенции на територията на страната.
(2) Право на заместващо обезщетение по ал. 1, т. 2 има пострадало лице, което има постоянен адрес или седалище на територията на страната, при условие че:
1. застрахователният договор е сключен в държава членка извън страната;
2. застрахованото моторно превозно средство е с обичайно местоположение в държава членка извън страната, и 
3. застрахователното събитие е настъпило извън страната в държава членка или на територията на трета държава по време на пътуване между две държави членки.
(3) Заместващо обезщетение не се изплаща:
1. при условията по ал. 1, т. 2, когато пострадалото лице е предявило претенцията си за обезщетение направо пред застрахователя или ако в 
3-месечния срок е получило мотивираното му становище по претенцията, или 
2. когато пострадалото лице е предявило претенцията си по съдебен ред.
(4) Бюрото заплаща заместващо обезщетение на лица с постоянен адрес на територията на страната, когато:
1. не е възможно да се определи моторното превозно средство, което е причинило вредите в държава членка извън страната, или
2. в двумесечен срок от настъпването на застрахователното събитие не може да се определи застрахователят, който носи отговорността за изплащане на обезщетението.
(5) При изплащане на обезщетение по ал. 4 се прилагат разпоредбите на чл. 272, ал. 1, т. 1 и ал. 2.

Производство по претенциите пред бюрото
Чл. 275. (1) Претенция пред бюрото се предявява с писмено заявление, в което се посочват обстоятелствата по случая. Заявлението се придружава от доказателствата, с които пострадалият разполага.
(2) Срокът за произнасяне не може да бъде по-дълъг от два месеца от датата на предявяване на претенцията. След изтичането на този срок бюрото дължи законната лихва до датата на плащането. Разноските за вещи лица са за сметка на лицето, причинило пътнотранспортното произшествие, съответно за сметка на превозвача, който не е сключил задължителна застраховка “Злополука”, или за сметка на бюрото в случаите по чл. 272, 
ал. 1, т. 1.
(3) В случаите по ал. 1 в 3-дневен срок от предявяването на претенцията бюрото уведомява за това обстоятелство и за срока по ал. 2 следните лица:
1. застрахователя, издал полицата, по отношение на моторното превозно средство, при чието управление е причинена щетата, или неговия представител за уреждане на претенции;
2. институцията, натоварена да извършва заместващи плащания в държавата членка по мястото на издаване на полицата, и
3. виновния водач, ако са известни самоличността и адресът му.
(4) Производството по изплащане на обезщетение по чл. 272, ал. 1, т. 2 и 3 или по ал. 2  се прекратява, ако в срока за произнасяне увреденото лице получи надлежно обезщетение от лицето, причинило непозволеното увреждане, от застрахователя или от трето лице, освен в случаите, когато е получено плащане по застраховка “Живот” или “Злополука”. Когато производството е по претенция за обезщетение по чл. 274, ал. 1, то се прекратява и когато в срока за произнасяне застрахователят или неговият представител за уреждане на претенции са дали мотивирано становище по предявената пред тях претенция.
(5) Увреденото лице не е длъжно да доказва, че лицето, причинило непозволеното увреждане, не може или отказва да плати обезщетението.

Произнасяне по претенцията
Чл. 276. (1) Бюрото извършва необходимите действия за удостоверяване на настъпилото събитие и за определяне размера на плащането.
(2) При определяне размера на плащането за бюрото се прилагат правилата, приложими за застраховател. Отказите за плащане и изплащането на обезщетение в намален размер се мотивират.
(3) При отказ на бюрото да извърши плащане и когато лицето не е съгласно с размера на платеното обезщетение, спорът се решава по съдебен ред. 

Встъпване в правата на удовлетворения кредитор
Чл. 277. (1) Бюрото има право да получи платеното от:
1. виновния водач в случаите по чл. 272, ал. 1, т. 2, букви “а” и “б”;
2. масата на несъстоятелността в случаите по чл. 272, ал. 1, т. 2, буква “в”; в този случай вземанията на бюрото се нареждат след вземанията на държавата по чл. 722 от Търговския закон;
3. застрахователя в забава, когато седалището му е в Република България;
4. институцията, извършваща заместващи плащания в държавата членка по мястото на сключване на застрахователния договор, в случаите по чл. 263, ал. 1;
5. институцията, натоварена да извършва гаранционни плащания по 
чл. 261, ал. 1, т. 1 и 2, в случаите на заместващо плащане по чл. 274, ал. 4; 
в този случай отговорна е институцията в държавата членка:
а) по обичайното местоположение на моторното превозно средство, когато не може да се определи застрахователят;
б) където е настъпило пътнотранспортното произшествие, когато не може да се определи моторното превозно средство или то обичайно се намира на територията на трета държава;
6. превозвача, който не е имал задължителна застраховка “Злополука” на пътниците.
(2) При условията по ал. 1, т. 3 или 4 бюрото плаща на институцията, извършила съответното застрахователно плащане в държава членка, пълния размер на заплатеното от нея обезщетение. Когато плащането е било при условията по ал. 1, т. 3, бюрото може да получи платеното от застрахователя, издал полицата, или от виновния водач. 
(3) За вземанията си срещу лица в страната освен в случаите по 
чл. 272, ал. 1, т. 5  бюрото се снабдява с изпълнителен лист въз основа на документите и извлеченията от сметките, с които те се установяват, ако задължението не е било изплатено в едномесечен срок от получаването на писмена покана.

Държавен надзор
Чл. 278. (1) Комисията осъществява надзор върху дейността на бюрото.
(2) Членовете на управителния съвет на бюрото подлежат на предварително одобряване от комисията.
(3) По отношение на бюрото не се прилагат мерките по чл. 279, ал. 2, 
т. 5, 7 и 10.

ЧАСТ ШЕСТА
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ. КВЕСТОР

Глава двадесет и седма
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Раздел І
Видове принудителни административни мерки. Производство.

Видове мерки
Чл. 279. (1) Заместник-председателят може да прилага мерките по 
ал. 2, когато установи, че застраховател, негови служители, всяко от лицата по чл. 12, чл. 19 или чл. 38, ал. 2, т. 5, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на застрахователя, акционери или член-кооператори, притежаващи пряко или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователя, са извършили действия или чрез бездействията си са допуснали:
1. нарушаване разпоредбите на този кодекс, на подзаконовите актове по прилагането му, на актове на комисията и на заместник-председателя и на програмата за дейността на застрахователя;
2.  възпрепятстване упражняването на застрахователния надзор;
3. извършване на сделки и действия, които засягат финансовата или организационната стабилност на застраховател;
4.  застрашаване интересите на застрахованите лица.
(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят прилага следните принудителни административни мерки:
1. разпорежда писмено да се предприемат конкретни мерки, за да се преустановят допуснатите нарушения и да се отстранят вредните последици от тях;
2. дава предписание за достигане на: доходност, която за застрахователите, предлагащи застраховки “Живот”, е най-малко равна на техническата лихва; сигурност и ликвидност на инвестициите на техническите резерви и на собствения капитал;
3. налага мерки за оздравяване финансовото състояние на застрахователя;
4. задължава писмено застрахователя да увеличи собствените си средства в определен срок;
5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по застрахователните договори;
6. при определен от него дневен ред свиква общо събрание на акционерите, съответно на член-кооператорите, или насрочва заседание на управителните или контролните органи за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети, и изпраща представители на комисията на заседанията на органите  за управление;
7. забранява временно изплащането на дивиденти;
8. задължава застраховател, предлагащ задължително застраховане, да сключи договор с лице, на което е отказал сключването;
9. забранява временно на акционер да упражнява правото си на глас;
10. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок;
11. забранява сключването на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни видове застраховки, удължаването на срока на сключени договори и разширяването на покритието по тях за срок не по-дълъг от 6 месеца;
12. ограничава или забранява свободното разпореждане с активи;
13. поставя допълнителни изисквания към застрахователя във връзка с отчетността; 
14. задължава застрахователя да освободи ръководителя на службата за вътрешен контрол;
15. разпорежда на застрахователя да прекрати договорите по чл. 79;
16. назначава регистриран одитор, който да извърши финансова или друга проверка за сметка на застрахователя. 
(3) В случаите по ал. 1 комисията по предложение на заместник-председателя може:
1. да разпореди писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко от лицата по чл. 12, чл. 19 или по чл. 37, ал. 2, т. 5, както и лицата, които сключват сделки за сметка на застрахователя;
2. назначи квестор за срок до една година.
(4) Принудителна административна мярка е също и отнемането на лиценза по чл. 32 освен в случаите, когато лицето изрично се е отказало от издадения лиценз.
 (5) Комисията може да информира обществеността за приложени мерки по ал. 2, 3 и 4  или за дейност, която застрашава интересите на застрахованите.
(6) При прилагането на принудителните административни мерки по 
ал. 2 и 3 не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство относно обясненията и възраженията на заинтересуваните лица.
(7) Принудителните мерки по ал. 2, т. 1 и 4 и ал. 3, т. 1 могат да бъдат прилагани и относно застрахователните брокери.

Производство по прилагане на принудителни мерки
Чл. 280. (1) Производството по прилагане на принудителни административни мерки започва по инициатива на заместник-председателя.
(2) Уведомленията и съобщенията в производството по прилагане на принудителни административни мерки могат да се извършват с препоръчано писмо с обратна разписка, с телеграма, по телефона, телекса или факса. Уведомяванията и съобщаванията с препоръчано писмо с обратна разписка или с телеграма се удостоверяват с известие за доставянето им, по телефона - писмено от длъжностното лице, което ги е извършило, а по телекса или факса - с писмено потвърждение за изпратено съобщение.
(3) Ако уведомленията и съобщенията не бъдат приети на посочените от лицата или вписани в съответния регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор адрес, телефон, телекс или факс, те се считат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.
(4) Принудителните административни мерки по чл. 279, ал. 2 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а тези по чл. 279, ал. 3 – с писмено мотивирано решение на комисията. 
Решенията се съобщават на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.
(5) Решението за прилагане на принудителни мерки подлежи на незабавно изпълнение независимо дали е обжалвано. 

Приложимост на Закона за административното производство
Чл. 281. За производството по прилагане на принудителните мерки се прилага Законът за административното производство, доколкото този кодекс не разпорежда друго.

Раздел ІІ
Особени правила в производството по прилагане на принудителни мерки

Уведомяване на държавите членки за предприети принудителни мерки
Чл. 282. (1) Заместник-председателят уведомява компетентните органи на държавите членки, в които застраховател със седалище в Република България извършва дейност при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, за приложените мерки по чл. 279, ал. 2, т. 3 и 12, като посочва дали е необходимо те да предприемат същите мерки.
(2) Когато във връзка с отнемането на лиценза на застраховател със седалище в Република България, извършващ дейност при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, комисията е приложила принудителната мярка по чл. 279, ал. 2, т. 12, тя предлага на компетентните органи на съответните държави членки да приложат същата мярка.

Действия на комисията при уведомяването й за приложена принудителна мярка на застраховател със седалище в друга държава членка
Чл. 283. (1) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на държавата членка по произход за наложено ограничение или забрана за разпореждане с активи, както и за предприети мерки във връзка с прилагане на краткосрочен план спрямо застраховател, извършващ дейност в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, тя предприема същите мерки спрямо застрахователя, ако има искане за това.
(2) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на държава членка по произход за отнемането на лиценза на застраховател, извършващ дейност в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, комисията предприема съответни действия, за да предотврати сключването от застрахователя на нови застрахователни договори, удължаването на срока на сключени договори, увеличаването на застрахователните суми и разширяването на покритието по тях. В сътрудничество с компетентните органи на държавата членка по произход комисията предприема всички необходими мерки за защита на интересите на застрахованите, включително ограничаване правото на застрахователя да се разпорежда с активите си.

Принудителни мерки спрямо застраховател със седалище в друга държава членка
Чл. 284. (1) Когато установи, че застраховател със седалище в друга държава членка, извършващ дейност в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нарушава този кодекс или актовете по прилагането му, заместник-председателят разпорежда писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения и вредните последици от тях в определен срок.
(2) Когато нарушенията не бъдат отстранени в определения срок, заместник-председателят уведомява за това компетентния орган в държавата членка по произход на застрахователя и за необходимостта от предприемане на съответни мерки.
(3) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или ако те са се оказали неподходящи или недостатъчни, застрахователят продължава да извършва нарушения на този кодекс или актовете по прилагането му, заместник-председателят може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход на застрахователя, да предприеме необходимите мерки за преустановяване и наказване на нарушенията, а в особено тежки случаи да му забрани да сключва нови застрахователни договори в Република България.
(4) В извънредни случаи заместник-председателят може да приложи мерките по ал. 3 без предварително уведомление на компетентния орган на държавата членка по произход на застрахователя съгласно ал. 2 и 3.

Действия на комисията
	Чл. 285. Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на държавата - членка на клона или на предоставяне на услуги относно застраховател със седалище в Република България, който нарушава законодателството на държавата, на чиято територия извършва дейност при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, тя налага съответни мерки по чл. 279 и уведомява компетентния орган на съответната държава членка за предприетите мерки.

Глава двадесет и осма
КВЕСТОР
Изисквания
Чл. 286. (1) Квесторът е физическо лице.
(2) Квесторът трябва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1, 
т. 1-5 и 7, както и:
1. да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
2. да не е съпруг, роднина по права или по съребрена линия до шеста степен или по сватовство до трета степен на член на управителен или контролен орган на застрахователя, чиито правомощия са преустановени с акта за назначаване на квестора;
3. да не се намира със застрахователя или с негов длъжник в отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(3) Квесторът декларира писмено пред комисията обстоятелствата по ал. 2 и при промени в тях е длъжен да уведоми незабавно комисията.

Основания за назначаване на квестор
Чл. 287. (1) Комисията може да назначи един или няколко квестори, когато:
1. застрахователят представя невярна информация за резултатите от дейността си или възпрепятства по друг начин осъществяването на застрахователен надзор;
2. застрахователят е в процедура по изпълнение на  краткосрочен план;
3. е отнет лицензът на застраховател.
(2) Комисията може да издава задължителни предписания на квестора във връзка с дейността му и по всяко време да прекрати правомощията му и да назначи на негово място друг.

Права и задължения на квестора
Чл. 288. (1) С назначаването на квестора всички правомощия на управителния и контролния орган на застрахователя се преустановяват и се упражняват от квестора, доколкото в акта за назначаването му не са предвидени ограничения. Квесторът взема всички необходими мерки за защита на интересите на застрахованите. 
(2) Квесторът има право на възнаграждение в размер, определен от комисията. Възнаграждението е за сметка на застрахователя.
(3) Действия и сделки, извършени от името и за сметка на застрахователя без предварително упълномощаване от квестора, са нищожни.
(4) Ако са назначени двама или повече квестори, те вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно, освен ако комисията реши друго.
(5) Квесторът има неограничен достъп до помещенията на застрахователя, счетоводната и друга документация и неговото имущество.
(6) Служителите на застрахователя са длъжни да съдействат на квестора при осъществяване на неговите правомощия.
(7) Квесторът се отчита за дейността си само пред комисията и при поискване представя незабавно отчет за дейността си.


ЧАСТ СЕДМА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Отговорност при извършване на дейност в нарушение на условията и реда на този кодекс
	Чл. 289. (1) Който извършва или допуска извършването на застрахователна дейност, без да е получил лиценз по реда на този кодекс или в нарушение на правилата за правото на установяване или на правилата за правото на предоставяне на услуги, се наказва:
	1. с глоба от 2000 до 10 000 лв. - за физическо лице;
	2.  с имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв. - за юридическо лице или едноличен търговец.
	(2) С имуществената санкция по ал. 1, т. 2 се наказва и застраховател, който извършва застрахователна дейност по видове застраховки, за които не е получил лиценз. 
	(3) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е глоба от 
4000 до 20 000 лв., а по ал. 1, т. 2 и ал. 2 – имуществена санкция от 100 000 до 400 000 лв.
	(4) Който извършва или допуска извършването на дейност като застрахователен брокер или застрахователен агент, без да е вписан по реда на този кодекс във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, или в нарушение на правилата за правото на установяване или на правилата за свободата на предоставяне на услуги, се наказва:
	1. с глоба от 2000 до 10 000 лв. - за физическо лице;
	2. с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. - за юридическо лице или едноличен търговец.
	(5) При повторно нарушение наказанието по ал. 4, т. 1 е глоба от 
4000 до 20 000 лв., а по ал. 4, т. 2 – имуществена санкция от 10 000 до 
100 000 лв.



Отговорност при неспазване на изискванията за техническите резерви
	Чл. 290. Застраховател, който извърши нарушение на чл. 55, ал. 1, 
чл. 57, ал. 1-3, чл. 61, ал. 1 и чл. 67, се наказва с имуществена санкция от 
5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.

Отговорност за неизпълнение на принудителна административна мярка

Чл. 291. (1) Който не изпълни приложена принудителна административна мярка от комисията или от заместник-председателя, се наказва:
	1. с глоба от 500 до 1000 лв. - за физическо лице;
	2.  с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. - за юридическо лице.
	(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е глоба от 
1000 до 2000 лв., а по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 4000 до 40 000 лв.

Отговорност за несключена задължителна застраховка

Чл. 292. (1) Лице, което не е изпълнило задължението си да сключи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” по чл. 228, т. 1 или “Злополука” по чл. 228, т. 2, се наказва:
2.	с глоба от 100 до 500 лв. - за физическо лице; 
	2. с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. - за юридическо лице.
	(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е глоба от 200 до 1000 лв., а по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

Отговорност за нарушения на нормативната уредба

	Чл. 293. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на разпоредбите на този кодекс и на актовете по прилагането му извън случаите по чл. 289-292, се наказва:
	1. с глоба от 500 до 3000 лв. - за физическо лице;
2. с имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. - за юридическо лице.
	(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е глоба от 
1000 до 6000 лв., а по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 2000 до 40 000 лв.

Производство по налагане на административно наказание
	Чл. 294. (1) Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а в случаите по чл. 292 - от длъжностните лица на службите за контрол по Закона за движението по пътищата.
(2) Наказателното постановление се издава от заместник-председателя или от упълномощено от него длъжностно лице, а за нарушенията по чл. 292 - от директора на регионалната дирекция на вътрешните работи, в чийто район е установено нарушението.
	(3) Установяването на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
	§1. По смисъла на този кодекс:
	1. “Потребител на застрахователни услуги” е физическо или юридическо лице, което на основание на застрахователен договор се ползва или проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застрахователен посредник или застраховател във връзка с предмета му на дейност - застрахован, застраховащ, когато е различен от застрахован, трето ползващо се лице, увредено лице, което има право на обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност”, както и други лица, имащи права по застрахователен договор. 
	2. “Застрахователен риск” е вероятността от настъпване на застрахователно събитие.
	3. “Застрахователно събитие” е случайно събитие или условие, чието настъпване, съответно сбъдване, е възможно, но несигурно в периода на застрахователното покритие, и евентуалният момент на настъпването му, съответно на сбъдването му, не е известен. 
	4. “Застрахован” е лице, чиито имуществени и неимуществени блага са предмет на застрахователен договор и което има право да претендира застрахователно обезщетение или сума при осъществяването на покрит риск по договора. 
	5. “Застрахователна сума” (лимит на отговорност) е фиксирана в застрахователен договор максимална парична сума, дължима на застрахован или на трето ползващо се лице от застраховател при настъпване на застрахователно събитие.
	6. „Държава членка” е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.
	7. „Трета държава” е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 6.
	8. “Клон” е представителство, клон или друга форма, под която застраховател присъства трайно на територията на държава членка, като създава офис, управляван от негови служители или от други лица, изрично трайно овластени от застрахователя да действат от негово име като представителство. 
	9. “Контрол” е налице в случаите, когато едно лице (контролиращо  лице):
а) притежава мнозинство от гласовете в общото събрание на друго дружество (контролирано лице), или 
б) има правото да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно дружество (контролирано лице) и е акционер или съдружник в това дружество, или
в) може да упражнява решаващо влияние върху едно дружество (контролирано лице), в което е акционер или съдружник, съгласно сключен с това дружество договор или съгласно неговия учредителен акт или устав, или
г) което е акционер или съдружник в дружество и:
	аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това дружество (контролирано лице), които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвянето на консолидираните финансови отчети са назначени единствено в резултат на упражняване на неговото право на глас и контролиращото лице притежава 20 или повече от 20 на сто от правото на глас в това дружество;  тази хипотеза не се прилага в случаите, когато друго лице упражнява контрол по т. 1, 2 или 3 спрямо това дружество, или
	бб) което контролира самостоятелно по силата на споразумение с други акционери или съдружници на това дружество (контролирано лице) мнозинството от гласовете в общото събрание на дружеството. 
В случаите по т. 1, 2 и 4  към гласовете на контролиращото лице се прибавят и гласовете на другите лица, върху които то упражнява контрол, както и гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него лице.
	В случаите по т. 1, 2 и 4 гласовете на контролиращото лице се намаляват с гласовете по акции, държани за сметка на лице, което не е нито контролиращото лице, нито контролирано  от него лице, както и с гласовете по акции, които са предмет на залог, ако правата по тях се упражняват по нареждане и в интерес на залогодателя. 
	В случаите по т. 1 и 4 гласовете на контролиращото лице се намаляват с гласовете по акции, притежавани от самото контролирано дружество чрез лице, което то контролира, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на контролиращото лице и на лицето, което то контролира.
	10. “Участие” е налице, когато:
	а) едно лице притежава дял от капитала на дружество и участва трайно в дейността на  това дружество; 
	б) едно лице притежава пряко или непряко чрез контрол 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на дружество.
	11. “Участващо дружество” е: 
	а)  контролиращо дружество, или 
	б) дружество, което притежава участие по смисъла на т. 15, или 
	в) дружество, свързано с друго дружество посредством общо управление съгласно договор между тях или съгласно техните учредителни актове, или
	г) дружество, повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на което са същевременно повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго дружество за период, включващ една финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети на дружествата за тази година.
	12. “Свързани лица” са две или повече физически или юридически лица, свързани:
	а) чрез притежаване, пряко или чрез контрол, на 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на  дружество, или
	б) чрез контрол, като контролиращото лице ще се счита за такова и спрямо лицата, които се контролират от контролирани от него лица; 
	в) трайно с едно и също лице чрез контрол.
	13. “Свързано дружество” е  контролирано дружество, дружество, в което се притежава участие по смисъла на т. 15, или дружество, свързано с друго дружество при условията по т. 16, букви “в” и “г”. 
	14. “Общи условия” са типизирани клаузи, приложими към неограничен брой застрахователни договори, независимо от наименованието им. 
	15. “Застрахователен холдинг” е контролиращо дружество, чиято основна дейност е придобиване и притежаване на участия в контролирани дружества,  когато тези контролирани дружества изключително или основно са застрахователи или презастрахователи, включително застрахователи или презастрахователи от държава членка или застрахователи от трета държава, и когато това контролиращо дружество не е финансов холдинг със смесена дейност, като поне едно от контролираните от него дружества е застраховател. 
	16. “Финансов холдинг със смесена дейност” е контролиращо дружество, различно от кредитна институция (банка), застраховател или инвестиционен посредник, което заедно с контролираните от него дружества и с други лица представлява финансов конгломерат. Поне едно от контролираните дружества е кредитна институция (банка), застраховател или инвестиционен посредник със седалище в държава членка.	
	17. “Застрахователен холдинг със смесена дейност” е контролиращо дружество, различно от застраховател, застраховател от трета държава, презастраховател, застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, като поне едно от контролираните от него лица е застраховател.
	18. “Административни разходи” са разходите по събирането на премии, обслужването на застрахователните и презастрахователните договори, обработването на бонуси и намаления и управлението на застрахователния портфейл.
19. “Държава - членка на клона” е държавата членка, където се намира клонът, който покрива риска.
	20. “Държава членка на предоставяне на услуги” е държавата членка, където е разположен рискът, ако рискът е покрит от застраховател или клон, които са разположени в друга държава членка.
21. “Държава членка по произход” е:
	а) държавата членка, където е седалището на застрахователя, който покрива риска;
	б) застрахователният брокер или застрахователният агент - физическо лице; това е държавата членка, където е постоянното пребиваване и където извършва дейност; когато застрахователният брокер или застрахователният агент е юридическо лице – държавата членка, където е неговото седалище.
	22. „Национално застрахователно бюро” е професионална организация, която е създадена в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомисията на Комисията по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на ООН за Европа, и обединява застрахователите, получили лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на една държава, които имат право да извършват застраховане по раздел ІІ, т. 10 от приложение № 1, с изключение на застраховката “Отговорност на превозвача” по раздел ІІ, т. 10.2 от приложение № 1.
	23.“Държава членка, където е разположен рискът” е:
а) държавата членка, където е разположен недвижимият имот, когато със застрахователния договор се покриват рискове относно недвижими имоти, в т. ч. сгради и намиращите се в тях вещи, при условие че се застраховат със същия договор;
б) държавата членка, където е регистрирано моторното превозно средство, когато застраховката се отнася до рискове, свързани с моторно превозно средство от всякакъв вид;
в) държавата членка, в която застрахованият е сключил застрахователен договор във връзка с рискове по пътуване или туризъм, при условие че максималната продължителност на договора не надхвърля 
4 месеца;
г) във всички останали случаи рискът е разположен в:
	аа) държавата членка, където е постоянното пребиваване на  физическото лице, което е сключило застраховката, или
	бб) държавата членка, където се намира седалището на юридическото лице или на неговия клон, сключили застрахователния договор.
	24. “Претенция” е възникнало право на застрахован или на трето ползващо се лице за получаване на застрахователно плащане. 
	25. “Съзастраховане в рамките на Европейския съюз” е съзастраховане, при което се покриват рискове по раздел II, буква "А", т. 4-12 и 16 от приложение № 1, както и  рисковете по т. 13, с изключение на отговорността за ядрена вреда и отговорността за вреда, произтекла от медицински продукти, когато са налице следните допълнителни условия:
	а) размерът на риска - предмет на застраховката, налага участието на повече от един застраховател за неговото покриване;
	б) рискът - предмет на застраховката, се покрива по силата на един договор и при една премия за един и същ период от двама или повече застрахователи (съзастрахователи), всеки от които отговаря пряко пред застрахования за определена част от застрахователното обезщетение; 
	в) един от съзастрахователите е водещ съзастраховател и определя сроковете и условията по застрахователния договор (застраховката), както и размера на премийните ставки;
	г) покритият риск е в рамките на Европейския съюз;
	д) за целите на покритието на този риск се счита, че водещият съзастраховател покрива целия риск, и
	е) поне един от съзастрахователите – страна по съзастрахователния договор, има седалище в държава членка, различна от държавата членка по седалището на водещия съзастраховател, или е страна по договора чрез клон, чието седалище е в такава държава членка.
	26. “Цедент”  е застраховател или презастраховател, който прехвърля всички или част от рисковете по сключени застрахователни договори и плаща презастрахователни премии на презастраховател.
	27. “Отложени аквизиционни разходи” са аквизиционните разходи, отнасящи се до неизтеклия период на застрахователно покритие по действащи към края на отчетния период и влезли в сила през същия период застрахователни договори, които са пренесени в следващи отчетни периоди.
	28. “Аквизиционни разходи” са разходите, произтичащи от сключване или подновяване на застрахователни договори. Те могат да бъдат:
	а) преки - аквизиционни комисиони (не се включват инкасовите комисиони при плащането на периодични премии по дългосрочни застраховки по раздел I от приложение № 1), разходи за изготвяне на застрахователни  договори и за включването им в портфейла;
	б) косвени - за реклама и административни разходи, свързани с изготвянето на оферти, сключването на договори и подновяването на вече сключени договори.
	29. “Застраховащ” е лице, сключило застрахователен договор за чужда сметка, по силата на който застрахован е трето лице, което има застрахователен интерес от сключването на договора.
	30. “Откупна стойност” е договорената сума по застраховките по раздел I, т. 1, 2, 3 и 5 от приложение № 1, която застрахователят ще изплати на застрахования или на третото ползващо се лице при предсрочно прекратяване на договора.
	31. „Членове на семейството” са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си - до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни - независимо от възрастта.
	32. “Големи рискове” са рисковете по видовете застраховки по раздел ІІ от приложение № 1, както следва: 
	а) по т. 4, 5, 6, 7, 11 и 12 - във всички случаи;
	б) по т. 14 и 15 - когато застрахованият осъществява търговска дейност или свободна професия и рисковете са свързани с тази дейност или професия;
	в) по т. 3, 8, 9, 10, 13 и 16 - при условие че застрахованият отговаря поне на два от следните три критерия:
	аа) балансовото му число е повече от 12, 4 млн. лв.;
	бб) нетният му оборот е повече от 25, 6 млн. лв.;
	вв) средният брой на наетите от него лица през финансовата година е 250 души.
	Ако застрахованият е част от група, за която се съставят консолидирани финансови отчети съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, критериите по буква “в” се прилагат на базата на консолидирания финансов отчет. 
	33. “Траен носител” е хартиен носител, дискета, компактдиск и всеки друг носител, който дава възможност на ползвателя да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, който осигурява бъдещ достъп до тази информация за период от време, съответстващ на целите, за които е предоставена, и който позволява възпроизвеждането на тази информация, без тя да бъде променяна. 
34. “Приемаща държава членка” е:
а) държавата членка, която не е държава членка по произход и където застрахователят има клон;
б) държавата членка, където застрахователният брокер или застрахователният агент има клон или предоставя услуги.
	35. “Трето ползващо се лице” е наследник на застрахован или друго лице, посочено в застрахователния договор от застрахования, съответно от застраховащия, като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното плащане. 
	36. “Застрахователно плащане” е плащане  на застрахователна сума при застраховки по раздел І от приложение № 1 и по раздел ІІ, т. 1 и 2 от приложение № 1 или на застрахователно обезщетение при всички останали застраховки по раздел ІІ от приложение № 1.
	37. “Период на застрахователно покритие” е периодът, през който застрахователят покрива застрахователния риск.
38. “Застрахователен интерес” е правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие.
	39. „Автомобилист” е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който при и по повод на управлението и използването му може да причини вреди на трети лица.
	40. “Сертификат „Зелена карта” е международен сертификат за застраховка, издаден от името на националното бюро по т. 22 в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на ООН за Европа.
	§ 2. Документите, които се изискват по реда на този кодекс и които са издадени на език, различен от българския, трябва да са съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

	§ 3. Заварените застрахователи и презастрахователи привеждат капитала си в съответствие с изискванията на този кодекс до 
1 януари 2007 г.
§ 4. (1) Заварените застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този кодекс в срок 3 месеца от влизането му в сила. 
(2) Заварените производства пред комисията или пред заместник-председателя при влизането в сила на този кодекс продължават по реда на отменения Закон за застраховането.
§ 5. Заварените застрахователни брокери подават заявление за вписване в регистъра на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор в срок 3 месеца от влизането в сила на този кодекс. 
§ 6. Застрахователите подават заявление за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор на застрахователните агенти, с които имат сключени договори за застрахователно агентство и които отговарят на изискванията на този кодекс, в срок 3 месеца от влизането в сила на кодекса.
§ 7. Актюерите, които имат право да извършват актюерско обслужване на застрахователи и презастрахователи, подават заявление за издаване на лиценз в срок 3 месеца от влизането в сила на този кодекс. 
§ 8. Приетите подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за застраховането запазват действието си, доколкото не противоречат на този кодекс.
§ 9. Отменя се Законът за застраховането (обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 21 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г.; бр. 21, 52, 93 и 132 от 1998 г., 
бр. 88 от 1999 г., бр. 83 и 97 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 96 и 107 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г. и бр. 85 от 2004 г.).
§ 10. (1) Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, учредено съгласно чл. 82 от отменения Закон за застраховането, и Гаранционният фонд, учреден съгласно чл. 87 от отменения Закон за застраховането, се преобразуват чрез сливане в Национално гаранционно бюро в срок 3 месеца от влизането в сила на този кодекс.
(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Гаранционния фонд и на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се поемат от Националното гаранционно бюро. 
(3) Актовете, издадени от Гаранционния фонд и от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, запазват действието си.
(4) Заварените при влизането в сила на кодекса производства пред органите по ал. 1 продължават пред Националното гаранционно бюро, доколкото в кодекса не е предвидено друго.
	(5) Трудовите правоотношения на служителите с Гаранционния фонд и с Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.  
	§ 11. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г. и бр. 85 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 4:
“(4) При предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя комисията по предложение на председателя определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му до встъпване в длъжност на новия заместник-председател.”;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 13, ал. 1 т. 12-16 се отменят.
3. В чл. 16:
а)  в ал. 1:
аа) точка 2 се отменя;
бб) в т. 3 думите “чл. 9 от Закона за застраховането” се заменят с 
“чл. 13 от Кодекса за застраховане”; 
вв) в т. 4 думите “вливане на застрахователи и продажба на предприятие на застраховател в ликвидация” се заличават;
гг) точка 5 се изменя така:
“5. вписва, отказва вписване и заличава застрахователен брокер и застрахователен агент от регистъра на комисията;”
дд) точки 6, 7 и 8 се отменят;
ее) в т. 13 думите “застрахователни резерви” се  заменят с “технически резерви”, а думите “чл. 51, ал. 3 от Закона за застраховането” се заменят с “чл. 57 от Кодекса за застраховане”;  
жж) в т. 17 след думата “застрахователите” се поставя запетая и съюзът “и” се заличава, а след думите “застрахователните брокери” се добавя “и застрахователните агенти”;
зз) точка 20 се отменя;
б) Алинея 2 се изменя така:
“(2) Предложението по чл. 13, ал. 1, т. 5 – за издаване на лиценз, и по 
т. 6 – за преобразуване, се прави не по-късно от един месец преди изтичането на срока за произнасяне на комисията, а при доброволно прекратяване на застраховател и при лицензиране на актюер - не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за произнасяне на комисията, и към него се прилагат всички необходими документи.”
4. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) По писмено искане от председателя на комисията за целите на упражнявания от комисията надзор банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влоговете на поднадзорните лица, както и на други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, Кодекса за застраховане, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за здравното осигуряване или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Предоставянето на информация не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова или търговска тайна.”
5. Членове 24 и 25 се изменят така:
“Професионална тайна
Чл. 24. (1) Информацията, която комисията създава и получава във връзка с изпълнението на нейните функции и която представлява търговска, банкова или друга защитена от закона тайна или чието разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните лица, е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване според този или друг закон.
(3) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на трудовите им правоотношения.
(4) Алинея 3 се прилага съответно и за одитори и всички други лица, изпълняващи функции, възложени им от комисията.
(5) Информацията, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от комисията и нейните органи само във връзка с изпълнение на нейните функции:
1. за проверка на спазването на изискванията за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване разрешения (лицензи) за извършване на дейност, регулирана от тези закони, както и за осъществяването на надзор върху извършването на тази дейност;
2. за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания;
3. при съдебно обжалване на актовете на комисията и нейните органи.
Разкриване на професионална тайна
Чл. 25. (1) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
1. пред органите на съда, прокуратурата, следствието и полицията по установения в закона ред;
2. пред органите за банков надзор и Агенцията за финансово разузнаване при условия и по ред, определени със съвместни инструкции, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
3. пред одитори, извършващи одит на поднадзорни лица, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и Националното гаранционно бюро, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
4. с изричното писмено съгласие на лицето, за което се отнася;
5. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася.
(2) Информация, отнасяща се до здравословното състояние на физически лица,  получена във връзка с осъществяването на финансов надзор, може да се разкрива само с тяхно изрично писмено съгласие или по разпореждане на съда при наличие на данни за извършено престъпление.
(3) Лицата и органите по ал. 1 са длъжни да пазят поверителността на получената информация.
(4) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите на държава членка, осъществяващи финансов надзор, при условие че те пазят поверителността на получената информация и я използват само във връзка с изпълнение на техните функции:
1. за проверка за спазването на изискванията за издаване на разрешения за извършване на дейност на финансовите пазари, както и за осъществяването на надзор върху извършването на тази дейност;
2. за налагане на санкции;
3. при обжалване по административен или съдебен ред на техните актове.
(5) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на чуждестранен орган от трета държава, осъществяващ финансов надзор, въз основа на споразумение за сътрудничество и обмен на информация и при условие че органът, на който се предоставя информацията:
1. осигурява поне същото равнище на поверителност на предоставената информация;
2. има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от комисията;
3. има потребност от исканата информация за осъществяване на своите надзорни функции. 
(6) Комисията може да предоставя по реда на ал. 5 информация, представляваща професионална тайна, получена от органите на държава членка, осъществяващи финансов надзор, само с тяхното изрично съгласие и за целите, за които е дадено съгласието.”
6. В чл. 30, ал. 1:
а) точка 7 се изменя така:
“7. застрахователи и презастрахователи;”
б) в т. 9 накрая се добавя “и застрахователните агенти.”
7. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 7 и 8:
“7. “Държава членка” е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.
8. “Трета държава” е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 7.”
 8. В приложението към чл. 27, ал. 2:
а) в т. 2.1 думата “разрешение” се заменя с “лиценз”, а думите “чуждестранен застраховател” - със “застраховател със седалище в трета държава”;
б) в т. 2.2 думата “разрешение” се заменя с “лиценз”;
в) точка 2.3 се изменя така:
“2.3. За вписване на застрахователен брокер в регистъра - 5000 лв.”;
г) създава се т. 2.3а:
“2.3а. За издаване на лиценз за актюер на застраховател или презастраховател - 500 лв.”;
д) основният текст на т. 2.6 се изменя така: 
“2.6. За разширяване обхвата на лиценза с нов вид застраховка на застрахователно дружество или клон на застраховател със седалище в  трета държава”;
е) точка 2.7 се изменя така:
“2.7. За разширяване обхвата на лиценза с нов вид застраховка на взаимозастрахователна кооперация;”
ж) в т. 2.9: 
аа) буква “б” се отменя;
бб) буква “в” се изменя така:
“в) за разширяване обхвата на лиценза с нов вид застраховка;”
вв) създава се буква “д”: 
“д) за издаване на лиценз за актюер на застраховател или презастраховател - 50 лв.”
9. Навсякъде в закона думите “Закона за застраховането” се заменят с “Кодекса за застраховане”.

§ 12. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49 и 70 от 2004 г. и бр. 85 и 111 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 82, ал. 4, т. 1 думите “приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането” се заменят с “приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Кодекса за застраховане.” 
2. В чл. 84, ал. 5 думите “Закона за застраховането” се заменят с “Кодекса за застраховане.” 
3. В чл. 94 ал. 2 се изменя така: 
“(2) Не може да бъде акционер в здравноосигурително дружество, пряко или чрез свързани лица, лице, за което може да се направи обоснован извод, че може да използва дейността по доброволно здравно осигуряване за постигане на цели, несъвместими с целите и принципите, прогласени в чл. 82, ал. 3 от този закон и в чл. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор.”
4. В чл. 95, ал. 2, т. 6 думите “§ 1, т. 10 от Закона за застраховането” се заменят с “§ 1, т. 17 от Кодекса за застраховане”.
5. В чл. 97, ал. 2, т. 9 и 10 се изменят така: 
“9. отговаря на изискванията на чл. 94, ал. 2;
10. не е съдружник или акционер, както и член на управителен или контролен орган на търговско дружество, за което е налице хипотезата на чл. 94, ал. 2.” 
6. В чл. 99ж:
а) в ал. 1 след думата “сливане” се поставя запетая и се добавя “вливане”;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите “глава осма от Закона за застраховането” се заменят с “глава единадесета от Кодекса за застраховане”.
7. В чл. 99з, ал. 4 думите “глава девета от Закона за застраховането” се заменят с “глава дванадесета, раздел I от Кодекса за застраховане”.
8. В чл. 99и, изречение второ думите “глава единадесета от Закона за застраховането” се заменят с “глава дванадесета, раздел II от Кодекса за застраховане “.
9. В чл. 99л: 
а) алинея 3 се изменя така:
“(3) Здравноосигурителните дружества са длъжни писмено да уведомяват Комисията за финансов надзор за:
	1.  всички нововъзникнали факти и обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор;
	2.  промените на вписаните обстоятелства в търговския регистър.” 
	б) създава се ал. 4:
“(4) Задължението по ал. 3 се изпълнява в 7-дневен срок от настъпването на фактите и обстоятелствата, като към уведомлението се прилагат документите, удостоверяващи извършената промяна. В случаите, когато съответният факт или обстоятелство подлежи на вписване в търговския регистър, срокът за уведомяване е 7  дни от постановяване на вписването.”
§ 13. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г. и бр. 19, 31 и 58 от 2003 г.) глава двадесет и седма “Договор за застраховка” се отменя.
§ 14. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г. и бр. 39 и 52 от 2004 г.) в т. 2 от  приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 думите “дейност на застрахователен брокер” се заменят с “дейност по актюерско обслужване на застраховател и презастраховател”.
	§ 15. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г. бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 
2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г. и бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г.) в § 1 т. 19 от допълнителната разпоредба се изменя така:

	“19. “Застрахователна стойност” на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.”
	§ 16. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г. и бр. 92 от 2004 г.) в чл. 10а думите “Закона за застраховането” се заменят с “Кодекса за застраховане”.
	§ 17. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45 и 117 от 2002 г., бр. 37, 42, 86 и 109 от 2003 г. и бр. 53, 70 и 108 от 2004 г.) в чл. 37 след думата “застраховател” се добавя “и презастраховател”, думите “Закона за застраховането” се заменят с “Кодекса за застраховане”, а думите “застрахователни помощници (агенти)” се заменят със “застрахователни агенти”.
	§ 18. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, 
бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 21 и 153 от 1998 г., 
бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 и 108 от 2000 г., бр. 34 и 110 от 2001 г., бр. 45, 61, 62 и 119 от 2002 г., бр. 42 и 109 от 2003 г. и бр. 18, 53 и 107 от 2004 г.) в § 1, т. 47 от допълнителните разпоредби думите “застрахователни дружества, взаимозастрахователни кооперации” се заменят със “застрахователи и презастрахователи”, а думите “Закона за застраховането” се заменят с “Кодекса за застраховане”.
	§ 19. В Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 
2003 г. и бр. 36, 37, 53, 70 и 108 от 2004 г.) се правят следните изменения:
	1. В чл. 12, ал. 1, т. 3 думите “застрахователните резерви” се заменят с “техническите резерви”.
	2. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
	а) в т. 48 думите “застрахователните резерви” се заменят с “техническите резерви”;
	б) в т. 49 думите “Търговския закон” се заменят с “Кодекса за застраховане”;
	в) в т. 50 думите “по раздел I, буква "А", т. 1, 2 и 3 на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането” се заменят с “по раздел I, т. 1, 2 и 3 от приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Кодекса за застраховане”.
	§ 20. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г. и бр. 31 от 2003 г.) се правят следните изменения:
	1. В чл. 3, ал. 2, т. 2 след думата “застрахователи” се поставя запетая и се добавя “презастрахователи”, думите “чуждите застрахователи” се заменят със “застрахователи със седалище в трета държава”, а думата “разрешение” се заменя с “лиценз”;
	2. В чл. 4, ал. 12 думите “чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането” се заменят с “чл. 9, ал. 1 от Кодекса за застраховане”.
	§ 21. Комисията приема наредби по прилагането на този кодекс.
	§ 22. (1) Кодексът влиза в сила в срок 6 месеца от обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на разпоредбите по ал. 2.
	(2) Разпоредбите на чл. 11, ал. 2 и 3, чл. 22, ал. 1, чл. 24, ал. 1, чл. 43, глава четвърта, чл. 60, чл. 67, глава пета, раздел VII, глава десета, чл. 116, 
чл. 126, глава дванадесета, раздел III, глава седемнадесета, глава двадесет и втора, чл. 232, ал. 5 и 6, чл. 234, чл. 236, чл. 237, ал. 4, т. 2, чл. 245, ал. 2, чл. 247, чл. 248, ал. 1, буква “г” и ал. 3, чл. 256, чл. 268, ал. 4, чл. 270, ал. 5, чл. 274, 
чл. 275, ал. 3, т. 2, чл. 277, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 2 и глава двадесет и седма влизат в сила от присъединяването на Република България към Европейския съюз. 
	(3) До присъединяването на Република България към Европейския съюз задължителната застраховка “Професионална отговорност” по чл. 140 покрива само отговорността за вреди, настъпили на територията на Република България. 
	(4) До влизането в сила на разпоредбите по ал. 1 застрахователите, презастрахователите или застрахователните посредници със седалище в държава членка могат да извършват дейност в Република България при условията и по реда, установени за  застрахователите, презастрахователите или застрахователните посредници от трета държава.
	§ 23. (1) До присъединяването на Република България към Европейския съюз техническите резерви по застрахователни договори, покриващи рискове в Република България, се покриват с активи, разположени на територията на Република България.
	(2) В случаите по ал. 1 застрахователят може да покрива техническите резерви с активи, разположени в чужбина, след получаване на разрешение от заместник-председателя. 

Кодексът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …. …………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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		Приложение № 1 
		към чл. 9, ал. 1

ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ

Раздел I
ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ. РИСКОВЕ

1. Застраховка “Живот” и рента:
а) застраховка “Живот” с покритие на рисковете "смърт" или "доживяване на определена възраст" или "доживяване на определена възраст или по-ранна смърт";
б) застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна част и задължение за еднократни или периодични плащания, дължими след изтичане най-малко на една година от плащането на премията или на първата разсрочена вноска.
При тези договори застрахователят изплаща фиксирани суми.
2. Женитбена и детска застраховка.
Застраховка за изплащане на фиксирана сума при женитба или раждане или изтичане на срока на застраховката, който е обвързан с навършване на определена възраст от дете.
3. Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд.
Застраховки по т. 1 и 2, при които застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на и/или дохода от предварително определени активи.
4. Постоянна здравна застраховка.
а) застраховка за изплащане на медицински разходи или на фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от злополука или заболяване или от определени видове злополука или заболяване;
б) застраховка за изплащане на фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване или от определени видове злополука или заболяване.
5. Изкупуване на капитал.
Застраховка за определен срок, при която срещу получаване на премия застрахователят изплаща договорена сума при изтичане на срока.
6. Допълнителна застраховка.
Застраховка, осигуряваща допълнителни застрахователни покрития, включващи което и да е или комбинация от:
а) смърт вследствие на злополука;
б) трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука;
в) трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на заболяване;
г) временна неработоспособност вследствие на злополука;
д) временна неработоспособност вследствие на заболяване;
е) безработица;
ж) хоспитализация;
з) тежки заболявания;
и) медицински разходи.
	
Раздел II
	А. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ. РИСКОВЕ
1. Злополука (включително производствена злополука и професионално заболяване):
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две;
- обезщетения на пътници.
2. Заболяване:
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две.
3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства).
Всяка щета или загуба, нанесена на:
- сухопътни моторни превозни средства;
- сухопътни безмоторни превозни средства.
4. Релсови превозни средства.
Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.
5. Летателни апарати.
Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати.
6. Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали).
Всяка щета или загуба, нанесена на:
- речни и плавателни съдове по канали;
- плавателни съдове по езера;
- морски плавателни съдове.
7. Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други).
Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта.
8. Пожар и природни бедствия.
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по 
т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от:
- пожар;
- експлозия;
- имплозия;
- буря;
- други природни бедствия;
- атомна енергия;
- свлачища.
9. Други щети на имущество.
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по 
т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване, и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 8.
10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство.
10.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства 
10.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша.
11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати.
11.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на летателни апарати. 
11.2. Гражданска отговорност на превозвача с летателни апарати.
12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове.
12.1 Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на плавателни съдове
12.2. Гражданска отговорност на превозвача с плавателни съдове.
13. Обща гражданска отговорност.
Всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12.
14. Кредити:
- обща неплатежоспособност;
- експортни кредити;
- продажби с разсрочено плащане;
- ипотеки;
- селскостопански кредити.
15. Гаранции:
- преки;
- косвени.
16. Разни финансови загуби:
- рискове, свързани със заетостта;
- обща недостатъчност на доходи;
- лошо време;
- загуба на доходи;
- текущи общи разходи;
- непредвидени търговски разходи;
- загуби на пазарна стойност;
- загуби на рента или доход;
- косвени търговски загуби освен горепосочените;
- други финансови загуби (нетърговски);
- други финансови загуби.
17. Правни разноски (правна защита).
Застраховка за покриване на съдебни разноски и други разходи за водене на дела.
18. Помощ при пътуване (асистанс).
Помощ за лица, които попадат в затруднения при пътуване, когато са далеч от дома си или от постоянното си местоживеене.

Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВИД ЗАСТРАХОВКИ
Когато лицензът включва едновременно:
а) видовете по т. 1 и 2, се наричат "Застраховане срещу заболяване и злополука";
б) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 3, 7 и 10, се наричат "Автомобилно застраховане";
в) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 4, 6, 7 и 12, се наричат "Морско и транспортно застраховане";
г) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 5, 7 и 11, се наричат "Авиационно застраховане";
д) видовете по т. 8 и 9, се наричат "Застраховане на имущество";
е) видовете по т. 10, 11, 12 и 13, се наричат "Гражданска отговорност";
ж) видовете по т. 14 и 15, се наричат "Кредити и гаранции";
з) по всички видове, се наричат "Общо застраховане".
В. СПОМАГАТЕЛНИ РИСКОВЕ
1. Застраховател, получил лиценз за един основен риск, отнасящ се към един вид или към група видове застраховки по раздел II, може също да покрие рисковете, включени в други видове, без да се изисква лиценз за тези рискове, ако:
- са свързани с основния риск;
- се отнасят за предмета, който се покрива от основния риск;
- се покриват от договора, покриващ основния риск.
2.1 Рисковете, включени в раздел II, буква "А", т. 14, 15 и 17, не могат да бъдат разглеждани като спомагателни за други видове застраховки.
2.2. Рискът по раздел II, буква "А", т. 17 (правни разноски) може да бъде спомагателен по застраховки от вида “Помощ при пътуване” по раздел II, буква "А", т. 18, когато са налице обстоятелствата по т. 1 и когато основният риск се отнася само до предоставянето на помощ на лица, които са попаднали в затруднения при пътуване, когато са далеч от дома си или от постоянното си местоживеене.
2.3. Правните разноски могат да бъдат спомагателен риск и при условията по т. 1, когато се отнасят до спорове или рискове, произтичащи от или във връзка с плавателни средства по море.
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Минимален размер на гаранционния капитал на взаимозастрахователна кооперация 



№ по ред
Равнище на достигнат годишен премиен приход (в хил. лв.)
Размер на минималния гаранционен капитал
(в хил. лв.)
1.
До  500 включително
100
2.
От 500 до 1000 включително
200
3.
От 1000 до 1500 включително
300
4.
Над 1500
400
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Кодекс за застраховане


Във връзка с присъединяването към Европейския съюз Република България е поела ангажимент до 2005 г. да приеме четири нови закона в областта на застраховането: Закон за застрахователното предприятие, Закон за застрахователния договор, Закон за застрахователния надзор и Закон за задължителното застраховане, чрез които да хармонизира националното си законодателство с правото на Европейския съюз в тази област. 
В процеса на подготовка на тези закони беше отчетено, че изготвянето на четири отделни закона ще бъде в противоречие с чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), който разпорежда обществените отношения от една и съща област да се уреждат с един, а не с няколко нормативни акта от същата степен. Освен това с оглед законодателна икономия и улесняване на бъдещото прилагане на българското законодателство в областта на застраховането е по-оправдано четирите закона да бъдат обединени в един кодекс, спрямо който да се приложи само една такава процедура.  
Предвижданите нормативни промени в сферата на застраховането, които се налага да бъдат извършени, са многобройни и важни. Те включват както транспониране достиженията на правото на Европейския съюз в посочената област, така и преразглеждане и усъвършенстване на действащото българско застрахователно законодателство. Поради това е необходимо да се отмени Законът за застраховането, който понастоящем основно урежда застрахователната материя, и да се замени с нов нормативен акт (аргумент от чл. 11, ал. 1 от ЗНА).  
Следва да се обърне внимание и на обстоятелството, че понастоящем в българското законодателство уредбата на обществените отношения, свързани със застраховането, е разпръсната в множество закони и подзаконови нормативни актове. Освен в Закона за застраховането правни норми, регламентиращи тази материя, се съдържат и в Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Търговския закон (част трета “Търговски сделки”, глава двадесет и седма “Договор за застраховка”), Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за експортното застраховане и други. Сред подзаконовите нормативни актове в областта на застраховането са Наредба 
№ 4 на Комисията за финансов надзор (КФН) от 2003 г. за задължителното застраховане, Наредба № 5 на КФН от 2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент, Наредбата за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества, Наредбата за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви, Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд и други. Редица закони въвеждат задължителни застраховки, а някои закони предвиждат задължителни застраховки, чиито условия и ред за сключване са уреждат в наредби (Законът за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора; Законът за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Това многообразие от нормативни актове усложнява работата на застрахователите и на държавните надзорни органи, затруднява потребителите на застрахователни услуги и създава предпоставки за евентуално допускане на несъгласуваност и противоречия между различните нормативни актове в областта на застраховането при извършването на промени в тях. 
Предвид изложеното е наложително да се кодифицира цялостната правна уредба на застрахователната дейност чрез обхващането й в единен акт – кодекс. Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗНА с кодекс се уреждат обществени отношения - предмет на цял клон на правната система или на обособен важен негов дял. С проекта на Кодекс за застраховане цялостно се регламентира материята за застрахователното предприятие, застрахователния договор, задължителното застраховане и държавния надзор върху застраховането. В проекта на кодекс е включена и подробна уредба на застрахователните посредници и на Националното гаранционно бюро. 
Проектът на Кодекс за застраховане съдържа дефиниция на застрахователната и презастрахователната дейност и определя правния статус на участниците на застрахователния пазар – застрахователи, презастрахователи, застрахователни и презастрахователни посредници (брокери и агенти), потребители на застрахователни услуги. 
Подробно е уреден правният режим на застрахователното предприятие с неговите основни характеристики – правно-организационна форма, минимален капитал, съответно минимален брой член-кооператори (при взаимозастрахователните кооперации), предмет на дейност, придобиване на квалифицирано акционерно/дялово участие, органи на управление, основни принципи за осъществяване на корпоративното управление и вътрешния контрол. Регламентирани са финансовите показатели за стабилност на застрахователните предприятия, като граница на платежоспособност и гаранционен капитал, с кореспондиращите им собствени средства и техническите резерви. В сферата на финансовите показатели за стабилност е отразена Директивата за допълнителния надзор на застрахователи, участващи в застрахователна група. Въведени са разпоредби относно изикванията към активите, които служат за покритие на техническите резерви, в съответствие с третото поколение застрахователни директиви. Въведени са и принципи на счетоводното отчитане, които обезпечават навременна, точна и пълна информация за състоянието на застрахователя. Установен е стандарт за водените от дружеството регистри и поддържаните информационни системи относно сключените полици и обявените застрахователни щети, които позволяват ефективно осъществяване на текущ надзор. Дефинирани, доразвити и детайлизирани са задълженията на одиторите, актюерите и вътрешните контролни органи на застрахователите. 
В проекта на Кодекс за застраховане са уредени по-подробно преобразуването, ликвидацията и несъстоятелността на застрахователите, като е очертано мястото на надзорните органи и се предвидени механизми за защитата на потребителите в рамките на тези производства. Във връзка с това е усъвършенствана досегашната правна уредба на статуса на квестора, ликвидатора и синдика. Транспонирана е Директивата на Европейския съюз относно ликвидацията и несъстоятелността.
Премахнат е предварителният надзор във връзка с общите условия по застраховките, както и с тарифите на застрахователите, като същевременно е предвиден адекватен механизъм за защита на интересите на потребителите и за гарантиране финансовата стабилност на застрахователите. 
Друга съществена част от проекта на Кодекс за застраховане е правната уредба на отношенията, свързани със застрахователния договор: преддоговорни отношения, сключване на застрахователни договори, задължения на страните по сключени застрахователни договори, включително след настъпване на застрахователно събитие. Кодексът съдържа регламентация на следните основни видове застрахователни договори: договорите за имуществено застраховане, договорите за застраховане на гражданска отговорност, договорите за застраховане на правни разноски и договорите за застраховане по живот и срещу злополука. В проекта на Кодекс за застраховане са установени основните принципи на съзастрахователните и презастрахователните договори.
В проекта на Кодекс за застраховане е включена правната уредба на задължителното застраховане. Определен е кръгът на задължителните застраховки, посочени са субектите на задължението за сключване на договор за задължителна застраховка, размерите на минималните лимити на отговорност по застраховките, фиксирани са императивни правила, които гарантират сключването на застраховките от задължените лица, както и интересите на оправомощените да получат обезщетение. Дадена е изчерпателна уредба на дейността и органите на Националното гаранционно бюро (бюро “Зелена карта”) и са установени по-подробни правила, свързани със задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за чужбина. 
С оглед защитата на потребителите са предвидени разпоредби, регулиращи правото на получаване на информация от застрахователите и застрахователните посредници преди сключването на застрахователен договор, както и в хода на неговото изпълнение, изисквания за минимално необходимо съдържание на общите условия по застраховките и съответно - забрани за включване в тях на неравноправни клаузи, и са установени механизми за извънсъдебно решаване на спорове.
При уреждането на държавния надзор върху застраховането са определени специфичните правомощия на надзорните органи, процедурите, сроковете, актовете и редът за защита срещу незаконосъобразни актове. Въведен е “единният паспорт” за извършване на застрахователна дейност и дейност по застрахователно и презастрахователно посредничество и е обезпечена възможността за осъществяване на надзор върху евентуални задгранични операции на застрахователя. Заложени са основните принципи и показатели на системата за ранно предупреждение за потенциални финансови проблеми на застрахователите и са предвидени съответните мерки за оздравяване, които надзорният орган може да наложи в случаите, когато показателите на конкретния застраховател се отклоняват от установените със системата. Във връзка с това е усъвършенствана системата на принудителните административни мерки, като е уредена и процедурата за тяхното прилагане. Детайлизирани са принципите на взаимодействие на КФН и нейния ресорен заместник-председател като държавни надзорни органи с други подобни надзорни институции в Република България и в чужбина. 
При разработването на проекта на Кодекс за застраховане е съблюдавана приемственост – като основа са използвани сега действащите в Република България Закон за застраховането, Търговски закон и Закон за задълженията и договорите, отменените относими норми от Закона за задълженията и договорите, действали от 1950 до 1996 г., отмененият Търговски закон на Княжество България от 1897 г. Използвани са и множество сравнителноправни източници, регламентиращи тази материя - действащи нормативни актове и проекти на нормативни актове на други държави, предимно членки на Европейския съюз – Германия, Испания, Франция, Чехия, Словакия, Полша и други).
В проекта на Кодекс за застраховане са транспонирани разпоредбите на следните европейски директиви, регламентиращи застрахователната дейност:
1. Първа директива 73/239/ЕИО от 24 юли 1973 г. относно съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, свързани с осъществяване на дейност по общо застраховане (І Директива по общо застраховане). 
2. Директива 88/357/ЕИО от 22 юни 1988 г. за съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби относно общото застраховане, създаване на благоприятни условия за свободно предоставяне на услуги и изменяне на директива 73/239 ЕИО (ІІ Директива по общо застраховане). 
3. Директива 92/49/ЕИО от 18 юни 1992 г. за съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, засягащи имущественото застраховане и изменяща директиви 73/239 и 88/357 
(ІІІ Директива по общо затраховане).
4. Директива 2002/83 на Европейския парламент и на Съвета от 
5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (включваща следните директиви: Директива 79/267/ЕИО за съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, свързани с осъществяване на дейност по пряко животозастраховане (І Директива по живот); Директива 90/619/ЕИО за съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, свързани с осъществяване на дейност по пряко животозастраховане, които предвиждат разпоредби, улесняващи ефективното упражняване на свободата на предлагане на услуги и изменяща Директива 79/267 (ІІ Директива по живот); Директива на Съвета 92/96/ЕИО за съгласуване      на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, отнасящи се до прякото животозастраховане и изменяща Директиви 79/267/ЕИО и 90/619/ЕИО (ІІІ Директива по живот) и Директива 2002/12/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 март 2002 г., изменяща Директива 79/267 по отношение на изискванията за границата на платежоспособност на компаниите, извършващи животозастраховане.
5. Директива на Съвета 64/225/ЕИО от 25 февруари 1964 г. за премахване на ограниченията на свободата на учредяване и свободата на предлагане на услуги по отношение на презастраховане и ретроцесия.
6. Директива 73/240/ЕИО от 24 юли 1973 г. за премахване на ограниченията за свободата на учредяване в областта на прякото имуществено застраховане.
7. Директива 76/580/ЕИО от 29 юни 1976 г. за съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, свързани с осъществяване на дейност по имуществено застраховане.
8. Директива 78/473/ЕИО от 30 май 1978 г. за съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, свързани със съзастраховане в общността. 
9. Директива 84/641/ЕИО от 10 декември 1984 г. изменяща, в частност по отношение на Помощ при пътуване, Първа директива -73/239.
10. Директива 87/343/ЕИО от 22 юни 1987 г., изменяща по отношение на кредитно застраховане и застраховка на гаранции Първа директива 73/239 относно съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, свързани с осъществяване на дейност по общо застраховане.
11. Директива 87/344/ЕИО от 22 юни 1987 г. относно съгласуване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, свързани със застраховките за  правни  разноски.
12. Директива 95/26 на Съвета и Европейския парламент за изменение на Директиви 77/780 и 89/646 в областта на кредитните институции, 73/239 и 92/49 в областта на имущественото застраховане, 79/267 и 92/96 в областта на животозастраховането, 93/22 за инвестиционните фондове и 85/611 в областта на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа с оглед засилване на умерения контрол.
13. Директива 98/78/ЕС на Съвета и Европейския парламент от 
27 октомври 1998 г. за допълнителния надзор над застрахователите в застрахователните групи.
14. Директива 2001/17/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 
19 март 2001 г. за реорганизацията и ликвидацията на застрахователни предприятия.
15. Директива 2002/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
5 март 2002 г., изменяща Директива 73/239/ЕЕС по отношение на изискванията за границата на платежоспособност на компаниите, извършващи общо застраховане.
16. Директива 2002/92/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 
9 декември 2002 г. за застрахователното посредничество.
В частта “Задължително застраховане” от проекта на Кодекс за застраховане са въведени разпоредбите на следните европейски директиви: 
1. Директива 72/166 ЕИО от 24 април 1964 г. относно зелената карта.
2. Директива 84/5/ЕИО от 30 декември 1983 г. за сближаване на законите на страните членки по отношение на застраховка “Гражданска отговорност” във връзка с използването на моторни превозни средства (МПС).
3. Директива 90/232/ЕИО от 14 май 1990 г. за сближаване на законите при застраховане срещу гражданска отговорност при използване на МПС.
4. Директива 90/618/ЕИО от 8 ноември 1990 г., изменяща директиви 73/239 и 88/357 по отношение на застраховането срещу гражданска отговорност на МПС.
5. Директива 2000/26/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 
16 май 2000 г. за сближаването на законите на страните членки, свързани със застраховане срещу гражданска отговорност по отношение на използването на МПС и изменяща Директива 73/239/ЕИО и Директива 88/357/ЕИО.
Проектът на Кодекс за застраховане е в съответствие и с разпоредбите на Регламент на Съвета 93/3604 от 13 декември 1993 г., уточняващ дефинициите за прилагането на забраната за привилегирован достъп, установена в чл. 102 от ДЕО.
Отделни разпоредби на по-голямата част от изброените по-горе европейски директиви вече са част от действащото българско законодателство в областта на застраховането. С проекта на Кодекс за застраховане се цели пълното въвеждане на посочените директиви като част от действащата нормативна уредба в страната. Изрично е предвиден отлагателен период за влизането в сила на отделни норми от проекта на Кодекс за застраховане – от момента на присъединяването на Република България към Европейския съюз.
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