РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
(Обн., ДВ, бр.103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59,
82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41
от 2009 г. и бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл. 187а:
„Чл. 187а. (1) Сключването, влизането в сила, изменението и
прекратяването на застрахователния договор, както и изпълнението на
задълженията по него не могат да бъдат обвързвани с поставянето на знаци,
белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно
средство.
(2) Забранява се поставянето на знаци, белези или други индикации
върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или
косвено указват наличието на сключена застраховка във връзка с това
моторно превозно средство. Забраната не се отнася за знаците, белезите или
другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт,
както и за знаци, белези или други индикации, които рекламират физическо
или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока,
услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със
сключването на застраховка, когато:
1. моторното превозно средство е собственост на същото лице или
е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което
има сключен договор, или
2. тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама,
сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател,
наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което
са поставени съответните знаци, белези или други индикации.
(3) Застраховател или презастраховател не може да изисква под
никаква форма поставянето на знаците, белезите или другите индикации по
ал. 2 като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на
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застраховка във връзка със съответното моторно превозно средство и/или за
покриването на един или повече рискове по застраховката, както и не може
да договаря или да включва в общите условия по такава застраховка
поставянето на знаците, белезите или другите индикации по ал. 2 като
задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото
ползващо се лице. Липсата на такива знаци, белези или други индикации не
може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече
рискове по застраховката, за прекратяване на застраховката или да бъде
обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за
застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.”
§ 2. Създава се чл. 315а:
„Чл. 315а. Лице, което управлява моторно превозно средство с
поставени знаци, белези или други индикации, с изключение на такива, чието
поставяне е изрично уредено с нормативен акт или попадат в изключенията
по чл. 187а, ал. 2, или представляват механично нанесени символи или
микрогравировка, се наказва с глоба в размер 50 лв.”
§ 3. Създава се чл. 317б:
„Чл. 317б. Застраховател, който извърши или допусне извършването
на нарушение на чл. 187а, се наказва с имуществена санкция от 30 000 до
60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.”
§ 4. В чл. 320, ал. 1 и 2 след думите „чл. 315, ал. 1 и 2” се добавя
„и чл. 315а”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Застрахователите променят общите си условия или
съществуващите други уговорки за застраховане на моторни превозни
средства в съответствие с чл. 187а, ал. 3, като предвиждат прилагането им в
тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 6. Параграфи 2 и 4 влизат в сила 15 месеца след обнародването
на закона в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2011 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:
(Цецка Цачева)
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Ì Î Ò È Â È
êúì проекта на Закон за изменение и допълнение на
Кодекса за застраховането

Предлаганите промени са насочени към прекратяване на трайно
наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на
застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки” върху моторно превозно
средство, представляващи знаци, стикери или други белези. Целта на тези
белези е да се покаже, че съответното моторно превозно средство е
застраховано в определена компания или определени дейности на такава
компания са прехвърлени на трети лица, като маркирането се заплаща
допълнително от застрахованото лице и това е условие за влизане в сила на
застрахователния договор,
за неговото изменение или прекратяване.
Недопустимо е валидността на един застрахователен договор да се поставя в
зависимост от действия на трети лица.
Предлаганите мерки са насочени към осигуряване на пълна
прозрачност в отношенията между потребител на застрахователна услуга и
застраховател чрез премахването на външни и междинни структури и на лица,
свързани по определен начин с влизането в сила на застрахователния договор и
с осигуряването на покритие по определени рискове, като например рискът
„кражба” по застраховка „Автокаско”. На следващо място е необходимо да се
има предвид, че съществуващите практики за „пасивно маркиране” по никакъв
начин не са доказали своята ефективност по отношение на намаляването на
кражбите на автомобили, т.е. не е доказано, че цената, която потребителите на
застрахователни услуги допълнително плащат за такова маркиране, води до
положителен за тях ефект. С предлаганите промени на застрахователите са
забранява да изискват от потребителите на застрахователни услуги да заплащат
допълнителна цена извън застрахователната премия, срещу което на моторните
превозни средства да бъдат поставяни маркировки или други знаци или
индикации, служещи за публично оповестяване на обстоятелството, че даден
автомобил е застрахован със застраховка „Автокаско”. Контролът по спазването
на тази мярка се предлага да бъде от компетентност на Комисията за финансов
надзор по отношение на застрахователите и техните търговски практики и на
компетентните органи на Министерството на вътрешните работи по отношение
на водачите на моторни превозни средства, които въпреки въведената забрана и
ограничения продължават да поставят върху моторните превозни средства
индикации за наличието на сключена застраховка.
ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
(Бойко Борисов)
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