
До 
Министър-Председателя 
на Република България-
г-н Бойко Борисов 

Р
№ШИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

ма 

от 
Асоциацията на българските застрахователи („АБЗ"), 

Българска Асоциация на Застрахователните брокери (БАЗБ), 
Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ), 

Сдружение "Обединени застрахователни брокери" (ОЗБ) 

С Т А Н О В И Щ Е 

(БАЗБ), б ® ф Ml Л 

Уважаеми г-н Борисов, 

Във връзка с предстоящото обсъждане в Народното Събрание на Република България на 
подготвения от МС проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, с който се въвеждат 
изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, застрахователният бранш е на мнение, че подготвеният 
законопроект разширява необосновано обхвата на Директивата, като включва всички продукти от 
класове Общо Застраховане в обхвата на задълженията по закона. 

Регулацията, въвеждана с Директивата, има за цел да постигне баланс между защитата на 
обществото от престъпления, свързани с изпирането на пари, и финансирането на тероризма от 
една страна, и нуждата, от друга страна, да се създаде регулаторна среда, която да позволява на 
дружествата от сектора да развиват стопанската си дейност, без да понасят прекомерни разходи за 
постигане на съответствие. В тази връзка всички ние, участниците в застрахователната индустрия, сме 
на мнение, че включването на Общото застраховане в ЗМИП ще затрудни обслужването на 
потребителите на застрахователни услуги, като натовари ненужно и необосновано с огромна 
административна тежест компаниите в бранша. Това неминуемо ще доведе и до оскъпяване на 
застрахователната услуга. В досегашния ни опит се сблъскване ежедневно с изключителното 
недоволство на потребителите от факта, че при сключване на договори са принудени да чакат твърде 
дълго за извършване на идентификацията им чрез копиране на лични документи, както и изготвянето на 
множество справки в различни регистри, дори в случаите, когато това е свързано със сключването на 
застрахователен договор с твърде ниска премия от порядъка на 5-10 лева. 

Както Ви е известно, в България развиват дейност компании, които са част от големи европейски 
и световни застрахователни групи. Проучването, което сме направили чрез тях, показа, че 
застраховките от клас Общо застраховане са изключени от законодателствата, регулиращи материята, 
в Германия, Италия, Австрия, Белгия, Испания, Ирландия, Полша, Чехия, Унгария, Словакия и 
Румъния. Освен тях, по непотвърдена информация, България ще е единствената държава, която ще 
наложи тази свръх регулация, което ще постави българското застраховане в неизгодна конкурентна 
позиция спрямо останалите страни-членки на ЕС. 

В заключение отправяме молба към Вас, да изключите Общото застраховане от обхвата на 
законопроекта за ЗМИП. По този начин България ще стане част групата държави, които са изпълнили 
условията на директивите на ЕС и същевременно защитават местния бизнес. 

С уважен* 

Ивета Кунова 

Милен Петков , 
Председател на УС на 03/ 

гр. София, 07^*9.2017г„ 

/ 


