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Схеми за гарантиране на застрахователните вземания   

Резолюция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно схемите за 

гарантиране на застрахователните вземания (2011/2010(INI)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 юли 2010 г., озаглавено „Бяла 

книга за схемите за гарантиране на застрахователните вземания“ (COM(2010)0370), 

– като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна 

и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на 

Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган 

(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)2,  

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2006 г. относно кризата в 

застрахователната компания „Equitable Life“3, 

– като взе предвид окончателния доклад от 23 май 2007 г. на своята анкетна комисия 

по кризата на застрахователната компания „Equitable Life“ (A6-0203/2007), 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 

становищата на комисията по правни въпроси и комисията по вътрешния пазар и 

защита на потребителите (A7-0243/2011), 

А. като има предвид, че финансовата криза показа, че доверието на потребителите във 

финансовата система може бързо да бъде подкопано в отсъствието на адекватни 

процеси за компенсиране на загубите на потребителите, понесени в резултат от 

изпадане в несъстоятелност на финансови институции, 

Б. като има предвид, че схемите за гарантиране на застрахователните вземания могат 

да бъдат ценен инструмент за намаляване на рисковете, пред които са изправени 

притежателите на полици или според случая бенефициерите, при изпадане в 

несъстоятелност на застрахователен субект, 

В. като има предвид, че необходимостта от схемите за гарантиране на 

застрахователните вземания, тяхната функция и структура не са аналогични нито на 

схемите за гарантиране на депозитите, нито на схемите за обезщетение на 

инвеститорите поради различния бизнес модел, използван от застрахователите, и 

                                                 
1  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1. 
2  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48. 
3  ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 108. 



различната степен на излагане на риск на потребителите в случай на изпадане в 

несъстоятелност на застраховател, 

Г. като има предвид, че в държавите-членки съществува широк кръг от схеми за 

гарантиране на застрахователните вземания, които предлагат различна степен на 

защита на потребителите в рамките на различни продуктови линии на основата на 

различни модели на финансиране, 

Д. като има предвид, че не са възникнали сериозни загуби за притежатели на 

застрахователни полици или според случая за бенефициери в резултат от 

финансовата криза, както и че европейският застрахователен сектор излезе от 

кризата сравнително невредим, 

Е. като има предвид, че с „Платежоспособност II“ се въвежда скала за надзорни мерки 

за интервенция, която свежда до минимум вероятността от изпадане в 

несъстоятелност на застраховател и затрудненията за притежателите на полици или 

според случая за бенефициерите вследствие на подобно събитие, 

Ж. като има предвид, че въвеждането на „Платежоспособност II“ и схеми за 

гарантиране на застрахователните вземания ще допринесе за създаването на 

равнопоставени условия на конкуренция на европейския застрахователен пазар и 

ще спомогне за постигането на завършване на вътрешния пазар, 

З. като има предвид, че съгласно „Платежоспособност II“ вземанията на 

притежателите на полици и според случая на бенефициерите са гарантирани, когато 

застраховател изпадне в неплатежоспособност (когато застрахователят наруши 

капиталовото изискване за платежоспособност), и са изложени на риск само ако 

застрахователят изпадне в несъстоятелност (когато активите не са достатъчни, за да 

покрият задълженията), 

И. като има предвид, че трансграничното предоставяне на застраховки в ЕС е слабо, 

но има вероятност да нарасне в резултат от въвеждането на „Платежоспособност II“ 

поради капиталовите предимства на една общоевропейска, основаваща се на 

клонове структура, 

Й. като има предвид, че липсата на хармонизирани схеми за гарантиране на 

застрахователните вземания на европейско равнище и разнообразието от режими в 

държавите-членки доведоха до неефективна и нееднаква защита за притежателите 

на застрахователни полици и забавиха функционирането на застрахователния пазар, 

нарушавайки трансграничната конкуренция, 

К. като има предвид, че доверието на потребителите във функционирането на 

вътрешния пазар на финансови услуги може да се гарантира единствено 

посредством едно постоянно равнище на защита на потребителите, независимо от 

произхода на доставчика на услуги, преди всичко чрез последователно прилагане 

на стабилни пруденциални правила и ефективен надзор от Европейския орган за 

застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и според случая 

от националните компетентни органи, 

Л. като има предвид, че излагането на данъкоплатците на риск от несъстоятелност на 

финансовите институции трябва да се свежда до минимум посредством ефективен и 



пропорционален надзор от страна на националните и европейските надзорни 

органи, 

1. Отчита, че новият надзорен режим и предстоящата рамка „Платежоспособност II“ 

ще укрепят допълнително защитата на потребителите; 

2. Призовава Комисията във връзка с правилата и определенията в 

„Платежоспособност ІІ“ и новата надзорна рамка да направи предложения за 

директива за трансгранична стандартизация, установяваща последователна и 

съгласувана трансгранична рамка за национални схеми за гарантиране на 

застрахователните вземания за всички държави-членки, която предоставя 

единствено защита от последна инстанция на потребителите в случаи, когато 

застрахователни предприятия поради неплатежоспособност не са в състояние да 

изпълнят договорните си задължения; 

3. Призовава Комисията бързо да представи предложението за директива относно 

схемите за гарантиране на застрахователните вземания, за да допълни директивите 

за схемите за гарантиране на депозитите, схемите за обезщетяване на 

инвеститорите и „Платежоспособност ІІ“; 

4. Признава, че потенциалът за съществуване на неравнопоставеност би могъл да 

предизвика регулаторен арбитраж, което би повлияло на схемите за гарантиране на 

застрахователните вземания; призовава Комисията да разгледа взаимодействието 

между хармонизацията и прилагането на схеми от целия ЕС и принципа на 

държавата-членка „по произход“, за да изясни дали се стига до значително 

нарушаване на пазара; счита, че този преглед следва да се проведе три години след 

пълното прилагане на „Платежоспособност ІІ“; 

5. Изразява съгласие, че директивата „Платежоспособност II“ не създава условия за 

пълно изключване на случаи на несъстоятелност на застрахователни дружества и не 

защитава потребителите от загуби в случай на несъстоятелност на застрахователни 

предприятия; поради тази причина призовава Комисията да гарантира, че общата 

схема за гарантиране на застрахователните вземания, която ще бъде приета, е 

последователна и съгласувана с директивата „Платежоспособност II“; 

6. Подкрепя възприемането на принципа на държавата „по произход“, при който 

полиците, издадени от застраховател, независимо от местоположението на 

продажбата, се покриват от схемите за гарантиране на застрахователните вземания 

„по произход“, като признава, че: а) при условията на „Платежоспособност II“ 

трансграничното предоставяне на застрахователни услуги ще нарасне и б) 

изпадането в несъстоятелност на даден застраховател ще бъде свързано с 

неадекватния надзор от страна на надзорния орган „по произход“, така че бремето 

на отговорността за изпадането в несъстоятелност следва да бъде понесено от 

схемата за гарантиране на застрахователните вземания „по произход“, която следва 

да предоставя защита от последна инстанция на потребителите само в случаи, 

когато застрахователни предприятия поради неплатежоспособност не са в 

състояние да изпълнят договорните си задължения; призовава Комисията да 

проведе оценка на въздействието и обществена консултация със заинтересованите 

страни относно приоритетното включване на животозастраховането и относно 

практическата полза от включване на общото застраховане в трансгранична схема 

за гарантиране на застрахователните вземания, за да се гарантира подходящо 



равнище на защита на потребителите и равнопоставени условия между държавите-

членки; счита, че следва да се установи принцип от Комисията и ЕОЗППО, за да се 

гарантира, че допълнителните разходи за една схема за гарантиране на 

застрахователните вземания се претеглят спрямо целта за защита на потребителите; 

отбелязва, че текущото законодателство на ЕС относно схемите за гарантиране на 

депозити и схеми за защита на инвеститорите обхваща единствено спестовните 

продукти; 

7. Настоява, че моделът на финансиране на националните схеми за гарантиране на 

застрахователните вземания следва да бъде определян съгласно принципа на 

субсидиарност, като това отразява надзорния принцип на държавата „по произход“ 

и разнообразието на моделите, които се използват от съществуващите схеми за 

гарантиране на застрахователните вземания; настоятелно призовава Комисията да 

не препоръчва единствено ex ante подход за финансиране, предвид липсата на 

убедителни аргументи в полза на подобен подход и затрудненията, които той може 

да предизвика; 

8. Настоява, че държавите-членки следва да осигурят провеждане на тестове за своите 

схеми за гарантиране на застрахователните вземания и да бъдат информирани, в 

случай че компетентните органи установят проблеми в застрахователно дружество, 

които е вероятно да доведат до интервенция съгласно съответната схема; предлага 

тези тестове да бъдат провеждани най-малко веднъж на всеки три години или 

когато се налага от обстоятелствата; счита освен това, че ЕОЗППО следва 

периодично да извършва партньорски проверки, за да проучи дългосрочната 

финансова устойчивост на схемите и да поиска подобрения, когато е необходимо; 

9. Признава, че прилагането на принципа на субсидиарност по отношение на избора 

на модели за предварително (ex ante) или последващо (ex post) финансиране може 

да доведе до нарушения на конкуренцията между държавите-членки; счита, че 

подобни нарушения са от еднакво значение както за защитата на потребителите, 

така и за защитата на данъкоплатците, и че Комисията следва да възприеме 

предпазлив дългосрочен подход с цел да бъдат обхванати подобни нарушения; 

10. Отчита, че са налице различни начини за гарантиране на защитата на 

потребителите: 

–  безщетение: загуби за притежатели на полици или бенефициери в случай на 

неплатежоспособност на застраховател се обезщетяват пряко след процес на 

структурирано уреждане на искове; 

– приемственост: приемствеността на застрахователните договори се осигурява чрез 

прехвърляне на портфейли на останалите застрахователи на пазара или на 

специален субект, създаден за тази цел;  

препоръчва и двата подхода да бъдат позволени съгласно бъдещата рамка на 

схемите за гарантиране на застрахователните вземания, като се вземат предвид 

различията между националните пазари по отношение на размера, концентрацията, 

разработките на продукти и набора от предлагани застрахователни продукти; 

11. Настоява, че информацията на разположение на потребителите в случай на 

неплатежоспособност на застраховател следва да е леснодостъпна, всеобхватна и 



лесноразбираема и да съдържа ясно указание към кой орган потребителят следва да 

се обърне при предявяване на искове или отправяне на запитвания; изразява 

убеждение, че създаването на единна точка за контакт за всички финансови 

гаранционни схеми и компенсационни схеми би гарантирало, че съществуващото 

законодателство наистина носи ползи за потребителите, особено по отношение на 

предоставянето на информация и улесняването на трансграничните контакти и 

плащания; 

12. Подчертава, че подходът за държава „по произход“ по отношение на схемите за 

гарантиране на застрахователните вземания може да бъде надежден от гледна точка 

на потребителите единствено при наличие на съвместимост на опита на 

потребителите по отношение на двете функции на схемите за гарантиране на 

застрахователните вземания (прехвърляне на портфейли и искове за обезщетение на 

притежателите на полици); призовава Комисията да определи единен процес на 

собствен език и лице за контакт с потребителите в рамките на техния национален 

надзорен орган за всички застрахователни вземания за обезщетяване, независимо от 

местоположението на схемите за гарантиране на застрахователните вземания „по 

произход“; препоръчва на Европейския орган за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) да разработи хармонизиран и прозрачен подход, 

който да се основава на опростеност и най-добри практики, и ако е необходимо, 

посредством задължителни технически стандарти; 

13. Подчертава, че следва да се подобрят знанията и информираността на 

потребителите за финансовите услуги и свързаните с тях рискове; следователно 

предлага да се въведе механизъм, подобен на Европейския стандартизиран 

информационен формуляр, за застрахователните полици, който би включвал ясни 

задължителни предупреждения относно риска за комплексните, свързани със 

застраховки инвестиционни продукти и относно наличието на схема за гарантиране 

на застрахователните вземания, свързана с определен национален орган, за да бъде 

по-лесно за притежателите на полици да разбират застрахователните продукти и да 

получават достъп до цялата необходима информация; 

14. Счита, че надзорните органи по произход и приемащите надзорни органи следва да 

си сътрудничат изцяло със съответните схеми за гарантиране на застрахователните 

вземания и европейската надзорна рамка, за да се сведат до минимум затрудненията 

за притежателите на полици или според случая за бенефициерите в приемащата 

държава в случай на изпадане в несъстоятелност на застраховател, като действат 

посредством колегиума на надзорните лица с участието и надзора на ЕОЗППО с 

цел да се гарантира последователност на подхода между отделните схеми; 

15. Призовава Комисията да изясни ролята на схемите за гарантиране на 

застрахователните вземания във връзка с посредниците; 

16. Застъпва мнението, че за да се осигури всеобхватна и постоянна защита на 

притежателите на полици и бенефициерите, Комисията следва да запази и вземе 

предвид други вече съществуващи защитни механизми и законодателни 

разпоредби; счита, че схемите за гарантиране на застрахователните вземания следва 

да бъдат задействани, когато другите защитни механизми не успеят да изпълнят 

предназначението си; 

17. Настоява, че новото законодателство на ЕС не следва да води до намаляване на 



защитата, предлагана от съществуващите схеми за гарантиране на 

застрахователните вземания в държавите-членки, и че потребителите не следва да 

бъдат изправени пред загуби в резултат от неуспех на регулаторните органи да 

осъществят адекватен надзор на застрахователите; следователно призовава 

Комисията да гарантира, че европейската рамка за схемите за гарантиране на 

застрахователните вземания функционира като последна възможност като 

предоставя на притежателите на полици (или според случая на бенефициерите), 

които отговарят на условията за обезщетяване за загуби във възможно най-пълна 

степен или възможността за прехвърляне на портфейли в разумни срокове, ако 

предприятието изпадне в неплатежоспособност; 

18. Отчита, че застрахователните предприятия са отговорни за поведението на своите 

служители и че посредниците са длъжни да притежават застраховка за 

професионална отговорност; отбелязва, че измамата е обхваната от наказателното и 

деликтното право; отчита, че правилата относно схема за гарантиране на 

застрахователните вземания, обхващащи неправомерни продажби и измама, биха 

могли да намалят бдителността и готовността на надзорните органи да използват 

надзорни правомощия като по този начин предизвикват „морален риск“; 

19. Отбелязва, че в отсъствието на правно обвързващо определение на ЕС на това какво 

представлява малко предприятие или микропредприятие и предвид променливия 

характер на подобни субекти във времето, обхватът на предложението за директива 

относно схемите за гарантиране на застрахователните вземания следва да се 

ограничи до физическите лица и че физически лица, пряко свързани с изпадналия в 

несъстоятелност застраховател, като директори, висш управленски персонал или 

членове на съвета с право на глас, чиято област на професионална отговорност е 

свързана с клаузите за неплатежоспособност, следва да бъдат изключени от кръга 

на потребителите; призовава Комисията да направи повторна оценка на случая за 

включване на подбрани юридически лица след постигането на споразумение 

относно правно обвързващо определение; подчертава, че при спазване на принципа 

на субсидиарност отделните държави-членки могат да изберат да включат 

юридически лица в обхвата на своите национални схеми за гарантиране на 

застрахователните вземания; 

20. Отчита, че въпросите, свързани с концентрацията на пазара, биха могли да наложат 

ограничения върху способността на схемите за гарантиране на застрахователните 

вземания да абсорбират всички искове на притежателите на полици или според 

случая на бенефициерите в резултат от несъстоятелността на един или на няколко 

застрахователи; счита, че правила относно схемите за гарантиране на 

застрахователните вземания, които биха могли да наложат допълнителни 

ограничения на концентрираните пазари, трябва да се избягват; 

21. Предвижда надзорна функция на ЕОЗППО при координацията на провеждането от 

страна на националните органи на конкретно за всеки пазар стрес тестване и при 

провеждането на стрес тестване на схемите за гарантиране на застрахователните 

вземания в цяла Европа, като бъдат направени препоръки, където е подходящо, 

както и при провеждането на редовни партньорски проверки с цел да се гарантира 

споделянето на подходи, които се основават на най-добри практики; 

22. Отбелязва, че на малки и концентрирани пазари установяването на схеми за 



гарантиране на застрахователните вземания с неподходящи механизми за 

финансиране би могло да създаде системни рискове чрез повишаване на степента 

на взаимосвързаност между застрахователите, което би създало неравнопоставени 

условия на конкуренция между по-малки и по-големи пазари, тъй като по-малките 

пазари биха имали по-големи затруднения при справянето с разходите; отбелязва, 

че тези затруднения трябва да бъдат взети предвид, за да се избегне налагането на 

допълнителни ограничения на концентрираните пазари; призовава Комисията да 

предостави на държавите-членки свободата да адаптират правилата относно 

финансирането и други проектни характеристики на схемите за гарантиране на 

застрахователните вземания към специфичните потребности на националните 

пазари; 

23. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

 

 


