ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS организират:

СЕМИНАР НА ТЕМА:

“ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕТО”
25 февруари 2019 г., гр. София
Витоша Парк хотел, ул. “Росарио” 1
ЛЕКТОР:
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Съдия в Софийски градски съд
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:
25 февруари 2019 г. - понеделник:
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО - Част I



Предпоставки за приемане на измененията в нормативната уредба: Общ преглед на
целите и принципите, залегнали в (ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението
на застрахователни продукти). Общ преглед на проблемите при задължителна
застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в
нормативната уредба



Изменения, които засягат общия статут на лицата, разпространяващи
застрахователни или презастрахователни продукти. Изискване за публичност.
Вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел



Нови изсквания за разпространение на застрахователни и презастрахователни
продукти. Общи принципи за възнагражденията на разпространителите на
застрахователни продукти. Мониторинг на пазара на застрахователни продукти

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО - Част II



Нови изисквания за управление и контрол на застрахователните продукти. Нови
изисквания за квалификация и добра репутация на служителите, които предлагат
застрахователни и презастрахователни продукти



Посредници в застраховането и презастраховането. Общи положения. Условия за
регистрация. Нови изисквания за управление и контрол на застрахователните
продукти от застрахователните посредници



Изменения в статута и изискванията за дейността на застрахователните брокери.
Изисквания за квалификация и добра репутация. Лимити на задължителна
застраховка "Професионална отговорност"

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Витоша Парк хотел”

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО - Част III



Изменения в статута и изискванията за дейността на застрахователните агенти.
Изисквания за квалификация



Посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.
Статут. Изисквания към дейността. Регистрация



Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги на застрахователни и
презастрахователни посредници. Режим на извършване на дейност в Република
България от застрахователни и презастрахователни посредници от друга държава
членка и режим на дейност на застрахователни и презастрахователни посредници от
Република България в друга държава членка

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО - Част IV



Изменени изисквания за предоставяне на информация, относно застрахователния
продукт. Задължение за предоставяне на допълнителна информация за ползвателите
на застрахователни услуги, във връзка с инвестиционни застрахователни продукти



Правомощия на КФН. Административно наказателни разпоредби



Изменения във връзка със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на
автомобилистите“

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ

