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РЕГЛАМЕНТ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)
КОМИСИЯТА

2015/2450

НА

от 2 декември 2015 година
за определяне на технически стандарти за изпълнение по
отношение на образците за предоставяне на информация на
надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)

ГЛАВА I
ОБЩИ

РАЗПОРЕДБИ

И
ИЗИСКВАНИЯ
ОТЧЕТНОСТ

ЗА

НАДЗОРНА

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се определят технически стандарти за изпъ
лнение по отношение на редовната надзорна отчетност чрез уста
новяване на образците за предоставяне на надзорните органи на
информацията, посочена в член 35, параграфи 1 и 2 от
Директива 2009/138/ЕО за отделни застрахователни и презастрахов
ателни предприятия, както и в член 244, параграф 2 и член 245,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО за застрахователни групи.
Член 2
Формати на надзорна отчетност
Застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахов
ателните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово
участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със
смесена дейност подават информацията по настоящия регламент
във форматите за обмен на данни и по начините на представяне,
определени от надзорните органи или от надзорния орган за
групата, в съответствие със следните спецификации:
а) данните от категория „парични“ се представят в единици като
цели числа, с изключение на образци S.06.02, S.08.01, S.08.02 и
S.11.01, където се представят в единици като числа, с точност до
два знака след десетичната запетая;
б) данните от категория „процент“ се представят за единица, с
точност до четири знака след десетичната запетая;
в) данните от категория „цели числа“ се представят в единици като
цели числа.
Член 3
Валута
1.
За целите на настоящия регламент „отчетна валута“, освен ако
няма други изисквания от страна на надзорния орган, означава:
а) при отчитане на равнище отделно предприятие, паричната
единица, използвана за изготвяне на финансовите отчети на
застрахователното или презастрахователното предприятие;
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б) при отчитане на равнище група, паричната единица, използвана
за изготвяне на консолидираните финансови отчети.
2.
Данните от категория „парични“ се представят в отчетната
валута, което изисква конвертирането на всички други парични
единици в отчетната валута, освен ако в настоящия регламент не
е посочено друго.
3.
При изразяването на стойността на всеки актив или пасив,
деноминиран във валута, различна от отчетната валута, стойността
се конвертира в отчетната валута, все едно че конвертирането е
било осъществено по заключителния курс в последния ден, за
който е налице подходящ обменен курс през отчетния период, за
който се отнася активът или пасивът.
4.
Стойността на всеки приход или разход се посочва, след като
бъде конвертирана в отчетната валута при такава база за
конвертиране, каквато е използвана за счетоводни цели.
5.
Конвертирането в отчетната валута се определя чрез
прилагане на обменния курс от същия източник, който се
използва във финансовите отчети на застрахователното или
презастрахователното предприятие при отчитане на равнище
отделно предприятие или при консолидираните финансови отчети
при отчитане на равнище група, освен ако няма други изисквания
от страна на надзорния орган.

Член 4
Повторно подаване на данни
Застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахов
ателните и презастрахователните предприятия, притежаващи
дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност предоставят повторно, веднага щом
това е практически възможно, отчетената чрез образците
информация, посочена в настоящия регламент, когато първон
ачално отчетената информация по отношение на същия отчетен
период е претърпяла съществена промяна след последното ѝ
подаване пред надзорните органи или пред надзорния орган за
групата.

ГЛАВА II
ОБРАЗЦИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОТЧИТАНЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 5
Образци

за количествено отчитане на първоначалната
информация за индивидуални предприятия

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават
информацията, посочена в член 314, параграф 1, букви а) и в) от
Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията, като използват
следните образци:
а) образец S.01.01.03 от приложение I, уточняващ съдържанието
на подаваната информация, съгласно указанията в раздел
S.01.01 от приложение II;
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б) образец S.01.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за предприятието и
уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло,
съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение II;
в) образец S.01.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за обособените фондове
и портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция,
съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение II;
г) образец S.02.01.02 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно балансовите показатели според оценката
в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно
указанията в раздел S.02.01 от приложение II към настоящия
регламент;
д) образец S.23.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства, съгласно указанията
в раздел S.23.01 от приложение II;
е) когато предприятието използва стандартната формула за изчис
ляване на капиталовото изискване за платежоспособност —
образец S.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от прил
ожение II;
ж) когато предприятието използва стандартната формула и
частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото
изискване за платежоспособност — образец S.25.02.01 от прил
ожение I, съдържащ подробна информация относно капит
аловото изискване за платежоспособност, съгласно указанията
в раздел S.25.02 от приложение II;
з) когато предприятието използва цялостен вътрешен модел за
изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност
— образец S.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от прил
ожение II;
и) когато застрахователните и презастрахователните предприятия
осъществяват или само животозастрахователна, или само
общозастрахователна, или само презастрахователна дейност,
образец S.28.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно минималното капиталово изискване,
съгласно указанията в раздел S.28.01 от приложение II;
й) когато застрахователните предприятия осъществяват както
животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност,
образец S.28.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно минималното капиталово изискване,
съгласно указанията в раздел S.28.02 от приложение II.
Член 6
Образци

за

тримесечно
количествено
индивидуални предприятия

отчитане

1.
Застрахователните и презастрахователните
подават на тримесечна основа, освен ако обхватът
на отчитане са ограничени в съответствие с член 35,
Директива 2009/138/ЕО, информацията, посочена
параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС)
използват следните образци:

за

предприятия
или честотата
параграф 6 от
в член 304,
2015/35, като

а) образец S.01.01.02 от приложение I, уточняващ съдържанието
на подаваната информация, съгласно указанията в раздел
S.01.01 от приложение II;
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б) образец S.01.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за предприятието и
уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло,
съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение II;
в) образец S.02.01.02 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно балансовите показатели според оценката
в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно
указанията в раздел S.02.01 от приложение II към настоящия
регламент;
г) образец S.05.01.02 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно премиите, претенциите и разходите в
съответствие с принципите за оценяване и признаване,
използвани във финансовите отчети на предприятието за всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в
раздел S.05.01 от приложение II към настоящия регламент;
д) образец S.06.02.01 от приложение I, предоставящ списък по
отделни позиции на активите, съгласно указанията в раздел
S.06.02 от приложение II, и като се използва допълнителният
идентификационен код („CIC“), посочен в приложение V и
определен в приложение VI;
е) когато
съотношението
на
колективните
инвестиции,
притежавани от предприятието, към общия размер на инвест
ициите е по-голямо от 30 % — образец S.06.03.01 от прил
ожение I, предоставящ информация за подробен преглед на
всички колективни инвестиции, притежавани от предприятието,
съгласно указанията в раздел S.06.03 от приложение II;
ж) образец S.08.01.01 от приложение I, предоставящ списък по
отделни открити позиции върху деривати, съгласно указанията
в раздел S.08.01 от приложение II и като се използва допълн
ителният идентификационен код, посочен в приложение V и
определен в приложение VI;
з) образец S.08.02.01 от приложение I, предоставящ списък по
отделни позиции на дериватите, закрити през отчетния
период, съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение II
и като се използва допълнителният идентификационен код,
посочен в приложение V и определен в приложение VI;
и) образец S.12.01.02 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви в живот
озастраховането и здравното застраховане, извършвано на техн
ическа основа, близка до тази на животозастраховането
(„здравно застраховане, подобно на животозастраховането“), за
всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в
раздел S.12.01 от приложение II към настоящия регламент;
й) образец S.17.01.02 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви в общото
застраховане за всеки вид дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
съгласно указанията в раздел S.17.01 от приложение II към
настоящия регламент;
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к) образец S.23.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства, съгласно указанията
в раздел S.23.01 от приложение II;
л) когато застрахователните и презастрахователните предприятия
осъществяват или само животозастрахователна, или само
общозастрахователна, или само презастрахователна дейност,
образец S.28.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно минималното капиталово изискване,
съгласно указанията в раздел S.28.01 от приложение II;
м) когато застрахователните предприятия осъществяват както
животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност,
образец S.28.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно минималното капиталово изискване,
съгласно указанията в раздел S.28.02 от приложение II.
2.
За целите на параграф 1, буква е), съотношението на
колективните инвестиции, притежавани от предприятието, към
общия размер на инвестициите се установява като сбора на
позиции C0010/R0180, предприятията за колективно инвестиране,
включени в позиция C0010/R0220, и предприятията за колективно
инвестиране, включени в позиция C0010/R0090 от образец
S.02.01.02, разделен на сбора на позиции C0010/R0070 и
C0010/R0220 от образец S.02.01.02.

Член 7
Опростявания, позволени при тримесечното
индивидуални предприятия

отчитане

за

1.
По отношение на информацията, посочена в член 6,
параграф 1, буква в), тримесечните данни могат да се основават в
по-голяма степен на приблизителни оценки и методи за приблиз
ителна оценка отколкото годишните финансови данни.
Процедурите за изготвяне на тримесечните отчети трябва да
бъдат разработени така, че да осигуряват надеждността на
получената информация и нейното съответствие със стандартите,
установени в Директива 2009/138/ЕО, както и отчитането на
цялата съществена информация, която е необходима за разбиране
на данните.
2.
При подаване на информацията, посочена в член 6,
параграф 1, букви и) и й), застрахователните и презастраховат
елните предприятия могат да прилагат опростени методи при
изчисляването на техническите резерви.

Член 8
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Основна информация и съдържание на
подаваната информация
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:
а) образец S.01.01.01 от приложение I, уточняващ съдържанието на
подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от
приложение II;
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б) образец S.01.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за предприятието и
уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло,
съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение II;
в) образец S.01.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за обособените фондове
и портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция,
съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение II.

Член 9
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Балансови показатели и друга обща
информация
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:
а) образец S.02.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно балансовите показатели, като се използва
оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО и
оценката според финансовите отчети на предприятието,
съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение II към
настоящия регламент;
б) образец S.02.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно активите и пасивите по валута, съгласно
указанията в раздел S.02.02 от приложение II;
в) образец S.03.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно задбалансовите позиции, съгласно
указанията в раздел S.03.01 от приложение II;
г) образец S.03.02.01 от приложение I, предоставящ списък на
получените задбалансови неограничени гаранции, съгласно
указанията в раздел S.03.02 от приложение II;
д) образец S.03.03.01 от приложение I, предоставящ списък на
предоставените задбалансови неограничени гаранции, съгласно
указанията в раздел S.03.03 от приложение II;
е) образец S.04.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно дейността по държави (от ЕИП и извън
ЕИП), в съответствие с принципите за оценяване и признаване,
използвани във финансовите отчети на предприятието за всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в
раздел S.04.01 от приложение II към настоящия регламент;
ж) образец S.04.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно клас 10 в част А от приложение I към
Директива 2009/138/ЕО, с изключение на отговорността на
превозвача, съгласно указанията в раздел S.04.02 от прил
ожение II към настоящия регламент;
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з) образец S.05.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно премиите, претенциите и разходите в
съответствие с принципите за оценяване и признаване,
използвани във финансовите отчети на предприятието за всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в
раздел S.05.01 от приложение II към настоящия регламент;

и) образец S.05.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно премиите, претенциите и разходите по
държави в съответствие с принципите за оценяване и
признаване, използвани във финансовите отчети на
предприятието, съгласно указанията в раздел S.05.02 от прил
ожение II.

Член 10
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно инвестициите
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа, освен ако са освободени съгласно член 35,
параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО по отношение на конкретния
образец, информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г)
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните
образци:

а) когато предприятието е освободено от подаването на годишна
основа на информацията в образец S.06.02.01 или S.08.01.01
съгласно член 35, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО —
образец S.06.01.01 от приложение I към настоящия регламент,
предоставящ обобщена информация за активите, съгласно
указанията в раздел S.06.01 от приложение II към настоящия
регламент;

б) когато предприятието е освободено от подаването на
информацията в образец S.06.02.01 във връзка с последното
тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива
2009/138/ЕО — образец S.06.02.01 от приложение I към
настоящия регламент, съдържащ списък по отделни позиции
на активите, съгласно указанията в раздел S.06.02 от прил
ожение II, и като се използва допълнителният идентифик
ационен код, установен в приложение V и определен в прил
ожение VI към настоящия регламент;

в) когато предприятието е освободено от подаването на
информацията в образец S.06.03.01 във връзка с последното
тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива
2009/138/ЕО или не го отчита на тримесечна основа, тъй като
съотношението на колективните инвестиции, притежавани от
предприятието, към общия размер на инвестициите, както е
посочено в член 6, параграф 1, буква е) от настоящия регл
амент, не е по-голямо от 30 % — образец S.06.03.01 от прил
ожение I към настоящия регламент, предоставящ информация
за подробен преглед на всички колективни инвестиции,
притежавани от предприятието, съгласно указанията в раздел
S.06.03 от приложение II към настоящия регламент;
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г) когато стойността на структурираните продукти, установена
като сбора на активите, класифицирани като активи от
категории 5 и 6 според определението в приложение V,
представлява повече от 5 % от общия размер на инвестициите,
отчетени в C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.01,
образец S.07.01.01 от приложение I, предоставящ списък по
отделни позиции на структурираните продукти, съгласно
указанията в раздел S.07.01 от приложение II;

д) когато предприятията са освободени от подаването на
информацията в образец S.08.01.01 във връзка с последното
тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива
2009/138/ЕО — образец S.08.01.01 от приложение I към
настоящия регламент, съдържащ списък по отделни открити
позиции върху деривати, съгласно указанията в раздел S.08.01
от приложение II към настоящия регламент, и като се използва
допълнителният идентификационен код, установен в прил
ожение V и определен в приложение VI към настоящия регл
амент;

е) когато предприятията са освободени от подаването на
информацията в образец S.08.02.01 във връзка с последното
тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива
2009/138/ЕО — образец S.08.02.01 от приложение I към
настоящия регламент, предоставящ списък по отделни
позиции върху деривати, закрити през отчетния период,
съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение II към
настоящия регламент, и като се използва допълнителният идент
ификационен код, установен в приложение V и определен в
приложение VI към настоящия регламент;

ж) образец S.09.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно доходите, печалбите и загубите за
отчетния период по категория активи според определението в
приложение IV, съгласно указанията в раздел S.09.01 от прил
ожение II;

з) когато стойността на базовите балансови и задбалансови ценни
книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно
изкупуване на ценни книжа, за договори с падеж след
референтната дата на отчитане представлява повече от 5 % от
общия
размер
на
инвестициите,
отчетени
по
позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.01,
образец S.10.01.01 от приложение I, съдържащ списък по
отделни
позиции
на
балансовите
и
задбалансовите
споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни
книжа, съгласно указанията в раздел S.10.01 от приложение II;

и) образец S.11.01.01 от приложение I, съдържащ списък по
отделни позиции на държаните като обезпечение активи,
състоящи се от всички категории задбалансови активи,
държани като обезпечение, съгласно указанията в раздел
S.11.01 от приложение II.
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Член 11
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно техническите резерви
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:

а) образец S.12.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви в живот
озастраховането и здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, по вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно
указанията в раздел S.12.01 от приложение II към настоящия
регламент;

б) образец S.12.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви в живот
озастраховането и здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, по държави, съгласно указанията в раздел
S.12.02 от приложение II;

в) образец S.13.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно предвижданията за най-добра прогнозна
оценка на бъдещите парични потоци при животозастраховат
елната дейност, съгласно указанията в раздел S.13.01 от прил
ожение II;

г) образец S.14.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно анализа на животозастрахователните задъ
лжения, включително животозастрахователни и презастрахов
ателни договори и анюитети, произтичащи от общозастрахов
ателни договори, по продукти и по хомогенни рискови групи,
издадени от предприятието, съгласно указанията в раздел
S.14.01 от приложение II;

д) образец S.15.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно описанието на гаранциите по променливи
анюитети, по продукти, издадени от предприятието при пряка
застрахователна дейност, съгласно указанията в раздел S.15.01
от приложение II;

е) образец S.15.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно хеджирането на гаранциите по
променливи анюитети, по продукти, издадени от предприятието
при пряка застрахователна дейност, съгласно указанията в
раздел S.15.02 от приложение II;

ж) образец S.16.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно анюитетите, произтичащи от общоз
астрахователни задължения, издадени от предприятието при
анюитети от пряка застрахователна дейност, за всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 и допълнително по валути, съгласно
указанията в раздел S.16.01 от приложение II към настоящия
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регламент; информацията по валути се отчита само когато найдобрата прогнозна оценка на резервите за претенции по
анюитети на дисконтирана основа по един вид общозастрахов
ателна дейност представлява повече от 3 % от съвкупната найдобра прогнозна оценка на всички резерви за претенции по
анюитети, със следната разбивка по валути:
i) суми в отчетната валута;
ii) суми във всяка валута, която представлява повече от 25 %
от най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции
по анюитети на дисконтирана основа в оригиналната валута
по този вид общозастрахователна дейност;
iii) суми във всяка валута, която представлява по-малко от 25 %
от най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции
по анюитети (дисконтирана основа) в оригиналната валута
по този вид общозастрахователна дейност, но повече от 5 %
от съвкупната най-добра прогнозна оценка на всички
резерви за претенции по анюитети;
з) образец S.17.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви в общото
застраховане по видове дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно
указанията в раздел S.17.01 от приложение II към настоящия
регламент;
и) образец S.17.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви във връзка с
общото застраховане при пряка застрахователна дейност по
държави, съгласно указанията в раздел S.17.02 от прил
ожение II;
й) образец S.18.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно прогнозата за бъдещите парични потоци
въз основа на най-добрата прогнозна оценка на общозастрахов
ателната дейност, съгласно указанията в раздел S.18.01 от прил
ожение II;
к) образец S.19.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно общозастрахователните претенции,
представени във формат „триъгълник на развитието“, за
съвкупния размер за всеки вид общозастрахователна дейност
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 и допълнително по валути, съгласно
указанията в раздел S.19.01 от приложение II към настоящия
регламент; информацията по валути се отчита само когато съвк
упната най-добра брутна прогнозна оценка за един вид общоз
астрахователна дейност представлява повече от 3 % от съвк
упната най-добра брутна прогнозна оценка на резервите за
претенции, със следната разбивка по валути:
i) суми в отчетната валута;
ii) суми във всяка валута, която представлява повече от 25 %
от най-добрата брутна прогнозна оценка на резервите за
претенции в оригиналната валута по този вид общоз
астрахователна дейност;
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iii) суми във всяка валута, която представлява по-малко от 25 %
от най-добрата брутна прогнозна оценка на резервите за
претенции в оригиналната валута по този вид общоз
астрахователна дейност, но повече от 5 % от съвкупната
най-добра брутна прогнозна оценка на резервите за
претенции в оригиналната валута;
л) образец S.20.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно развитието на разпределението на възн
икналите претенции към края на финансовата година, за всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в
раздел S.20.01 от приложение II към настоящия регламент;
м) образец S.21.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно рисковия профил на разпределението на
загубите при общозастрахователната дейност, за всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.21.01 от
приложение II към настоящия регламент;
н) образец S.21.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческите рискове в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.21.02 от прил
ожение II;
о) образец S.21.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческите рискове в общото
застраховане по застрахователна сума, за всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.21.03
от приложение II към настоящия регламент.

Член 12
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно дългосрочните гаранции
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:
а) образец S.22.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно въздействието на дългосрочните гаранции
и преходните мерки, съгласно указанията в раздел S.22.01 от
приложение II;
б) образец S.22.04.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно преходната мярка за лихвения процент,
съгласно указанията в раздел S.22.04 от приложение II;
в) образец S.22.05.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно преходната мярка за техническите
резерви, съгласно указанията в раздел S.22.05 от приложение II;
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г) образец S.22.06.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация
относно
най-добрата
прогнозна
оценка,
подлежаща на корекция за променливост, по държава и по
валута, съгласно указанията в раздел S.22.06 от приложение II.

Член 13
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно собствените средства и
дяловите участия
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:
а) образец S.23.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства, съгласно указанията
в раздел S.23.01 от приложение II;
б) образец S.23.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства по редове, съгласно
указанията в раздел S.23.02 от приложение II;
в) образец S.23.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно годишните промени на собствените
средства, съгласно указанията в раздел S.23.03 от приложение II;
г) образец S.23.04.01 от приложение I, съдържащ списък на
позициите от собствени средства, съгласно указанията в раздел
S.23.04 от приложение II;
д) образец S.24.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно дяловите участия, притежавани от
предприятието, и преглед на изчисляването на приспаданията
от собствените средства, свързани с дялови участия във
финансови и кредитни институции, съгласно указанията в
раздел S.24.01 от приложение II.

Член 14
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно капиталовото изискване
за платежоспособност
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия
подават на годишна основа информацията, посочена в член 304,
параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като
използват следните образци:
а) когато предприятието използва стандартната формула за изчис
ляване на капиталовото изискване за платежоспособност —
образец S.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от прил
ожение II;
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б) когато предприятието използва стандартната формула и
частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото
изискване за платежоспособност — образец S.25.02.01 от прил
ожение I, съдържащ подробна информация относно капит
аловото изискване за платежоспособност, съгласно указанията
в раздел S.25.02 от приложение II;
в) когато предприятието използва цялостен вътрешен модел за
изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност
— образец S.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от прил
ожение II;
г) образец S.26.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно пазарния риск, съгласно указанията в
раздел S.26.01 от приложение II;
д) образец S.26.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно риска от неизпълнение от страна на
контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от прил
ожение II;
е) образец S.26.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в живот
озастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от прил
ожение II;
ж) образец S.26.04.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в здравното
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от прил
ожение II;
з) образец S.26.05.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от прил
ожение II;
и) образец S.26.06.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно операционния риск, съгласно указанията
в раздел S.26.06 от приложение II;
й) образец S.26.07.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно опростяванията, използвани при изчис
ляването на капиталовото изискване за платежоспособност,
съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение II;
к) образец S.27.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно катастрофичния риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от прил
ожение II.
2.
При наличието на обособени фондове или портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, образците, посочени в
параграф 1, букви г)—к), не се отчитат за предприятието като цяло.
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3.
Когато се използва частичен вътрешен модел, образците,
посочени в параграф 1, букви г)—к), се отчитат единствено по
отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната
формула, освен когато е решено друго по силата на член 19.

4.
Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците,
посочени в параграф 1, букви г)—к), не се отчитат.

Член 15
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия
—
Информация
относно
минималното
капиталово изискване
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:

а) когато застрахователните и презастрахователните предприятия
осъществяват или само животозастрахователна, или само общоз
астрахователна, или само презастрахователна дейност, образец
S.28.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация
относно минималното капиталово изискване, съгласно
указанията в раздел S.28.01 от приложение II;

б) когато застрахователните предприятия осъществяват както
животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност,
образец S.28.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно минималното капиталово изискване,
съгласно указанията в раздел S.28.02 от приложение II.

Член 16
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно анализа на вариацията
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:

а) образец S.29.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно промените в превишението на активите
над пасивите през отчетната година и предоставящ обобщение
на основните източници за тези промени, съгласно указанията в
раздел S.29.01 от приложение II;

б) образец S.29.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно частта от промените в превишението на
активите над пасивите през отчетната година, които се дължат
на инвестиции и финансови пасиви, съгласно указанията в
раздел S.29.02 от приложение II;
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в) образци S.29.03.01 и S.29.04.01 от приложение I, съдържащи
подробна информация относно частта от промените в
превишението на активите над пасивите през отчетната година,
които се дължат на технически резерви, съгласно указанията в
раздел S.29.03 и S.29.04 от приложение II;

Член 17
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно презастраховане и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск
Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на
годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват
следните образци:

а) образец S.30.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно факултативните покрития през следващата
отчетна година, обхващащ информация относно 10-те най-важни
риска по отношение на презастраховани експозиции, за всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за които се използва факулт
ативно презастраховане, съгласно указанията в раздел S.30.01 от
приложение II към настоящия регламент;

б) образец S.30.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно дяловете на презастрахователи от факулт
ативните покрития през следващата отчетна година, обхващащ
информация относно 10-те най-важни риска по отношение на
презастраховани експозиции, за всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран Регламент (ЕС)
№ 2015/35, съгласно указанията в раздел S.30.02 от прил
ожение II към настоящия регламент;

в) образец S.30.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно програмата за пасивно презастраховане
през следващата отчетна година, обхващащ прогнозна
информация относно презастрахователните договори, чийто
срок на валидност включва или надхвърля следващата отчетна
година, съгласно указанията в раздел S.30.03 от приложение II;

г) образец S.30.04.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно програмата за пасивно презастраховане
през следващата отчетна година, обхващащ прогнозна
информация относно презастрахователните договори, чийто
срок на валидност включва или надхвърля следващата отчетна
година, съгласно указанията в раздел S.30.04 от приложение II;

д) образец S.31.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно дяловете на презастрахователи, съгласно
указанията в раздел S.31.01 от приложение II;

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 17
▼B
е) образец S.31.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск от гледна точка на
застрахователното или презастрахователното предприятие,
прехвърлящо риск към тях, съгласно указанията в раздел
S.31.02 от приложение II.

Член 18
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно обособени фондове,
съществени портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия
подават на годишна основа информацията, посочена в член 304,
параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във
връзка с всеки съществен обособен фонд, всеки съществен
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, и останалата
част, като използват следните образци:
а) образец SR.01.01.01 от приложение I, уточняващ съдържанието
на подаваната информация, съгласно указанията в раздел
S.01.01 от приложение II;
б) за всеки съществен обособен фонд и за останалата част —
образец SR.02.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно балансовите показатели, като се използва
оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО и
оценката според финансовите отчети на предприятието,
съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение II към
настоящия регламент;
в) образец SR.12.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви в живот
озастраховането и здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, за всеки вид дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно
указанията в раздел S.12.01 от приложение II към настоящия
регламент;
г) образец SR.17.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви в общото
застраховане за всеки вид дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
съгласно указанията в раздел S.17.01 от приложение II към
настоящия регламент;
д) образец SR.22.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно прогнозата за бъдещите парични потоци
за най-добрата прогнозна оценка по всеки съществен портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията
в раздел S.22.02 от приложение II;
е) образец S.22.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно портфейлите, за които се прилага
изравнителна корекция, по всеки съществен портфейл, за
който се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията
в раздел S.22.03 от приложение II;
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ж) когато предприятието използва стандартната формула за изчис
ляване на капиталовото изискване за платежоспособност —
образец SR.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от прил
ожение II;
з) когато предприятието използва стандартната формула и
частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото
изискване за платежоспособност — образец SR.25.02.01 от
приложение I, съдържащ подробна информация относно капит
аловото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в
раздел S.25.02 от приложение II;
и) когато предприятието използва цялостен вътрешен модел за
изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност
— образец SR.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от прил
ожение II;
й) образец SR.26.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно пазарния риск, съгласно указанията в
раздел S.26.01 от приложение II;
к) образец SR.26.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно риска от неизпълнение от страна на
контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от прил
ожение II;
л) образец SR.26.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в живот
озастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от прил
ожение II;
м) образец SR.26.04.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в здравното
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от прил
ожение II;
н) образец SR.26.05.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от прил
ожение II;
о) образец SR.26.06.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно операционния риск, съгласно указанията
в раздел S.26.06 от приложение II;
п) образец SR.26.07.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно опростяванията, използвани при изчис
ляването на капиталовото изискване за платежоспособност,
съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение II;
р) образец SR.27.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно катастрофичния риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от прил
ожение II.
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2.
Когато се използва частичен вътрешен модел, образците,
посочени в букви й)—р), се отчитат единствено по отношение на
рисковете, които попадат в обхвата на стандартната формула, освен
когато е решено друго по силата на член 19.
3.
Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците,
посочени в букви й)—р), не се отчитат.

Член 19
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Използване на вътрешен модел
Застрахователните и презастрахователните предприятия, които
изчисляват капиталовото изискване за платежоспособност,
използвайки одобрен частичен или цялостен вътрешен модел,
договарят със съответния им надзорен орган образците, които да
подават ежегодно във връзка с информацията относно капит
аловото изискване за платежоспособност.

Член 20
Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно сделките в рамките на
групата
Застрахователните и презастрахователните предприятия, които не
са част от група, посочени в член 213, параграф 2, буква а), б)
или в) от Директива 2009/138/ЕО, и при които предприятието
майка е застрахователен холдинг със смесена дейност, подават на
годишна основа информацията, посочена в член 245, параграф 2 от
същата директива, във връзка с член 265 от същата директива, като
използват следните образци:
а) образец S.36.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки в рамките на
групата, включително сделки с капиталови инструменти,
прехвърляне на дълг и активи, съгласно указанията в раздел
S.36.01 от приложение II;
б) образец S.36.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки с деривати в
рамките на групата, включително гаранциите, обезпечаващи
отделните дериватни инструменти, съгласно указанията в
раздел S.36.02 от приложение II;
в) образец S.36.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки в рамките на
групата в областта на презастраховането, съгласно указанията
в раздел S.36.03 от приложение II;
г) образец S.36.04.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки в рамките на
групата в областта на вътрешното поделяне на разходите,
условните пасиви, различни от деривати и задбалансови
позиции, и други видове сделки в рамките на групата,
съгласно указанията в раздел S.36.04 от приложение II.
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Член 21
Образци за количествено отчитане за индивидуални
предприятия — Информация относно сделките в рамките на
групата
Застрахователните и презастрахователните предприятия, които не са
част от група, посочени в член 213, параграф 2, буква а), б) или в) от
Директива 2009/138/ЕО, и при които предприятието майка е застрахов
ателен холдинг със смесена дейност, отчитат изключително
съществените сделки в рамките на групата, посочени в член 245,
параграф 2 от същата директива, във връзка с член 265 от същата
директива, и сделките в рамките на групата, които се докладват при
всички обстоятелства, посочени в член 245, параграф 3 от същата
директива, във връзка с член 265 от същата директива, веднага щом
това е практически възможно, като използват подходящите образци
измежду образци S.36.01.01—S.36.04.01 от приложение I към
настоящия регламент, съгласно указанията в раздели S.36.01—S.36.04
от приложение II към настоящия регламент.

ГЛАВА III
ОБРАЗЦИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОТЧИТАНЕ ЗА ГРУПИ

Член 22
Образци

за

количествено отчитане на
информация за групи

първоначалната

1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават информацията,
посочена в член 314, параграф 1, букви а) и в) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 375, параграф 1 от
същия делегиран регламент, като използват следните образци:
а) образец S.01.01.06 от приложение I, уточняващ съдържанието
на подаваната информация, съгласно указанията в раздел
S.01.01 от приложение III;
б) образец S.01.02.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за групата и уточняващ
съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно
указанията в раздел S.01.02 от приложение III;
в) образец S.01.03.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за обособените фондове
и портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция,
съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение III;
г) образец S.02.01.02 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно балансовите показатели, съгласно
указанията в раздел S.02.01 от приложение III;
д) образец S.23.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства, съгласно указанията
в раздел S.23.01 от приложение III;
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е) когато групата използва стандартната формула за изчисляване
на капиталовото изискване за платежоспособност, образец
S.25.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация
относно капиталовото изискване за платежоспособност,
съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III;
ж) когато групата използва стандартната формула и частичен
вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност — образец S.25.02.04 от приложение I,
съдържащ подробна информация относно капиталовото
изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел
S.25.02 от приложение III;
з) когато групата използва цялостен вътрешен модел за изчис
ляване на капиталовото изискване за платежоспособност,
образец S.25.03.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от прил
ожение III;
и) образец S.32.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно застрахователните и презастрахователните
предприятия в обхвата на групата, съгласно указанията в раздел
S.32.01 от приложение III;
й) образец S.33.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно изискванията към застрахователните и
презастрахователните предприятия в обхвата на групата,
съгласно указанията в раздел S.33.01 от приложение III;
к) образец S.34.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно други финансови предприятия, които са
поднадзорни, и други финансови предприятия, които не са
поднадзорни, включително застрахователни холдинги и
финансови холдинги със смесена дейност, съгласно указанията
в раздел S.34.01 от приложение III;
2.
Образците, посочени в параграф 1, букви в), г), е), ж) и з), се
подават единствено от застрахователните и презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за
изчисляване
на
груповата
платежоспособност
използват
определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1,
самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от
същата директива метод 2.

Член 23
Образци за тримесечно количествено отчитане за групи
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават на тримесечна
основа, освен ако обхватът или честотата на отчитане са
ограничени в съответствие с член 254, параграф 2 от Директива
2009/138/ЕО, информацията, посочена в член 304, параграф 1,
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с
член 375, параграф 1 от същия делегиран регламент, като
използват следните образци:
а) образец S.01.01.05 от приложение I, уточняващ съдържанието
на подаваната информация, съгласно указанията в раздел
S.01.01 от приложение III;
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б) образец S.01.02.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за групата и уточняващ
съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно
указанията в раздел S.01.02 от приложение III;
в) когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата
използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО
метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в
член 233 от същата директива метод 2 — образец S.02.01.02
от приложение I към настоящия регламент, съдържащ
подробна информация относно балансовите показатели, като
се използва оценката в съответствие с член 75 от Директива
2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.02.01 от прил
ожение III към настоящия регламент;
г) образец S.05.01.02 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно премиите, претенциите и разходите за
всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в съответствие с принципите
за оценяване и признаване, използвани в консолидираните
финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.05.01 от
приложение III към настоящия регламент;
д) образец S.06.02.04 от приложение I, съдържащ списък по
отделни позиции на активите, съгласно указанията в раздел
S.06.02 от приложение III, и като се използва допълнителният
идентификационен код, посочен в приложение V и определен в
приложение VI;
е) когато
съотношението
на
колективните
инвестиции,
притежавани от групата, към общия размер на инвестициите е
по-голямо от 30 % — образец S.06.03.04 от приложение I,
предоставящ информация за подробен преглед на всички
колективни инвестиции, притежавани от групата, съгласно
указанията в раздел S.06.03 от приложение III;
ж) образец S.08.01.04 от приложение I, съдържащ списък по
отделни открити позиции върху деривати, съгласно указанията
в раздел S.08.01 от приложение III, и като се използва допълн
ителният идентификационен код, посочен в приложение V и
определен в приложение VI;
з) образец S.08.02.04 от приложение I, съдържащ списък по
отделни позиции на сделките с деривати през отчетната
година, съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение III,
и като се използва допълнителният идентификационен код,
посочен в приложение V и определен в приложение VI;
и) образец S.23.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства, съгласно указанията
в раздел S.23.01 от приложение III.
2.
За целите на параграф 1, буква е), когато за изчисляване на
груповата платежоспособност се използва единствено определеният
в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, съотношението на
колективните инвестиции, притежавани от групата, към общия
размер на инвестициите се установява като сбора на
позиции C0010/R0180, предприятията за колективно инвестиране,
включени в позиция C0010/R0220, и предприятията за колективно
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инвестиране, включени в позиция C0010/R0090 от образец S.02.01.02,
разделен на сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец
S.02.01.02. Когато за изчисляване на груповата платежоспособност се
използва метод 1 в комбинация с метод 2, определен в член 233 от
Директива 2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съот
ношението се изчислява в съответствие с първото изречение и бива
коригирано, за да отрази изискваните позиции на всички субекти,
включени в обхвата на образец S.06.02.04.

Член 24
Опростявания, позволени при тримесечното отчитане за групи
По отношение на информацията, посочена в член 23, параграф 1,
буква в), тримесечните данни могат да се основават в по-голяма
степен на приблизителни оценки и методи за приблизителна
оценка отколкото годишните финансови данни. Процедурите за
изготвяне на тримесечните отчети трябва да бъдат разработени
така, че да осигуряват надеждността на получената информация и
нейното съответствие със стандартите, установени в Директива
2009/138/ЕО, както и отчитането на цялата съществена информация,
която е необходима за разбиране на данните.

Член 25
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Основна
информация
и
съдържание
на
подаваната
информация
Застрахователните
и
презастрахователните
предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
следните образци:

а) образец S.01.01.04 от приложение I, уточняващ съдържанието на
подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от
приложение III;

б) образец S.01.02.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно основните данни за предприятието и
уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло,
съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение III;

в) когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата
използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО
метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в
член 233 от същата директива метод 2 — образец S.01.03.04
от приложение I към настоящия регламент, съдържащ
подробна информация относно основните данни за обособените
фондове и портфейлите, за които се прилага изравнителна
корекция, съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение III
към настоящия регламент.
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Член 26
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Балансови показатели и друга обща информация
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
следните образци:
а) образец S.02.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно балансовите показатели, като се използва
както оценката в съответствие с член 75 от Директива
2009/138/ЕО, така и оценката в съответствие с консолидираните
финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.02.01 от
приложение III;
б) образец S.02.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно активите и пасивите по валута, съгласно
указанията в раздел S.02.02 от приложение III;
в) образец S.03.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно задбалансовите позиции, съгласно
указанията в раздел S.03.01 от приложение III;
г) образец S.03.02.04 от приложение I, съдържащ списък на
получените задбалансови неограничени гаранции, съгласно
указанията в раздел S.03.02 от приложение III;
д) образец S.03.03.04 от приложение I, съдържащ списък на предо
ставените задбалансови неограничени гаранции, съгласно
указанията в раздел S.03.03 от приложение III;
е) образец S.05.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно премиите, претенциите и разходите за
всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в съответствие с принципите
за оценяване и признаване, използвани в консолидираните
финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.05.01 от
приложение III към настоящия регламент;
ж) образец S.05.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно премиите, претенциите и разходите по
държави в съответствие с принципите за оценяване и
признаване, използвани в консолидираните финансови отчети,
съгласно указанията в раздел S.05.02 от приложение III.
2.
Образците, посочени в параграф 1, букви а) и б), се подават
единствено
от
застрахователните и
презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за
изчисляване
на
груповата
платежоспособност
използват
определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1,
самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от
същата директива метод 2.
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Член 27
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Информация относно инвестициите
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават, освен ако са осво
бодени съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО
по отношение на конкретния образец, на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
следните образци:

а) когато групата е освободена от подаването на годишна основа
на информацията в образец S.06.02.04 или S.08.01.04 съгласно
член 254, параграф 2, трета алинея от Директива 2009/138/ЕО
— образец S.06.01.01 от приложение I към настоящия регл
амент, предоставящ обобщена информация за активите,
съгласно указанията в раздел S.06.01 от приложение III към
настоящия регламент;

б) когато групата е освободена от подаването на информацията в
образец S.06.02.04 във връзка с последното тримесечие
съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО —
образец S.06.02.04 от приложение I към настоящия регламент,
съдържащ списък по отделни позиции, съгласно указанията в
раздел S.06.02 от приложение III към настоящия регламент;

в) когато групата е освободена от подаването на информацията в
образец S.06.03.04 във връзка с последното тримесечие
съгласно член 254, параграф 2, втора алинея от Директива
2009/138/ЕО или не го отчита на тримесечна основа, тъй като
съотношението на колективните инвестиции, притежавани от
групата, към общия размер на инвестициите, както е посочено
в член 23, параграф 1, буква е) от настоящия регламент, не е
по-голямо от 30 % — образец S.06.03.04 от приложение I към
настоящия регламент, предоставящ информация за подробен
преглед на всички колективни инвестиции, притежавани от
предприятието, съгласно указанията в раздел S.06.03 от прил
ожение III към настоящия регламент;

г) когато съотношението на стойността на структурираните
продукти, притежавани от групата, към общия размер на
инвестициите е по-голямо от 5 % — образец S.07.01.04 от прил
ожение I, предоставящ списък по отделни позиции на
структурираните продукти, съгласно указанията в раздел
S.07.01 от приложение III;

д) когато групата е освободена от подаването на информацията в
образец S.08.01.04 във връзка с последното тримесечие
съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО —
образец S.08.01.04 от приложение I към настоящия регламент,
съдържащ списък по отделни открити позиции върху деривати,
съгласно указанията в раздел S.08.01 от приложение III към
настоящия регламент;
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е) когато групата е освободена от подаването на информацията в
образец S.08.02.04 във връзка с последното тримесечие
съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО —
образец S.08.02.04 от приложение I към настоящия регламент,
съдържащ списък по отделни позиции на сделките с деривати,
съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение III към
настоящия регламент;

ж) образец S.09.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно доходите, печалбите и загубите за
отчетния период по категория активи според определението в
приложение IV, съгласно указанията в раздел S.09.01 от прил
ожение III;

з) когато съотношението на стойността на базовите балансови и
задбалансови ценни книжа, участващи в споразумения по
заемане и обратно изкупуване на ценни книжа, за договори с
падеж след референтната дата на отчитане, е по-голямо от 5 %
от общия размер на инвестициите — образец S.10.01.04 от
приложение I, съдържащ списък по отделни позиции на бала
нсовите и задбалансовите споразумения по заемане и обратно
изкупуване на ценни книжа, съгласно указанията в раздел
S.10.01 от приложение III;

и) образец S.11.01.04 от приложение I, съдържащ списък по
отделни позиции на държаните като обезпечение активи,
състоящи се от всички категории задбалансови активи,
държани като обезпечение, съгласно указанията в раздел
S.11.01 от приложение III.

2.
За целите на параграф 1, буква г), когато за изчисляване на
груповата платежоспособност се използва единствено определеният
в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, съотношението на
стойността на структурираните продукти, притежавани от групата,
към общия размер на инвестициите се установява като сбора на
активите, класифицирани в категории 5 и 6 съгласно определението
в приложение IV към настоящия регламент, разделен на сбора на
позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.01. Когато
за изчисляване на груповата платежоспособност се използва метод
1 в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съотнош
ението се изчислява в съответствие с първото изречение и бива
коригирано, за да отрази изискваните позиции на всички субекти,
включени в обхвата на образец S.06.02.04.

3.
За целите на параграф 1, буква з), когато за изчисляване на
груповата платежоспособност се използва единствено определеният
в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, съотношението се
установява като сбора на базовите балансови и задбалансови ценни
книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно изкупуване
на ценни книжа, с падеж след референтната дата на отчитане,
разделен на сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от
образец S.02.01.01. Когато за изчисляване на груповата платежо
способност се използва метод 1 в комбинация с метод 2,
определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО, или метод 2 се
използва самостоятелно, съотношението се изчислява в съотв
етствие с първото изречение и бива коригирано, за да отрази изис
кваните позиции на всички субекти, включени в обхвата на образец
S.06.02.04.
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Член 28
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Информация относно променливите анюитети
Застрахователните и презастрахователните предприятия, притеж
аващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност подават на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
следните образци:
а) образец S.15.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно описанието на гаранциите по променливи
анюитети по продукти, издадени при пряка дейност от
предприятия в обхвата на групата, установени извън ЕИП,
съгласно указанията в раздел S.15.01 от приложение III;
б) образец S.15.02.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно хеджирането на гаранциите по променливи
анюитети по продукти, издадени при пряка дейност от
предприятия в обхвата на групата, установени извън ЕИП,
съгласно указанията в раздел S.15.02 от приложение III.

Член 29
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Информация относно дългосрочните гаранции
Застрахователните
и
презастрахователните
предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
образец S.22.01.04 от приложение I към настоящия регламент,
съдържащ подробна информация относно въздействието на
дългосрочните гаранции и преходните мерки, съгласно указанията
в раздел S.22.01 от приложение III към настоящия регламент.

Член 30
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Информация относно собствените средства
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
следните образци:
а) образец S.23.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства, съгласно указанията
в раздел S.23.01 от приложение III;
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б) образец S.23.02.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно собствените средства по редове, съгласно
указанията в раздел S.23.02 от приложение III;
в) образец S.23.03.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно годишните промени на собствените
средства, съгласно указанията в раздел S.23.03 от прил
ожение III;
г) образец S.23.04.04 от приложение I, съдържащ списък на
позициите от собствени средства, съгласно указанията в раздел
S.23.04 от приложение III;
2.
Образците, посочени в параграф 1, букви б) и в), се подават
единствено
от
застрахователните и
презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за
изчисляване
на
груповата
платежоспособност
използват
определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1,
самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от
същата директива метод 2.

Член 31
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Информация
относно
капиталовото
изискване
за
платежоспособност
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на
груповата платежоспособност използват определения в член 230
от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в
комбинация с определения в член 233 от същата директива метод
2, подават на годишна основа информацията, посочена в член 304,
параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във
връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент,
като използват следните образци:
а) когато групата използва стандартната формула за изчисляване
на капиталовото изискване за платежоспособност — образец
S.25.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация
относно капиталовото изискване за платежоспособност,
съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III;
б) когато групата използва стандартната формула и частичен
вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност — образец S.25.02.04 от приложение I,
съдържащ подробна информация относно капиталовото
изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел
S.25.02 от приложение III;
в) когато групата използва цялостен вътрешен модел за изчис
ляване на капиталовото изискване за платежоспособност —
образец S.25.03.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от прил
ожение III;
г) образец S.26.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно пазарния риск, съгласно указанията в
раздел S.26.01 от приложение III;
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д) образец S.26.02.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно риска от неизпълнение от страна на
контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от прил
ожение III;
е) образец S.26.03.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в живот
озастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от прил
ожение III;
ж) образец S.26.04.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в здравното
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от прил
ожение III;
з) образец S.26.05.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от прил
ожение III;
и) образец S.26.06.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно операционния риск, съгласно указанията
в раздел S.26.06 от приложение III;
й) образец S.26.07.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно опростяванията, използвани при изчис
ляването на капиталовото изискване за платежоспособност,
съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение III;
к) образец S.27.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно катастрофичния риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от прил
ожение III.
2.
При наличието на обособени фондове или портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, образците, посочени в
параграф 1, букви г)—к), не се отчитат за групата като цяло.
3.
Когато се използва частичен вътрешен модел, образците,
посочени в параграф 1, букви г)—к), се отчитат единствено по
отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната
формула, освен когато е решено друго по силата на член 35.
4.
Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците,
посочени в параграф 1, букви г)—к), не се отчитат.

Член 32
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Информация относно презастраховане и схеми със специална
цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск
Застрахователните
и
презастрахователните
предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
следните образци:
а) образец S.31.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно дяловете на презастрахователи, съгласно
указанията в раздел S.31.01 от приложение III;
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б) образец S.31.02.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск от гледна точка на
застрахователното или презастрахователното предприятие,
прехвърлящо риск към тях, съгласно указанията в раздел
S.31.02 от приложение III.

Член 33
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Специфична за групата информация
Застрахователните и презастрахователните предприятия, притеж
аващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност подават на годишна основа
информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
следните образци:
а) образец S.32.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно застрахователните и презастрахователните
предприятия в обхвата на групата, съгласно указанията в раздел
S.32.01 от приложение III;
б) образец S.33.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно изискванията към застрахователните и
презастрахователните предприятия в обхвата на групата,
съгласно указанията в раздел S.33.01 от приложение III;
в) образец S.34.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно финансови предприятия, различни от
застрахователни и презастрахователни предприятия, и относно
предприятия, които не са поднадзорни, извършващи финансови
дейности, според определението в член 1, точка 52 от
Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35, съгласно указанията в
раздел S.34.01 от приложение III;
г) образец S.35.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно техническите резерви на предприятията в
групата, съгласно указанията в раздел S.35.01 от приложение III;
д) образец S.36.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки в рамките на
групата, включително сделки с капиталови инструменти,
прехвърляне на дълг и активи, над прага, определен от
надзорния орган за групата в съответствие с член 245,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в
раздел S.36.01 от приложение III към настоящия регламент;
е) образец S.36.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки с деривати в
рамките на групата, включително гаранциите, обезпечаващи
дериватните инструменти, над прага, определен от надзорния
орган за групата в съответствие с член 245, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.36.02
от приложение III към настоящия регламент;
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ж) образец S.36.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки в рамките на
групата в областта на презастраховането, над прага, определен
от надзорния орган за групата в съответствие с член 245,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в
раздел S.36.03 от приложение III към настоящия регламент;

з) образец S.36.04.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните сделки в рамките на
групата в областта на вътрешното поделяне на разходите,
условните пасиви (различни от деривати), задбалансовите
позиции и други видове сделки в рамките на групата, над
прага, определен от надзорния орган за групата в съответствие
с член 245, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно
указанията в раздел S.36.04 от приложение III към настоящия
регламент;

и) образец S.37.01.04 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно значителните концентрации на риск, над
прага, определен от надзорния орган за групата в съответствие с
член 244, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно
указанията в раздел S.37.01 от приложение III към настоящия
регламент.

Член 34
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Информация
относно
обособени
фондове,
съществени
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и
останалата част
1.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на
груповата платежоспособност използват определения в член 230
от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в
комбинация с определения в член 233 от същата директива метод
2, подават на годишна основа информацията, посочена в член 304,
параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във
връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент,
като използват следните образци по отношение на всички
съществени обособени фондове и всички съществени портфейли,
за които се прилага изравнителна корекция, във връзка с частта,
която е консолидирана съгласно посоченото в член 335, параграф 1,
букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, както и във
връзка с останалата част:

а) образец SR.01.01.04 от приложение I, уточняващ съдържанието
на подаваната информация, съгласно указанията в раздел
S.01.01 от приложение III;

б) когато групата използва стандартната формула за изчисляване
на капиталовото изискване за платежоспособност — образец
SR.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация
относно капиталовото изискване за платежоспособност,
съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III;
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в) когато групата използва стандартната формула и частичен
вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност — образец SR.25.02.01 от приложение I,
съдържащ подробна информация относно капиталовото
изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел
S.25.02 от приложение III;
г) когато групата използва цялостен вътрешен модел за изчис
ляване на капиталовото изискване за платежоспособност,
образец SR.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно капиталовото изискване за платежо
способност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от прил
ожение III;
д) образец SR.26.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно пазарния риск, съгласно указанията в
раздел S.26.01 от приложение III;
е) образец SR.26.02.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно риска от неизпълнение от страна на
контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от прил
ожение III;
ж) образец SR.26.03.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в живот
озастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от прил
ожение III;
з) образец SR.26.04.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в здравното
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от прил
ожение III;
и) образец SR.26.05.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно подписваческия риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от прил
ожение III;
й) образец SR.26.06.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно операционния риск, съгласно указанията
в раздел S.26.06 от приложение III;
к) образец SR.26.07.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно опростяванията, използвани при изчис
ляването на капиталовото изискване за платежоспособност,
съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение III;
л) образец SR.27.01.01 от приложение I, съдържащ подробна
информация относно катастрофичния риск в общото
застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от прил
ожение III.
2.
Когато се използва частичен вътрешен модел, образците,
посочени в параграф 1, букви д)—л), се отчитат единствено по
отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната
формула, освен когато е решено друго по силата на член 35.
3.
Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците,
посочени в параграф 1, букви д)—л), не се отчитат.
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4.
Застрахователните и презастрахователните предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и фина
нсовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на
груповата платежоспособност използват определения в член 230
от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в
комбинация с определения в член 233 от същата директива метод
2, подават, в допълнение към информацията, подадена чрез
образците по параграф 1, на годишна основа информация
относно балансовите показатели във връзка с всички съществени
обособени фондове, свързани с частта, която е консолидирана
съгласно посоченото в член 335, параграф 1, букви а) и в) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, както и във връзка с останалата
част, както е посочено в член 304, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372,
параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват
образец SR.02.01.01 от приложение I към настоящия регламент,
съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение III към
настоящия регламент.

Член 35
Образци за годишно количествено отчитане за групи —
Използване на вътрешен модел
Застрахователните или презастрахователните предприятия, прите
жаващи дялово участие, застрахователните холдинги или
смесените финансови холдинги, които изчисляват капиталовото
изискване за платежоспособност, използвайки одобрен частичен
или цялостен вътрешен модел, договарят със съответния им
надзорен орган за групата образците, които да подават ежегодно
във връзка с информацията относно капиталовото изискване за
платежоспособност.

Член 36
Образци за количествено отчитане за групи — Сделки и
концентрации на риск в рамките на групата
Застрахователните и презастрахователните предприятия, прите
жаващи дялово участие, застрахователните холдинги и смесените
финансови холдинги отчитат:
а) съществените и изключително съществените сделки в рамките
на групата, посочени в член 245, параграф 2 от Директива
2009/138/ЕО, както и сделките в рамките на групата, които се
докладват при всички обстоятелства, посочени в член 245,
параграф 3 от същата директива, като използват по целесъ
образност образци S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 и S.36.04.01
от приложение I към настоящия регламент, съгласно указанията
в раздели S.36.01—S.36.04 от приложение III към настоящия
регламент;
б) съществените концентрации на риск, посочени в член 244,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, както и концентрациите
на риск, които се докладват при всички обстоятелства, посочени
в член 244, параграф 3 от същата директива, като използват
образец S.37.01.04 от приложение I към настоящия регламент,
съгласно указанията в раздел S.37.01 от приложение III към
настоящия регламент.
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ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публ
икуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2016 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
S.01.01.01
Съдържание на подаваната информация
Код на
образеца

Наименование на образеца

S.01.02.01

Основна информация — Общo

S.01.03.01

Основна информация — Обособени фондове (ОФ)
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

S.02.01.01

Счетоводен баланс

R0030

S.02.02.01

Активи и пасиви по валута

R0040

S.03.01.01

Задбалансови позиции — общо

R0060

S.03.02.01

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции,
получени от предприятието

R0070

S.03.03.01

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции,
предоставени от предприятието

R0080

S.04.01.01

Дейност по държави

R0090

S.04.02.01

Информация относно клас 10 в част А от Приложение I към
Директивата „Платежоспособност II“, с изключение на отго
ворността на превозвача

R0100

S.05.01.01

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

S.05.02.01

Премии, претенции и разходи по държава

R0120

S.06.01.01

Обобщение на активите

R0130

S.06.02.01

Списък на активите

R0140

S.06.03.01

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен
преглед

R0150

S.07.01.01

Структурирани продукти

R0160

S.08.01.01

Открити деривати

R0170

S.08.02.01

Сделки с деривати

R0180

S.09.01.01

Приходи/печалби и загуби в рамките на периода

R0190

S.10.01.01

Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки

R0200

S.11.01.01

Активи, държани като обезпечение

R0210

S.12.01.01

Технически резерви в животозастраховането и здравното
застраховане, подобно на животозастраховането

R0220

S.12.02.01

Технически резерви в животозастраховането и здравното
застраховане, подобно на животозастраховането — по държави

R0230

S.13.01.01

Прогноза за бъдещи брутни парични потоци

R0240

S.14.01.01

Анализ на животозастрахователните задължения

R0250

S.15.01.01

Описание на гаранциите по променливи анюитети

R0260

C0010
R0010
и

R0020
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Код на
образеца

C0010

Наименование на образеца

S.15.02.01

Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети

S.16.01.01

Информация относно анюитети,
астрахователни задължения

S.17.01.01

Технически резерви в общото застраховане

R0290

S.17.02.01

Технически резерви в общото застраховане — по държави

R0300

S.18.01.01

Прогноза на бъдещи парични потоци (Най-добра прогнозна
оценка — Общо застраховане)

R0310

S.19.01.01

Общозастрахователни претенции

R0320

S.20.01.01

Развитие на разпределението на възникналите претенции

R0330

S.21.01.01

Рисков профил на разпределението на загубите

R0340

S.21.02.01

Подписвачески рискове в общото застраховане

R0350

S.21.03.01

Разпределение на подписвачески рискове
застраховане — по застрахователна сума

S.22.01.01

Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни
мерки

R0370

S.22.04.01

Информация относно преходната мярка за изчисляване на
лихвени проценти

R0380

S.22.05.01

Цялостно изчисляване на преходната мярка за техническите
резерви

R0390

S.22.06.01

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за проме
нливост, по държава и валута

R0400

S.23.01.01

Собствени средства

R0410

S.23.02.01

Подробна информация относно собствените средства по редове

R0420

S.23.03.01

Годишни промени на собствените средства

R0430

S.23.04.01

Списък на позициите от собствени средства

R0440

S.24.01.01

Притежавани дялови участия

R0450

S.25.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия
по стандартната формула

R0460

S.25.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия,
използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

S.25.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия
с цялостни вътрешни модели

R0480

S.26.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0500

S.26.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0510

S.26.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в животозастраховането

R0520

S.26.04.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в здравното застраховане

R0530

произтичащи

R0270
от

в

общоз

общото

R0280

R0360
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Код на
образеца

C0010

Наименование на образеца

S.26.05.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в общото застраховане

R0540

S.26.06.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен
риск

R0550

S.26.07.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0560

S.27.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен
риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0570

S.28.01.01

Минимално капиталово изискване — Единствено живот
озастрахователна
или
единствено
общозастрахователна
дейност или презастрахователна дейност

R0580

S.28.02.01

Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и
общозастрахователна дейност

R0590

S.29.01.01

Превишение на активите над пасивите

R0600

S.29.02.01

Превишение на активите над пасивите — обяснено с инвест
ициите и финансовите пасиви

R0610

S.29.03.01

Превишение на активите над пасивите — обяснено с техн
ическите резерви

R0620

S.29.04.01

Подробен анализ за период — Технически потоци спрямо техн
ически резерви

R0630

S.30.01.01

Факултативни покрития за основни данни от общозастрахов
ателна и животозастрахователна дейност

R0640

S.30.02.01

Факултативни покрития за данни за дялове от общозастрахов
ателна и животозастрахователна дейност

R0650

S.30.03.01

Основни данни от пасивната презастрахователна програма

R0660

S.30.04.01

Данни за дялове от пасивната презастрахователна програма

R0670

S.31.01.01

Дял на презастрахователите (включително презастраховане с
ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)

R0680

S.31.02.01

Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск

R0690

S.36.01.01

Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови
инструменти, прехвърляне на дълг и активи

R0740

S.36.02.01

СРГ — Деривати

R0750

S.36.03.01

СРГ — Вътрешно презастраховане

R0760

S.36.04.01

СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови и
други позиции

R0770
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S.01.01.02
Съдържание на подадената информация
Код на
образеца

Наименование на образеца

S.01.02.01

Основна информация — Обща

R0010

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

S.05.01.02

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

S.06.02.01

Списък на активите

R0140

S.06.03.01

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен
преглед

R0150

S.08.01.01

Открити деривати

R0170

S.08.02.01

Сделки с деривати

R0180

S.12.01.02

Технически резерви в животозастраховането и здравното
застраховане, подобно на животозастраховането

R0220

S.17.01.02

Технически резерви в общото застраховане

R0290

S.23.01.01

Собствени средства

R0410

S.28.01.01

Минимално капиталово изискване — Единствено живот
озастрахователна
или
единствено
общозастрахователна
дейност или презастрахователна дейност

R0580

S.28.02.01

Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и
общозастрахователна дейност

R0590

C0010

S.01.01.03
Съдържание на подадената информация
Код на
образеца

Наименование на образеца

S.01.02.01

Основна информация — Обща

S.01.03.01

Основна информация — Обособени фондове (ОФ)
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

S.23.01.01

Собствени средства

R0410

S.25.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия
по стандартната формула

R0460

S.25.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия,
използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

S.25.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия
с цялостни вътрешни модели

R0480

S.28.01.01

Минимално капиталово изискване — Единствено живот
озастрахователна
или
единствено
общозастрахователна
дейност или презастрахователна дейност

R0580

S.28.02.01

Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и
общозастрахователна дейност

R0590

C0010
R0010
и

R0020
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S.01.01.04
Съдържание на подадената информация
Код на
образеца

Наименование на образеца

S.01.02.04

Основна информация — Обща

S.01.03.04

Основна информация — Обособени фондове (ОФ)
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

S.02.01.01

Счетоводен баланс

R0030

S.02.02.01

Активи и пасиви по валута

R0040

S.03.01.04

Задбалансови позиции — общо

R0060

S.03.02.04

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции,
получени от групата

R0070

S.03.03.04

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции,
предоставени от групата

R0080

S.05.01.01

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

S.05.02.01

Премии, претенции и разходи по държава

R0120

S.06.01.01

Обобщение на активите

R0130

S.06.02.04

Списък на активите

R0140

S.06.03.04

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен
преглед

R0150

S.07.01.04

Структурирани продукти

R0160

S.08.01.04

Открити деривати

R0170

S.08.02.04

Сделки с деривати

R0180

S.09.01.04

Приходи/печалби и загуби в рамките на периода

R0190

S.10.01.04

Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки

R0200

S.11.01.04

Активи, държани като обезпечение

R0210

S.15.01.04

Описание на гаранциите по променливи анюитети

R0260

S.15.02.04

Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети

R0270

S.22.01.04

Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни
мерки

R0370

S.23.01.04

Собствени средства

R0410

S.23.02.04

Подробна информация относно собствените средства по редове

R0420

S.23.03.04

Годишни промени на собствените средства

R0430

S.23.04.04

Списък на позициите от собствени средства

R0440

S.25.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по
стандартната формула

R0460

S.25.02.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи,
използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

S.25.03.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи с
цялостни вътрешни модели

R0480

S.26.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0500

C0010
R0010
и

R0020
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▼B
Код на
образеца

C0010

Наименование на образеца

S.26.02.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0510

S.26.03.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в животозастраховането

R0520

S.26.04.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в здравното застраховане

R0530

S.26.05.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в общото застраховане

R0540

S.26.06.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен
риск

R0550

S.26.07.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0560

S.27.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен
риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0570

S.31.01.04

Дял на презастрахователите (включително презастраховане с
ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)

R0680

S.31.02.04

Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск

R0690

S.32.01.04

Предприятия, попадащи в обхвата на групата

R0700

S.33.01.04

Застрахователни и презастрахователни индивидуални изис
квания

R0710

S.34.01.04

Други поднадзорни и не поднадзорни финансови предприятия,
включително индивидуални изисквания на застрахователни
холдинги и финансови холдинги със смесена дейност

R0720

S.35.01.04

Принос към груповите технически резерви

R0730

S.36.01.01

Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови
инструменти, прехвърляне на дълг и активи

R0740

S.36.02.01

СРГ — Деривати

R0750

S.36.03.01

СРГ — Вътрешно презастраховане

R0760

S.36.04.01

СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови и
други позиции

R0770

S.37.01.04

Концентрация на риска

R0780
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S.01.01.05
Съдържание на подадената информация
Код на
образеца

Наименование на образеца

S.01.02.04

Основна информация — Обща

R0010

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

S.05.01.02

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

S.06.02.04

Списък на активите

R0140

S.06.03.04

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен
преглед

R0150

S.08.01.04

Открити деривати

R0170

S.08.02.04

Сделки с деривати

R0180

S.23.01.04

Собствени средства

R0410

C0010

S.01.01.06
Съдържание на подадената информация
Код на
образеца

Наименование на образеца

S.01.02.04

Основна информация — Обща

S.01.03.04

Основна информация — Обособени фондове (ОФ)
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

S.23.01.04

Собствени средства

R0410

S.25.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по
стандартната формула

R0460

S.25.02.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи,
използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

S.25.03.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи с
цялостни вътрешни модели

R0480

S.32.01.04

Субекти, попадащи в обхвата на групата

R0700

S.33.01.04

Застрахователни и презастрахователни индивидуални изис
квания

R0710

S.34.01.04

Други поднадзорни и не поднадзорни финансови предприятия,
включително индивидуални изисквания на застрахователни
холдинги и финансови холдинги със смесена дейност

R0720

C0010
R0010
и

R0020
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▼B
SR.01.01.01
Съдържание на подадената информация
Обособен фонд/портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/останала
част

Z0010

Номер на фонд/портфейл

Z0020

Код на
образеца

C0010

Наименование на образеца

SR.02.01.01

Счетоводен баланс

R0790

SR.12.01.01

Технически резерви в животозастраховането и здравното
застраховане, подобно на животозастраховането

R0800

SR.17.01.01

Технически резерви в общото застраховане

R0810

SR.22.02.01

Прогноза на бъдещи парични потоци (най-добра прогнозна
оценка — портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция)

R0820

SR.22.03.01

Информация
корекция

R0830

SR.25.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия
по стандартната формула

R0840

SR.25.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия,
използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0850

SR.25.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия
с цялостни вътрешни модели

R0860

SR.26.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0870

SR.26.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0880

SR.26.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в животозастраховането

R0890

SR.26.04.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в здравното застраховане

R0900

SR.26.05.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в общото застраховане

R0910

SR.26.06.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен
риск

R0920

SR.26.07.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0930

SR.27.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен
риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0940

относно

изчисляването

на

изравнителната

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 43
▼B
SR.01.01.04
Съдържание на подадената информация
Обособен фонд/портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/останала
част

Z0010

Номер на фонд/портфейл

Z0020

Код на
образеца

C0010

Наименование на образеца

SR.02.01.04

Счетоводен баланс

R0790

SR.25.01.01

►M1 Капиталово изискване за платежоспособност — за групи
по стандартната формула ◄

R0840

SR.25.02.01

►M1 Капиталово изискване за платежоспособност — за групи,
използващи стандартната формула и частичен вътрешен
модел ◄

R0850

SR.25.03.01

►M1 Капиталово изискване за платежоспособност — за групи
с цялостни вътрешни модели ◄

R0860

SR.26.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0870

SR.26.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0880

SR.26.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в животозастраховането

R0890

SR.26.04.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в здравното застраховане

R0900

SR.26.05.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески
риск в общото застраховане

R0910

SR.26.06.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен
риск

R0920

SR.26.07.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0930

SR.27.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен
риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0940
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S.01.02.01
Основна информация — Обща
C0010
Наименование на предприятието

R0010

Идентификационен код на предприятието

R0020

Вид код на предприятието

R0030

Вид предприятие

R0040

Държава на издаване на разрешението

R0050

Език на отчитане

R0070

Дата на подаване на отчета

R0080

Край на финансовата година

R0081

Референта дата на отчета

R0090

Редовно/ Ad-hoc подаване

R0100

Отчетна валута

R0110

Счетоводни стандарти

R0120

Метод за изчисляване на КИП

R0130

Използване на специфичните параметри на предприятието

R0140

Обособени фондове

R0150

Изравнителна корекция

R0170

Корекция за променливост

R0180

Преходна мярка за безрисковия лихвен процент

R0190

Преходна мярка за техническите резерви

R0200

Първоначално подаване или повторно подаване

R0210

▼M2
▼B
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▼B
S.01.02.04
Основна информация — Обща
C0010
Наименование на предприятието, притежаващо дялово участие

R0010

Идентификационен код на групата

R0020

Вид код на групата

R0030

Държава на надзорния орган за групата

R0050

Информация относно подгрупата

R0060

Език на отчитане

R0070

Дата на подаване на отчета

R0080

Край на финансовата година

R0081

Референта дата на отчета

R0090

Редовно/ Ad-hoc подаване

R0100

Отчетна валута

R0110

Счетоводни стандарти

R0120

Метод за изчисляване на груповото КИП

R0130

Използване на специфичните параметри на групата

R0140

Обособени фондове

R0150

Метод за изчисляване на груповата платежоспособност

R0160

Изравнителна корекция

R0170

Корекция за променливост

R0180

Преходна мярка за безрисковия лихвен процент

R0190

Преходна мярка за техническите резерви

R0200

Първоначално подаване или повторно подаване

R0210

▼M2
▼B

▼B
S.01.03.01
Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
Списък на всички ОФ/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция (позволено е припокриване)

Номер на фонд/портфейл

Наименование на
ОФ/Портфейл, за който се
Обособения фонд/Портфейл,
прилага изравнителна
за който се прилага
корекция/Останалата част от
изравнителна корекция
фонд

C0040

C0050

ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция

Същественост

Член 304

C0070

C0080

C0090

C0060

Списък на ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
Номер ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция

Номер на под—ОФ/Портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция

Под-ОФ/Портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция

C0100

C0110

C0120
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▼B
S.01.03.04
Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
Списък на всички ОФ/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция (позволено е припокриване)

Юридическо
наименование на
предприятието

C0010

Идентификационен Вид на идентифик
код на
ационния код на
предприятието
предприятието

C0020

C0030

Номер на фонд/
портфейл

C0040

Наименование на
ОФ/Портфейл, за
ОФ/Портфейл, за който се
обособения фонд/
който се прилага
прилага изравнителна
изравнителна
Портфейл, за който се
корекция, с под-ОФ/Портфейл,
прилага
корекция/
за който се прилага
изравнителна
Останалата част от
изравнителна корекция
фонд
корекция
C0050

C0060

C0070

Същественост

Член 304

C0080

C0090

Списък на ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
Номер на подобособени фондове/
Портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция

Под-ОФ/Портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция

C0100

C0110

C0120
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Номер ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция
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▼B
S.02.01.01
Счетоводен баланс

Активи
Положителна репутация

R0010

Отсрочени разходи по придобиването

R0020

Нематериални активи

R0030

Отсрочени данъчни активи

R0040

Излишък от пенсионни обезщетения

R0050

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за
собствено ползване

R0060

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс
и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0070

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

R0080

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

R0090

Капиталови инструменти

R0100

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

R0110

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

R0120

Облигации

R0130

Държавни облигации

R0140

Корпоративни облигации

R0150

Структурирани облигации

R0160

Обезпечени ценни книжа

R0170

Предприятия за колективно инвестиране

R0180

Деривати

R0190

Депозити, различни от парични еквиваленти

R0200

Други инвестиции

R0210

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори

R0220

Заеми и ипотеки

R0230

Заеми по полици

R0240

Заеми и ипотеки за физически лица

R0250

Други заеми и ипотеки

R0260

Презастрахователни възстановявания по силата на:

R0270

Стойност по
„Платежо
способност II“

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети

C0010

C0020
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▼B

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото
застраховане

R0280

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

R0290

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0300

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и
с дялове в инвестиционен фонд

R0310

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

R0320

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0330

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд

R0340

Депозити към цеденти

R0350

Застрахователни вземания и вземания от посредници

R0360

Презастрахователни вземания

R0370

Вземания (търговски, не застрахователни)

R0380

Собствени акции (притежавани пряко)

R0390

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства
или първоначални средства, поискани, но все още неизплатени

R0400

Парични средства и парични еквиваленти

R0410

Всички други активи, които не са посочени другаде

R0420

Общо активи

R0500

Пасиви
Технически резерви — общо застраховане

R0510

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на
здравно застраховане)

R0520

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0530

Най-добра прогнозна оценка

R0540

Добавка за риск

R0550

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото
застраховане)

R0560

Стойност по
„Платежо
способност II“

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети

C0010

C0020
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Стойност по
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способност II“

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0570

Най-добра прогнозна оценка

R0580

Добавка за риск

R0590

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на
застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0600

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на живот
озастраховането)

R0610

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0620

Най-добра прогнозна оценка

R0630

Добавка за риск

R0640

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на
здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд)

R0650

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0660

Най-добра прогнозна оценка

R0670

Добавка за риск

R0680

Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд

R0690

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0700

Най-добра прогнозна оценка

R0710

Добавка за риск

R0720

Други технически резерви

R0730

Условни пасиви

R0740

Резерви, различни от технически резерви

R0750

Задължения по пенсионни обезщетения

R0760

Депозити от презастрахователи

R0770

Отсрочени данъчни пасиви

R0780

Деривати

R0790

Дългове към кредитни институции

R0800

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции

R0810

Застрахователни задължения и задължения към посредници

R0820

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети
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Стойност по
„Платежо
способност II“

Презастрахователни задължения

R0830

Задължения (търговски, не застрахователни)

R0840

Подчинени пасиви

R0850

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства

R0860

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства

R0870

Всички други пасиви, които не са посочени другаде

R0880

Общо пасиви

R0900

Превишение на активите над пасивите

R1000

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети
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Счетоводен баланс

Стойност по
„Платежо
способност II“

Активи

C0010

Положителна репутация

R0010

Отсрочени разходи по придобиването

R0020

Нематериални активи

R0030

Отсрочени данъчни активи

R0040

Излишък от пенсионни обезщетения

R0050

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено
ползване

R0060

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд договори)

R0070

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

R0080

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

R0090

Капиталови инструменти

R0100

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

R0110

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

R0120

Облигации

R0130

Държавни облигации

R0140

Корпоративни облигации

R0150

Структурирани облигации

R0160

Обезпечени ценни книжа

R0170

Предприятия за колективно инвестиране

R0180

Деривати

R0190

Депозити, различни от парични еквиваленти

R0200

Други инвестиции

R0210

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
договори

R0220

Заеми и ипотеки

R0230

Заеми по полици

R0240

Заеми и ипотеки за физически лица

R0250

Други заеми и ипотеки

R0260
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Презастрахователни възстановявания по силата на:
Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0270
R0280

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

R0290

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0300

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд

R0310

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

R0320

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0330

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0340

Депозити към цеденти

R0350

Застрахователни вземания и вземания от посредници

R0360

Презастрахователни вземания

R0370

Вземания (търговски, не застрахователни)

R0380

Собствени акции (притежавани пряко)

R0390

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или първон
ачални средства, поискани, но все още неизплатени

R0400

Парични средства и парични еквиваленти

R0410

Всички други активи, които не са посочени другаде

R0420

Общо активи

R0500

Пасиви
Технически резерви — общо застраховане
Технически резерви — общо застраховане (с изключение на здравно
застраховане)

C0010
R0510

R0520

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0530

Най-добра прогнозна оценка

R0540

Добавка за риск

R0550
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Технически резерви
застраховане)

—

здравно

застраховане

(подобно

на

общото

R0560

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0570

Най-добра прогнозна оценка

R0580

Добавка за риск

R0590

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на застраховане,
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)
Технически резерви
озастраховането)

—

здравно

застраховане

(подобно

на

живот

R0600

R0610

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0620

Най-добра прогнозна оценка

R0630

Добавка за риск

R0640

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на здравно
застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0650

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0660

Най-добра прогнозна оценка

R0670

Добавка за риск

R0680

Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0690

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0700

Най-добра прогнозна оценка

R0710

Добавка за риск

R0720

Други технически резерви

R0730

Условни пасиви

R0740

Резерви, различни от технически резерви

R0750

Задължения по пенсионни обезщетения

R0760

Депозити от презастрахователи

R0770

Отсрочени данъчни пасиви

R0780

Деривати

R0790

Дългове към кредитни институции

R0800

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции

R0810
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Застрахователни задължения и задължения към посредници

R0820

Презастрахователни задължения

R0830

Задължения (търговски, не застрахователни)

R0840

Подчинени пасиви

R0850

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства

R0860

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства

R0870

Всички други пасиви, които не са посочени другаде

R0880

Общо пасиви

R0900

Превишение на активите над пасивите

R1000
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Счетоводен баланс

Обособен фонд или останала част

Z0020

Номер на фонда

Z0030

Активи
Положителна репутация

R0010

Отсрочени разходи по придобиването

R0020

Нематериални активи

R0030

Отсрочени данъчни активи

R0040

Излишък от пенсионни обезщетения

R0050

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за
собствено ползване

R0060

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс
и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0070

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

R0080

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

R0090

Капиталови инструменти

R0100

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

R0110

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

R0120

Облигации

R0130

Държавни облигации

R0140

Корпоративни облигации

R0150

Структурирани облигации

R0160

Обезпечени ценни книжа

R0170

Предприятия за колективно инвестиране

R0180

Деривати

R0190

Депозити, различни от парични еквиваленти

R0200

Други инвестиции

R0210

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори

R0220

Стойност по
„Платежо
способност II“

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети

C0010

C0020
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Заеми и ипотеки

Стойност по
„Платежо
способност II“

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети

C0010

C0020

R0230

Заеми по полици

R0240

Заеми и ипотеки за физически лица

R0250

Други заеми и ипотеки

R0260

Презастрахователни възстановявания по силата на:

R0270

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото
застраховане

R0280

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

R0290

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0300

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и
с дялове в инвестиционен фонд

R0310

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

R0320

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0330

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд

R0340

Депозити към цеденти

R0350

Застрахователни вземания и вземания от посредници

R0360

Презастрахователни вземания

R0370

Вземания (търговски, не застрахователни)

R0380

Собствени акции (притежавани пряко)

R0390

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства
или първоначални средства, поискани, но все още неизплатени

R0400

Парични средства и парични еквиваленти

R0410

Всички други активи, които не са посочени другаде

R0420

Общо активи

R0500

Пасиви
Технически резерви — общо застраховане

R0510

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на
здравно застраховане)

R0520
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Технически резерви, изчислени съвкупно

R0530

Най-добра прогнозна оценка

R0540

Добавка за риск

R0550

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото
застраховане)

R0560

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0570

Най-добра прогнозна оценка

R0580

Добавка за риск

R0590

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на
застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0600

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на живот
озастраховането)

R0610

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0620

Най-добра прогнозна оценка

R0630

Добавка за риск

R0640

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на
здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд)

R0650

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0660

Най-добра прогнозна оценка

R0670

Добавка за риск

R0680

Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд

R0690

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0700

Най-добра прогнозна оценка

R0710

Добавка за риск

R0720

Други технически резерви
Условни пасиви

R0740

Резерви, различни от технически резерви

R0750

Задължения по пенсионни обезщетения

R0760

Депозити от презастрахователи

R0770

Отсрочени данъчни пасиви

R0780

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети
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Деривати

R0790

Дългове към кредитни институции

R0800

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции

R0810

Застрахователни задължения и задължения към посредници

R0820

Презастрахователни задължения

R0830

Задължения (търговски, не застрахователни)

R0840

Подчинени пасиви

R0850

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства

R0860

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства

R0870

Всички други пасиви, които не са посочени другаде

R0880

Общо пасиви

R0900

Превишение на активите над пасивите

R1000

Стойност по
задължит
елните
счетоводни
отчети

▼B
S.02.02.01
Активи и пасиви по валута
Валути
C0010

R0010

Код на валутата

Обща
стойност по
всички
валути
C0020

Стойност по
отчетната Стойност по
валута по
останалите
„Платежо
други
способност
валути
II“
C0030

C0040

…

…

Стойност по съществени
валути

C0050

…

Активи
R0020

…

Други активи: Недвижима собственост, машини и съоръжения, държани за собствено ползване,
парични средства и парични еквиваленти, заеми по полици, заеми и ипотеки за физически лица
и други заеми и ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
договори)

R0030

…

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0040

…

Презастрахователни възстановявания

R0050

…

Депозити към цеденти, застрахователни вземания, вземания от посредници и презастрахователни
вземания

R0060

…

Всички други активи

R0070

…

Общо активи

R0100

…

Технически резерви (без обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0110

…

Технически резерви — обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0120

…

Пасиви
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Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори)

▼B
Стойност по
Обща
отчетната Стойност по
стойност по
валута по
останалите
всички
„Платежо
други
валути
способностII“
валути
C0020

C0030

C0040

Стойност по съществени
валути

C0050

…

Депозити от презастрахователи и застрахователните задължения, задължения към посредници и
презастрахователни задължения

R0130

Деривати

R0140

…

Финансови пасиви

R0150

…

Условни пасиви

R0160

…

Всички други пасиви

R0170

…

Общо пасиви

R0200

…

…
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▼B
S.03.01.01
Задбалансови позиции — общо

Гаранции, предоставени от предприятието, включително акредитиви

R0010

От които гаранции, включително акредитиви, предоставени на други предприятия от същата група

R0020

Гаранции, получени от предприятието, включително акредитиви

R0030

От които гаранции, включително акредитиви, получени от други предприятия от същата група

R0040

Максимална
стойност

Стойност на
гаранция/
обезпечение/
условни
пасиви

Стойност на
активи, за
които се
държи
обезпечение

Стойност на
пасиви, за
които
обезпечението
е със залог

C0010

C0020

C0030

C0040

Държани обезпечения
R0100

Обезпечения, държани за деривати

R0110

Активи, предоставени в залог от презастрахователи за прехвърлени технически резерви

R0120

Други държани обезпечения

R0130

Общо държани обезпечения

R0200

Предоставени обезпечения
Обезпечения, предоставени в залог за получени заеми или емитирани облигации

R0210

Обезпечения, предоставени в залог за деривати

R0220

Активи, предоставени в залог при цеденти за технически резерви (прието презастраховане)

R0230

Други предоставени в залог обезпечения

R0240

Общо предоставени в залог обезпечения

R0300

Условни пасиви
Условни пасиви, които не са включени в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“
От които условни пасиви към субекти от същата група

R0310
R0320
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Обезпечения, държани за отпуснати заеми или закупени облигации

▼B

Условни пасиви в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“

R0330

Общо условни пасиви

R0400

Максимална
стойност

Стойност на
гаранция/
обезпечение/
условни
пасиви

Стойност на
активи, за
които се
държи
обезпечение

Стойност на
пасиви, за
които
обезпечението
е със залог

C0010

C0020

C0030

C0040
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▼B
S.03.01.04
Задбалансови позиции — общо

Гаранции, предоставени от групата, включително акредитиви

R0010

Гаранции, получени от групата, включително акредитиви

R0030

Максимална
стойност

Стойност на
гаранция/
обезпечение/
условни
пасиви

Стойност на
активи, за
които се
държи
обезпечение

Стойност на
пасиви, за
които
обезпечението
е със залог

C0010

C0020

C0030

C0040

Получени обезпечения
R0100

Обезпечения, държани за деривати

R0110

Активи, предоставени в залог от презастрахователи за прехвърлени технически резерви

R0120

Други държани обезпечения

R0130

Общо държани обезпечения

R0200

Предоставени обезпечения
Обезпечения, предоставени в залог за получени заеми или емитирани облигации

R0210

Обезпечения, предоставени в залог за деривати

R0220

Активи, предоставени в залог при цеденти за технически резерви (прието презастраховане)

R0230

Други предоставени в залог обезпечения

R0240

Общо предоставени в залог обезпечения

R0300

Условни пасиви
Условни пасиви, които не са включени в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“

R0310

Условни пасиви в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“

R0330

Общо условни пасиви

R0400
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Обезпечения, държани за отпуснати заеми или закупени облигации

▼B
S.03.02.01
Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, получени от предприятието

Код на гаранцията

Наименование на
доставчика на
гаранцията

Код на доставчика
на гаранцията

Вид код на
доставчика на
гаранцията

Доставчик на
гаранцията,
принадлежащ към
същата група

Събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Специфично(и)
събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Дата на влизане в
сила на гаранцията

Допълнителни
собствени средства

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

S.03.02.04
Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, получени от групата

Код на гаранцията

Наименование на
доставчика на
гаранцията

Код на доставчика на
гаранцията

Вид код на доставчика
на гаранцията

Събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Специфично(и)
събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Дата на влизане в сила
на гаранцията

Допълнителни
собствени средства

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, предоставени от предприятието

Код на гаранцията

Наименование на
получателя на
гаранцията

Код на получателя
на гаранцията

Вид код на
получателя на
гаранцията

Получател на
гаранцията,
принадлежащ към
същата група

Събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Приблизителна
оценка на
максималната
стойност на
гаранцията

Специфично(и)
събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Дата на влизане в
сила на гаранцията

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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S.03.03.01

▼B
S.03.03.04
Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, предоставени от групата

Код на гаранцията

Наименование на
получателя на
гаранцията

Код на получателя на
гаранцията

Вид код на получателя
на гаранцията

Събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Приблизителна оценка
на максималната
стойност на
гаранцията

Специфично(и)
събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Дата на влизане в сила
на гаранцията

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

S.04.01.01
Дейност по държави
Вид дейност

Z0010

Предприятие

R0010

Записани премии

R0020

Възникнали претенции

R0030

Комисиони

R0040

Дейност, договорно
установена от
предприятието, в
държавата по
произход

Дейност, договорно
установена от
предприятието
съгласно СПУ, в
държави от ЕИП,
различни от
държавата по
произход.

Дейност, договорно
установена от клон
в рамките на ЕИП
съгласно СПУ, в
държавата по
произход

Общо дейности,
договорно
установени от
всички клонове в
рамките на ЕИП в
държавата, в която
те са установени

Общо дейности,
договорно
установени от
всички клонове в
рамките на ЕИП
съгласно СПУ

Общо дейности,
договорно
установени от
предприятието и от
всички клонове в
рамките на ЕИП
съгласно СПУ

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Общо
дейности,
гарантирани
от всички
клонове,
които са
извън ЕИП

C0070
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Държава

Всички държави — членки на ЕИП

▼B
По държави — членки на ЕИП

Държава

R0010

Записани премии

R0020

Възникнали претенции

R0030

Комисиони

R0040

Дейност,
договорно
установена в
разглежданата
държава от
установен в тази
държава клон в
рамките на ЕИП

Дейност,
договорно
установена от
клон в рамките
на ЕИП,
установен в
разглежданата
държава

C0080

C0090

По съществени
държави извън
ЕИП

…

Дейност,
Дейност,
договорно
договорно
установена от
установена в
предприятието
разглежданата
или клон в
държава от
рамките на ЕИП
установен в тази
съгласно СПУ, в
държава клон в
разглежданата
рамките на ЕИП
държава
C0100

Дейност,
договорно
установена от
клон в рамките
на ЕИП,
установен в
разглежданата
държава

…

Дейност,
договорно
Дейност,
установена от
договорно
предприятието
установена от
или клон в
съществени
рамките на ЕИП
клонове, които са
съгласно СПУ, в
извън ЕИП
разглежданата
държава

…

…

…

C0110

Информация относно клас 10 в част А от Приложение I към Директивата „Платежоспособност II“, с изключение на отговорността на превозвача
Предприятие

Държава

R0010

Честотата на претенциите за гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства (с изключение на отговорност на превозвача)

R0020

Средна стойност на претенциите за гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства (с изключение на отговорност на превозвача)

R0030

По държави — членки на ЕИП

…

Свобода на
предоставяне на
услуги (СПУ)

Клон

Свобода на
предоставяне на
услуги (СПУ)

Клон

C0010

C0020

C0030

…

Свобода на
предоставяне
на услуги
(СПУ)
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S.04.02.01

▼B
S.05.01.01
Премии, претенции и разходи по вид дейност
Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално
презастраховане)

Застраховане Застраховане
във връзка с във връзка със
медицински
защита на
разходи
доходите

C0010

C0020

Застраховане
Застраховане на гражданска
отговорност
във връзка с
обезщетение във връзка с
на
моторни
превозни
работниците
средства
C0030

C0040

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Записани премии
R0110
R0120

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0130

Дял на презастрахователи

R0140

Нетни

R0200

Получени премии
Брутни — пряка дейност

R0210

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0220

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0230

Дял на презастрахователи

R0240

Нетни

R0300

Възникнали претенции
Брутни — пряка дейност

R0310

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0320

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0330

Дял на презастрахователи

R0340
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Брутни — пряка дейност
Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

▼B
Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално
презастраховане)

Застраховане Застраховане
във връзка с във връзка със
медицински
защита на
разходи
доходите

C0010

Нетни

C0020

Застраховане
Застраховане на гражданска
във връзка с
отговорност
обезщетение във връзка с
на
моторни
работниците
превозни
средства
C0030

C0040

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

R0400

Промени в други технически резерви
Брутни — пряка дейност

R0410

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0420

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0430

Дял на презастрахователи

R0440

Нетни

R0500

Вид дейност за: застрахователни и
презастрахователни задължения в общото
застраховане (пряка дейност и прието
пропорционално презастраховане)

Вид дейност за:
прието непропорционално презастраховане
Общо

Записани премии
Брутни — пряка дейност

R0110

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

Дял на презастрахователи

R0140

Нетни

R0200

Застраховане
във връзка с
правни
разноски
C0100

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

Здравно

C0110

C0120

C0130

Злополука

Морско,
авиационно,
транспортно

Недвижима
собственост

C0140

C0150

C0160

C0200
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▼M1

▼M1
Вид дейност за: застрахователни и
презастрахователни задължения в общото
застраховане (пряка дейност и прието
пропорционално презастраховане)

Вид дейност за:
прието непропорционално презастраховане
Общо

Застраховане
във връзка с
правни
разноски
C0100

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

Здравно

C0110

C0120

C0130

Злополука

Морско,
авиационно,
транспортно

Недвижима
собственост

C0140

C0150

C0160

C0200

Получени премии
Брутни — пряка дейност

R0210

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

Дял на презастрахователи

R0240

Нетни

R0300

Възникнали претенции
R0310

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

Дял на презастрахователи

R0340

Нетни

R0400

Промени в други технически резерви
Брутни — пряка дейност

R0410

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430

Дял на презастрахователи

R0440

Нетни

R0500
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Брутни — пряка дейност

▼B
Вид дейност за: общозастрахователни задължения

Застраховане Застраховане
във връзка с във връзка със
медицински
защита на
разходи
доходите

C0010

Възникнали разходи

C0020

Застраховане
Застраховане на гражданска
отговорност
във връзка с
обезщетение във връзка с
на
моторни
превозни
работниците
средства
C0030

C0040

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

R0550

Административни разходи
Брутни — пряка дейност

R0610

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0620

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0630

Дял на презастрахователи

R0640

Нетни

R0700

Брутни — пряка дейност

R0710

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0720

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0730

Дял на презастрахователи

R0740

Нетни

R0800

Разходи за управление на претенции
Брутни — пряка дейност

R0810

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0820

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0830
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Разходи за управление на инвестиции

▼B
Вид дейност за: общозастрахователни задължения

Застраховане Застраховане
във връзка с във връзка със
медицински
защита на
разходи
доходите

C0010

Дял на презастрахователи

R0840

Нетни

R0900

C0020

Застраховане
Застраховане на гражданска
във връзка с
отговорност
обезщетение във връзка с
на
моторни
работниците
превозни
средства
C0030

C0040

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Разходи за придобиване
R0910

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0920

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0930

Дял на презастрахователи

R0940

Нетни

R1000

Режийни разходи
Брутни — пряка дейност

R1010

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R1020

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R1030

Дял на презастрахователи

R1040

Нетни

R1100

Други разходи

R1200

Общо разходи

R1300
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Брутни — пряка дейност

▼B
Вид дейност за: общозастрахователни
задължения

Възникнали разходи

Вид дейност за: прието непропорционално
презастраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

Здравно

C0100

C0110

C0120

C0130

Общо

Злополука

Морско,
авиационно,
транспортно

Недвижима
собственост

C0140

C0150

C0160

C0200

R0550

Административни разходи
Брутни — пряка дейност

R0610

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0620

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0630

Дял на презастрахователи

R0640

Нетни

R0700

Брутни — пряка дейност

R0710

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0720

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0730

Дял на презастрахователи

R0740

Нетни

R0800

Разходи за управление на претенции
Брутни — пряка дейност

R0810

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0820

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0830
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Разходи за управление на инвестиции

▼B
Вид дейност за: общозастрахователни
задължения

Дял на презастрахователи

R0840

Нетни

R0900

Вид дейност за: прието непропорционално
презастраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

Здравно

C0100

C0110

C0120

C0130

Общо

Злополука

Морско,
авиационно,
транспортно

Недвижима
собственост

C0140

C0150

C0160

C0200

Разходи за придобиване
R0910

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0920

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0930

Дял на презастрахователи

R0940

Нетни

R1000

Режийни разходи
Брутни — пряка дейност

R1010

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R1020

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R1030

Дял на презастрахователи

R1040

Нетни

R1100

Други разходи

R1200

Общо разходи

R1300
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Брутни — пряка дейност

▼B
Презастрахователни
задължения в
животозастраховането

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

Здравно
застраховане

C0210

Общо

Анюитети,
Анюитети,
Застраховане,
произтичащи от
произтичащи от
обвързано с
общозастрахователни
Презастрахов
Застраховане
общозастрахов
Здравно
договори и свързани
индекс и с
Друго живот
ане в живот
с участие в
ателни договори и
презастрахов
дялове в
със застрахователни
озастрахован
озастраховане
печалбата
свързани със
ане
инвест
задължения, различни
ето
здравнозастрахов
от здравнозастрахов
иционен фонд
ателни задължения
ателни задължения
C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Записани премии
Брутни

R1410

Дял на презастрахователи

R1420

Нетни

R1500

Получени премии
R1510

Дял на презастрахователи

R1520

Нетни

R1600

Възникнали претенции
Брутни

R1610

Дял на презастрахователи

R1620

Нетни

R1700

Промени в други технически
резерви
Брутни

R1710

Дял на презастрахователи

R1720

Нетни

R1800

Възникнали разходи

R1900
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Брутни

▼B
Презастрахователни
задължения в
животозастраховането

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

Здравно
застраховане

C0210

Общо

Анюитети,
Анюитети,
Застраховане,
произтичащи от
произтичащи от
обвързано с
общозастрахователни
Презастрахов
Застраховане
общозастрахов
Здравно
договори и свързани
индекс и с
Друго живот
ане в живот
с участие в
ателни договори и
презастрахов
дялове в
със застрахователни
озастрахован
озастраховане
печалбата
свързани със
ане
инвест
задължения, различни
ето
здравнозастрахов
от здравнозастрахов
иционен фонд
ателни задължения
ателни задължения
C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Административни разходи
Брутни

R1910

Дял на презастрахователи

R1920

Нетни

R2000

Брутни

R2010

Дял на презастрахователи

R2020

Нетни

R2100

Разходи за управление на
претенции
Брутни

R2110

Дял на презастрахователи

R2120

Нетни

R2200
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Разходи за управление на
инвестиции

▼B
Презастрахователни задъ
лжения в
животозастраховането

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

Здравно
застраховане

C0210

Общо

Анюитети,
Анюитети,
Застраховане,
произтичащи от
произтичащи от
обвързано с
общозастрахователни
Презастрахов
Застраховане
общозастрахов
Здравно
индекс и с
договори и свързани
Друго живот
ане в живот
с участие в
ателни договори и
презастрахов
дялове в
озастраховане
със застрахователни
озастрахован
печалбата
свързани със
ане
инвест
задължения, различни
ето
здравнозастрахов
иционен фонд
от здравнозастрахов
ателни задължения
ателни задължения
C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Разходи за придобиване
Брутни

R2210

Дял на презастрахователи

R2220

Нетни

R2300

Режийни разходи
R2310

Дял на презастрахователи

R2320

Нетни

R2400

Други разходи

R2500

Общо разходи

R2600

Общ размер на откупуванията

R2700
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Брутни

▼B
S.05.01.02
Премии, претенции и разходи по вид дейност
Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално
презастраховане)

Застраховане Застраховане
във връзка с във връзка със
медицински
защита на
разходи
доходите

C0010

C0020

Застраховане
Застраховане на гражданска
отговорност
във връзка с
обезщетение във връзка с
на
моторни
превозни
работниците
средства
C0030

C0040

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Записани премии
Брутни — пряка дейност
Брутни — прието пропорционално презастра
ховане
Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0110
R0120
R0130
R0140

Нетни

R0200

Получени премии
Брутни — пряка дейност
Брутни — прието пропорционално презастра
ховане
Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0210
R0220
R0230

Дял на презастрахователи

R0240

Нетни

R0300

Възникнали претенции
Брутни — пряка дейност
Брутни — прието пропорционално презастра
ховане
Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0310
R0320
R0330

Дял на презастрахователи

R0340

Нетни

R0400
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Дял на презастрахователи

▼B
Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално
презастраховане)

Застраховане Застраховане
във връзка с във връзка със
медицински
защита на
разходи
доходите

C0010

C0020

Застраховане
Застраховане на гражданска
отговорност
във връзка с
обезщетение във връзка с
на
моторни
превозни
работниците
средства
C0030

C0040

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Промени в други технически резерви
R0410

Брутни — прието пропорционално презастра
ховане

R0420

Брутни — прието непропорционално презастра
ховане

R0430

Дял на презастрахователи

R0440

Нетни

R0500

Възникнали разходи

R0550

Други разходи

R1200

Общо разходи

R1300

Вид дейност за: застрахователни и
презастрахователни задължения в общото
застраховане (пряка дейност и прието
пропорционално презастраховане)

Вид дейност за: прието непропорционално
презастраховане
Общо

Записани премии
Брутни — пряка дейност

R0110

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

Застраховане
във връзка с
правни
разноски
C0100

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

Здравно

C0110

C0120

C0130

Злополука

Морско,
авиационно,
транспортно

Недвижима
собственост

C0140

C0150

C0160

C0200
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Брутни — пряка дейност

▼B
Вид дейност за: застрахователни и
презастрахователни задължения в общото
застраховане (пряка дейност и прието
пропорционално презастраховане)

Вид дейност за: прието непропорционално
презастраховане
Общо

Дял на презастрахователи

R0140

Нетни

R0200

Застраховане
във връзка с
правни
разноски
C0100

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

Здравно

C0110

C0120

C0130

Злополука

Морско,
авиационно,
транспортно

Недвижима
собственост

C0140

C0150

C0160

C0200

Получени премии
R0210

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

Дял на презастрахователи

R0240

Нетни

R0300

Възникнали претенции
Брутни — пряка дейност

R0310

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

Дял на презастрахователи

R0340

Нетни

R0400

Промени в други технически резерви
Брутни — пряка дейност

R0410

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430
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Брутни — пряка дейност

▼B
Вид дейност за: застрахователни и
презастрахователни задължения в общото
застраховане (пряка дейност и прието
пропорционално презастраховане)

Вид дейност за: прието непропорционално
презастраховане
Общо

Дял на презастрахователи

R0440

Нетни

R0500

Възникнали разходи

R0550

Други разходи

R1200

Общо разходи

R1300

Застраховане
във връзка с
правни
разноски
C0100

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

Здравно

C0110

C0120

C0130

Злополука

Морско,
авиационно,
транспортно

Недвижима
собственост

C0140

C0150

C0160

C0200

Презастрахователни
задължения в
животозастраховането

Общо

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

C0210

Записани премии
Брутни
Дял на презастрахователи
Нетни

R1410
R1420
R1500

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Презастрахов
Здравно
ане в живот
презастрахов
озастрахован
ане
ето

C0270

C0280

C0300
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Здравно
застраховане

Анюитети,
произтичащи
от общоз
Застраховане,
астрахов
обвързано с
Застраховане
ателни
индекс и с
Друго живот
с участие в
договори и
дялове в
озастраховане
печалбата
свързани със
инвест
здравноз
иционен фонд
астрахов
ателни задъ
лжения

Анюитети,
произтичащи
от общоз
астрахов
ателни
договори и
свързани със
застрахов
ателни
задължения,
различни от
здравноз
астрахов
ателни
задължения

▼B
Презастрахователни
задължения в
животозастраховането

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

Здравно
застраховане

C0210

Анюитети,
произтичащи
от общоз
Застраховане,
астрахов
обвързано с
Застраховане
ателни
индекс и с
Друго живот
с участие в
договори и
дялове в
озастраховане
печалбата
свързани със
инвест
здравноз
иционен фонд
астрахов
ателни задъ
лжения

C0220

C0230

C0240

C0250

Анюитети,
произтичащи
от общоз
астрахов
ателни
договори и
свързани със
застрахов
ателни
задължения,
различни от
здравноз
астрахов
ателни
задължения
C0260

Общо

Презастрахов
Здравно
ане в живот
презастрахов
озастрахован
ане
ето

C0270

C0280

C0300

Получени премии
R1510

Дял на презастрахователи

R1520

Нетни

R1600

Възникнали претенции
Брутни

R1610

Дял на презастрахователи

R1620

Нетни

R1700

Промени в други технически резерви
Брутни

R1710

Дял на презастрахователи

R1720

Нетни

R1800

Възникнали разходи

R1900

Други разходи

R2500

Общо разходи

R2600

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 82

Брутни

▼B
S.05.02.01
Премии, претенции и разходи по държава

Държава по
произход

Първите пет държави (по размер на брутни записани премии) задължения в Общо за първите пет държави и държавата
общото застраховане
по произход

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

R0010

Записани премии
Брутни — пряка дейност

R0110

Брутни — прието
презастраховане

R0120

пропорционално

R0130

Дял на презастрахователи

R0140

Нетни

R0200

Получени премии
Брутни — пряка дейност

R0210

Брутни — прието
презастраховане

R0220

пропорционално

Брутни — прието непропорционално
презастраховане

R0230

Дял на презастрахователи

R0240

Нетни

R0300

Възникнали претенции
Брутни — пряка дейност

R0310

Брутни — прието
презастраховане

R0320

пропорционално
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Брутни — прието непропорционално
презастраховане

▼B
Държава по
произход
C0010

Първите пет държави (по размер на брутни записани премии) задължения в Общо за първите пет държави и държавата
общото застраховане
по произход
C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

R0010

Брутни — прието непропорционално
презастраховане

R0330

Дял на презастрахователи

R0340

Нетни

R0400

Промени в други технически резерви
Брутни — пряка дейност

R0410

Брутни — прието
презастраховане

R0420

пропорционално

R0430

Дял на презастрахователи

R0440

Нетни

R0500

Възникнали разходи

R0550

Други разходи

R1200

Общо разходи

R1300

▼M1
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Брутни — прието непропорционално
презастраховане

▼B
Държава по
произход

Първите пет държави (по размер на брутни записани премии) задължения в Общо за първите пет държави и държавата
животозастраховането
по произход

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

R1400

Записани премии
Брутни

R1410

Дял на презастрахователи

R1420

Нетни

R1500

Получени премии
Брутни

R1510

Дял на презастрахователи

R1520

Нетни

R1600

Брутни

R1610

Дял на презастрахователи

R1620

Нетни

R1700

Промени в други технически резерви
Брутни

R1710

Дял на презастрахователи

R1720

Нетни

R1800

Възникнали разходи

R1900

Други разходи

R2500

Общо разходи

R2600
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Възникнали претенции

▼B
S.06.01.01
Обобщение на активите

Активи, които се търгуват на фондова борса

Активи, които се търгуват на фондова борса

R0010

Активи, които не се търгуват на фондова борса

R0020

Активи, които не са обменно търгуеми

R0030

Животоз
астраховане

Общо
застраховане

Обособени
фондове

Други
вътрешни
фондове

Средства на
акционери

Общо

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

По категория
R0040
R0050

Собствен капитал

R0060

Предприятия за колективно инвестиране

R0070

Структурирани облигации

R0080

Обезпечени ценни книжа

R0090

Парични средства и депозити

R0100

Ипотеки и заеми

R0110

Недвижима собственост

R0120

Други инвестиции

R0130

Фючърси

R0140

Кол опции

R0150

Пут опции

R0160

Суапове

R0170

Форуърди

R0180

Кредитни деривати

R0190
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Държавни облигации
Корпоративни облигации

▼B
S.06.02.01
Списък на активите
Информация за държани позиции

Идентиф
икационен
код на
актива

Вид идент
ифик
ационен
код на
актива

Портфейл

Номер на
фонда

C0040

C0050

C0060

C0070

Номер на
портфейл, Активи, държани в
Активи,
за който се обвързани с индекс и
предо
прилага
с дялове в
ставени
изравните инвестиционен фонд като обезп
лна
договори
ечение
корекция
C0080

C0090

Държава
на попеч
ителство

C0100

Номинална
Попечител Количество
сума

C0110

C0120

C0130

Метод за
оценка

C0140

Обща
Стойност
стойност
на
Натрупана
по „Плате
придобива
лихва
жоспособн
не
ост II“

C0150

C0160

C0170

C0180

Информация за активи
Вид идент
ифик
Наиме
Наиме
ационен
нование на нование на
код на
позицията
емитента
актива

C0040

C0050

C0190

C0200

Код на
емитента

Вид код на
емитента

Сектор на
емитента

Група на
емитента

C0210

C0220

C0230

C0240

Код на
Вид код на
групата на групата на
емитента
емитента

C0250

C0260

Държава
на
емитента

Валута

CIC

C0270

C0280

C0290

Дялови участия в
свързани предприятия,
включително участия

Външен
рейтинг

Призната
АВКО

Степен на
кредитно
качество

Вътрешен
рейтинг

Дюрация

Цена за дял по
„Платежо
способност II“

Процент на дял от
номинална сума по
„Платежо
способност II“

Падеж

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

Инфраструктурни
(продължава)
инвестиции

C0300
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Идентиф
икационен
код на
актива

▼B
S.06.02.04
Списък на активите
Информация за държани позиции

Юридическо
наименование на
предприятието

Идентифик
ационен код на
предприятието

Вид на
идентификационния
код на
предприятието

C0010

C0020

C0030

Метод за
оценка

Стойност на
придобиване

C0130

C0140

C0150

C0160

Вид идент
ифик
ационен
код на
актива

Портфейл

Номер на
фонда

C0040

C0050

C0060

C0070

Обща
стойност по
„Платежо
способност II“

C0170

Номер на
портфейл, Активи, държани
Активи,
за който се
в обвързани с
предо
Държава на
Попечител (продължава)
прилага
индекс и с дялове
ставени
попечит
изравнител в инвестиционен като обезп
елство
на
фонд договори
ечение
корекция
C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

Натрупана
лихва

C0180

Информация за активи
Идентифик
ационен код
на актива

Вид идентиф
икационен
код на актива

Наиме
нование на
позицията

Наиме
нование на
емитента

Код на
емитента

Вид код на
емитента

Сектор на
емитента

Група на
емитента

Код на
групата на
емитента

Вид код на
групата на
емитента

Държава на
емитента

Валута

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

(продължава)
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Количество

Номинална
сума

Идентиф
икационен
код на
актива

▼B

CIC

Инфраструктур
ни инвестиции

Участие

Външен
рейтинг

Призната
АВКО

Степен на
кредитно
качество

Вътрешен
рейтинг

Дюрация

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

Цена за дял
по „Платежо
способност II“

Процент на
дял от
номинална
сума по
„Платежо
способност II“

C0370

C0380

Падеж

C0390

S.06.03.01
Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед
Идентификационен код на
предприятия за колективно
инвестиране

Вид идентификационен код на
предприятия за колективно
инвестиране

Категория базови активи

Държава на емитиране

Валута

Обща сума

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед
Идентификационен код на
предприятия за колективно
инвестиране

Вид идентификационен код на
предприятия за колективно
инвестиране

Категория базови активи

Държава на емитиране

Валута

Обща сума

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060
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S.06.03.04

▼B
S.07.01.01
Структурирани продукти

Идентиф
икационен
код на
актива

Вид идент
Вид
ифик
Вид обезп структури Защита на
ационен
ечение
ран
капитала
код на
продукт
актива

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Базови
ценни
книжа/
индекс/
портфейл
C0090

Дължими
Синт
Предплатен
за
етично
структури
изплащане структури
ран
или
ран
продукт
оспорими
продукт
C0100

C0110

C0120

Стойност
на обезп
ечение

C0130

Сума, от
Променли
Сумата,
Фиксирана
която
Портфейл
ва
Загуба при
при която
годишна
започва да
от обезп
годишна
неизпъ
спира да се
възвръща
се
ечения
възвръща
лнение
осигурява
емост
осигурява
емост
покритието
покритието
C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

S.07.01.04
Структурирани продукти
Идентифик
ационен код на
предприятието

C0010

C0020

Вид на идентиф
Идентифик
икационния код
ационен код на
на
актива
предприятието
C0030

C0040

Вид идентифик
ационен код на Вид обезпечение
актива
C0050

C0060

Вид
структуриран
продукт

Защита на
капитала

Базови ценни
книжа/индекс/
портфейл

Дължими за
изплащане или
оспорими

C0070

C0080

C0090

C0100

(продължава)

Синтетично
структуриран
продукт

Предплатен
структуриран
продукт

Стойност на
обезпечение

Портфейл от
обезпечения

Фиксирана годишна
възвръщаемост

Променлива
годишна
възвръщаемост

Загуба при
неизпълнение

Сума, от която
започва да се
осигурява
покритието

Сумата, при която
спира да се
осигурява
покритието

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190
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Юридическо
наименование
на
предприятието

▼B
S.08.01.01
Открити деривати
Информация за държани позиции

Вид идентиф
икационен код
на деривата

Портфейл

Номер на
фонда

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Премия,
платена до
момента

Премия,
получена до
момента

Брой договори

Стойност на
договора

C0150

C0160

C0170

C0180

Базов
Вид код на
Използване на
инструмент на базовия актив или
деривата
деривата
пасив на деривата

C0090

C0100

C0110

Максимална загуба
при събитие,
Размер на
Размер на
Първоначална
водещо до
изходящия
входящия
дата
прекратяване на поток по суапа поток по суапа
договора
C0190

C0200

C0210

C0220

Делта

Условна
стойност на
деривата

Купувач/
Продавач

C0120

C0130

C0140

Дюрация

Стойност по
„Платежо
способност II“

Метод за
оценка

C0230

C0240

C0250

(продължава)

Информация относно дериватите
Идентифик
ационен код
на деривата
C0040

Вид идентиф Наименование
икационен код
на
на деривата
контрагента
C0050

C0260

Код на
контрагента

Вид код на
контрагент

Външен
рейтинг

Призната АВКО

Степен на
кредитно
качество

Вътрешен
рейтинг

Група на
контрагента

Код на
групата на
контрагента

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

(продължава)
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Идентифик
ационен код
на деривата

Деривати,
държани в
обвързани с
индекс или с
дялове в
инвестиционен
фонд договори

▼B
Вид код на групата
на контрагента

Наименование
на договора

Валута

C0350

C0360

C0370

CIC

Пределно
допустима
стойност

Събитие,
водещо до
прекратяване
договора на
договора

Доставена
валута по
суапа

Получена
валута по
суапа

Падеж

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

Базов
инструмент
на деривата

Вид код на
базовия актив
или пасив на
деривата

Използване
на деривата

Делта

C0090

C0100

C0110

C0120

S.08.01.04
Открити деривати
Информация за държани позиции
Юридиче
Вид на
ско наиме
идентифик
Идентифик
Идентифик
нование
ационния
ационен код на
ационен код
на
код на
предприятието
на деривата
предприя
предприятие
тието
то
C0020

C0030

C0040

Портфейл

Номер на
фонда

Деривати,
държани в
обвързани с
индекс или с
дялове в
инвестиционен
фонд договори

C0050

C0060

C0070

C0080

Условна
стойност на
деривата

Купувач/
Продавач

Премия,
платена до
момента

Премия,
получена до
момента

Брой
договори

Стойност на
договора

Максимална загуба
при събитие,
водещо до
прекратяване на
договора

Размер на
изходящия
поток по
суапа

Размер на
входящия
поток по
суапа

Първон
ачална дата

Дюрация

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

(продъ
лжава)

Стойност по
„Платежо
способност II“

Метод за
оценка

C0240

C0250

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 92

C0010

Вид идентиф
икационен
код на
деривата

▼B
Информация относно дериватите
Идентифик
Вид идентиф
Наименование
ационен код на икационен код
на контрагента
деривата
на деривата
C0040

C0050

C0260

Вид код на групата Наименование
на контрагента
на договора

C0350

C0360

Код на
контрагента

Вид код на
контрагент

Външен
рейтинг

Призната
АВКО

Степен на
кредитно
качество

Вътрешен
рейтинг

Група на
контрагента

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

Валута

CIC

Пределно
допустима
стойност

C0370

C0380

C0390

Събитие, водещо до
прекратяване
Доставена
Получена
договора на
валута по суапа валута по суапа
договора
C0400

C0410

C0420

Код на групата
(продължава)
на контрагента
C0340

Падеж

C0430

S.08.02.01
Сделки с деривати

Идентифик
Вид идентиф
ационен код на икационен код
деривата
на деривата

C0040

C0050

Портфейл

Номер на
фонда

Деривати,
държани в
обвързани с
индекс или с
дялове в
инвестиционен
фонд договори

C0060

C0070

C0080

Базов
инструмент на
деривата

Вид код на
базовия актив
или пасив на
деривата

Използване на
деривата

Условна
стойност на
деривата

Купувач/
Продавач

Премия,
платена до
момента

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

(продължава)
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Информация за държани позиции

▼B

Премия, получена
до момента

Печалба и
загуба до
момента

Брой договори

Стойност на
договора

Максимална
загуба при
събитие,
водещо до
прекратяване
на договора

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Код на
контрагента

Вид код на
контрагент

Група на
контрагента

Код на групата
на контрагента

Вид код на
групата на
контрагента

Наименование
на договора

Валута

CIC

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

Размер на
Стойност по
Размер на
Първоначална
изходящия поток
входящия
„Платежо
дата
по суапа
поток по суапа
способност II“

C0220

C0230

Информация относно дериватите
Идентифик
Вид идентиф
Наименование
ационен код на икационен код
на контрагента
деривата
на деривата
C0040

C0330

C0240

Събитие, водещо
до прекратяване
Доставена
Получена валута
договора на
валута по суапа
по суапа
договора
C0340

C0350

C0360

Падеж

C0370
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Пределно
допустима
стойност

C0050

(продължава)

▼B
S.08.02.04
Сделки с деривати
Информация за държани позиции

Юридическо
Вид на идент
Идентифик
Идентифик
Вид идентиф
наименование
ификационния
ационен код на
ационен код на икационен код
на
код на
предприятието
деривата
на деривата
предприятието
предприятието

0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Портфейл

Номер на
фонда

C0060

C0070

Деривати,
държани в
обвързани с
Базов
индекс или с инструмент на
дялове в
деривата
инвестиционен
фонд договори
C0080

C0090

Вид код на
базовия актив
или пасив на
деривата

C0100

Максимална
загуба при
Размер на
Размер на
събитие, водещо
изходящия
входящия
до прекратяване поток по суапа поток по суапа
на договора

Купувач/
Продавач

Премия,
платена до
момента

Премия,
получена до
момента

Печалба и
загуба до
момента

Брой
договори

Стойност на
договора

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0110

Първон
ачална дата

Стойност по
„Платежо
способност II“

C0220

C0230

Информация относно дериватите
Идентифик
ационен код
на деривата
C0040

Вид идентиф Наименование
икационен код
на
на деривата
контрагента
C0050

C0240

Код на
контрагента

Вид код на
контрагент

Група на
контрагента

Код на
групата на
контрагента

Вид код на
групата на
контрагента

Наименование на
договора

Валута

CIC

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

(продължава)
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Условна стойност
на деривата

Използване на (продължава)
деривата

▼B
Пределно
допустима
стойност

Събитие, водещо
до прекратяване
Получена валута
Доставена
договора на
валута по суапа
по суапа
договора

C0330

C0340

C0350

C0360

Падеж

C0370

S.09.01.01
Приходи/печалби и загуби в рамките на периода

Категория активи

Портфейл

Активи, държани в обвързани с
индекс или с дялове в
инвестиционен фонд договори

Дивиденти

Лихва

Наем

Нетни печалби и
загуби

Нереализирани печалби
и загуби

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

S.09.01.04

Юридическо
наименование на
предприятието

Идентифик
ационен код на
предприятието

C0010

C0020

Вид на идентиф
икационния код Категория активи
на предприятието

C0030

C0040

Портфейл

Активи, държани в
обвързани с индекс
или с дялове в
инвестиционен фонд
договори

Дивиденти

Лихва

Наем

Нетни печалби
и загуби

Нереализирани
печалби и
загуби

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110
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Приходи/печалби и загуби в рамките на периода

▼B
S.10.01.01
Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки

Портфейл

Номер на
фонда

Категория
активи

C0040

C0050

C0060

Наиме
Код на
нование на
контрагента
контрагента

C0070

C0080

Вид код на
контрагента

Категория
активи на
контрагента

C0090

C0100

Активи, държани в
обвързани с индекс
или с дялове в
инвестиционен фонд
договори

Позиция в
договора

Размер на
спот сделка

Размер на
форуърда

Начална
дата

Падеж

Стойност по
„Платежо
способност II“

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

S.10.01.04
Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки
Юридическо
Вид на идент
Идентифик
наименование
ификационния
ационен код на
на
код на
предприятието
предприятието
предприятието
C0020

C0030

Номер на
фонда

Категория
активи

Наименование
на
контрагента

Код на
контрагента

Вид код на
контрагента

Категория
активи на
контрагента

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Позиция в
договора

Размер на спот
сделка

Размер на
форуърда

Начална дата

Падеж

Стойност по
„Платежо
способност II“

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Активи, държани в
обвързани с индекс или с (продъ
дялове в инвестиционен лжава)
фонд договори
C0110
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C0010

Портфейл

▼B
S.11.01.01
Активи, държани като обезпечение
Информация за държани позиции
Информация за актива, за
който се държи обезпечение

Информация за държани активи

Идентифик
ационен код
на актива
C0040

Наименование на
Наименование на
Вид идентиф
групата на контрагента,
контрагента,
икационен
който предоставя
който предоставя
код на актива
обезпечението
обезпечението
C0050

C0060

Държава на
попечит
елство

Количество

Номинална
сума

Метод за
оценка

Обща сума

Натрупана
лихва

Вид активи, за които се
държи обезпечение

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0070

Информация за активи
Информация за държани активи

C0040

C0050

C0150

C0160

Код на
емитента

C0170

Вид код
Сектор на
на
емитента
емитента

C0180

C0190

Наиме
нование
на
групата
на
емитента

Код на
групата
на
емитента

Вид код на
групата на
емитента

Държава
на
емитента

Валута

CIC

Цена за
дял

Процент на дял от
номинална сума по
„Платежо
способност II“

Падеж

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280
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Вид
Идентиф
Наиме
Наиме
идентиф
икационе
нование
нование
икационе
н код на
на
на
н код на
актива
позицията емитента
актива

▼B
S.11.01.04
Активи, държани като обезпечение
Информация за държани позиции
Информация за
актива, за който се
държи обезпечение

Информация за държани активи

Юридическо Идентифик
наименование ационен код
на
на
предприятие предприятие
то
то
C0010

C0020

Вид на идент
Наиме
Вид идент
ификац
нование на
Идентиф
ифик
ионния код икационен
контрагента,
ационен
на
код на
който
код на
предприятие
предоставя
актива
актива
то
обезпечението
C0030

C0040

C0050

C0060

Наименование
на групата на
контрагента,
който
предоставя
обезпечението

Държава
на попеч
ителство

C0070

C0080

Количест Номинална
во
сума

C0090

C0100

Метод за
оценка

Обща сума

Натрупана
лихва

Вид активи, за
които се държи
обезпечение

C0110

C0120

C0130

C0140

Информация за активи

Вид идент
Идентифик
ифик
ационен код
ационен код
на актива
на актива
C0040

C0050

Наиме
нование на
позицията

Наиме
нование на
емитента

Код на
емитента

Вид код на
емитента

Сектор на
емитента

Наиме
нование на
групата на
емитента

Код на
групата на
емитента

Вид код на
групата на
емитента

Държава на
емитента

Валута

CIC

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

(прод.)
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Информация за държани активи

▼B
Информация за държани активи

Цена за дял

Процент на дял от
номинална сума по
„Платежо
способност II“

Падеж

C0260

C0270

C0280
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02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 101
▼B
S.12.01.01
Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането

Застраховане
с участие в
печалбата

C0020

Технически
съвкупно

резерви,

изчислени

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР,
изчислени съвкупно

R0010

R0020

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна оценка
и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0040

Възстановявания от презастраховане (с
изключение
на
ССЦАПЗР
и
презастраховане с ограничено поемане на
риск) преди корекцията за очакваните
загуби

R0050

Възстановявания от ССЦАПЗР
корекцията за очакваните загуби

R0060

преди

Възстановявания от презастраховане с
ограничено поемане на риск, преди
корекцията за очакваните загуби

R0070

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус
възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР
и
презастраховане
с
ограничено поемане на риск

R0090

Добавка за риск

R0100

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд

C0030

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0040

C0050
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▼B
Застраховане
с участие в
печалбата

C0020

Размер на преходната мярка за техн
ическите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200

Технически резерви минус възста
новявания
от
презастраховане/
ССЦАПЗР
и
презастраховане
с
ограничено поемане на риск — общо

R0210

Най-добра
прогнозна
оценка
продукти с опция за откупуване

R0220

на

Брутна най-добра прогнозна оценка на
паричен поток
Изходящи парични потоци
Бъдещи гарантирани
плащания

и

дискреционни

R0230

Бъдещи гарантирани плащания

R0240

Бъдещи дискреционни плащания

R0250

Бъдещи разходи
парични потоци

и

други

изходящи

R0260

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0270

Други входящи парични потоци

R0280

Процент
от
брутната
най-добра
прогнозна
оценка,
изчислена
с
използването
на
приблизителни
стойности

R0290

Откупна стойност

R0300

Най-добра
прогнозна
подлежаща на преходна
лихвен процент

оценка,
мярка за

R0310

Технически резерви без преходната мярка
за лихвен процент

R0320

Най-добра
подлежаща
нливост

R0330

на

прогнозна
корекция

за

оценка,
проме

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд

C0030

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0040

C0050
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▼B
Застраховане
с участие в
печалбата

C0020

Технически резерви без корекция за
променливост и без други преходни мерки

R0340

Най-добра
прогнозна
оценка,
подлежаща на изравнителна корекция

R0350

Технически резерви без изравнителна
корекция и без всякакви други

R0360

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд

C0030

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0040

C0050
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▼B
Друго животозастраховане

C0060

Технически
съвкупно

резерви,

изчислени

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР,
изчислени съвкупно

R0010

R0020

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна оценка
и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0040

Възстановявания от презастраховане (с
изключение
на
ССЦАПЗР
и
презастраховане с ограничено поемане на
риск) преди корекцията за очакваните
загуби

R0050

Възстановявания от ССЦАПЗР
корекцията за очакваните загуби

R0060

преди

Възстановявания от презастраховане с
ограничено поемане на риск, преди
корекцията за очакваните загуби

R0070

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус
възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР
и
презастраховане
с
ограничено поемане на риск

R0090

Добавка за риск

R0100

Размер на преходната мярка за техн
ическите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0070

C0080

Анюитети,
произтичащи
от общоз
астрахов
ателни
договори и
свързани със
застрахов
ателни
задължения,
различни от
здравноз
астрахов
ателни
задължения
C0090

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 105
▼B
Друго животозастраховане

C0060

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200

Технически резерви минус възста
новявания
от
презастраховане/
ССЦАПЗР
и
презастраховане
с
ограничено поемане на риск — общо

R0210

Най-добра
прогнозна
оценка
продукти с опция за откупуване

R0220

на

Брутна най-добра прогнозна оценка на
паричен поток
Изходящи парични потоци
Бъдещи гарантирани
плащания

и

дискреционни

R0230

Бъдещи гарантирани плащания

R0240

Бъдещи дискреционни плащания

R0250

Бъдещи разходи
парични потоци

и

други

изходящи

R0260

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0270

Други входящи парични потоци

R0280

Процент от брутната най-добра прогнозна
оценка, изчислена с използването на
приблизителни стойности

R0290

Откупна стойност

R0300

Най-добра
прогнозна
подлежаща на преходна
лихвен процент

оценка,
мярка за

R0310

Технически резерви без преходната мярка
за лихвен процент

R0320

Най-добра
подлежаща
нливост

оценка,
проме

R0330

Технически резерви без корекция за
променливост и без други преходни мерки

R0340

Най-добра
прогнозна
оценка,
подлежаща на изравнителна корекция

R0350

Технически резерви без изравнителна
корекция и без всякакви други

R0360

на

прогнозна
корекция

за

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0070

C0080

Анюитети,
произтичащи
от общоз
астрахов
ателни
договори и
свързани със
застрахов
ателни
задължения,
различни от
здравноз
астрахов
ателни
задължения
C0090
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▼B
Прието презастраховане

Застраховане
с участие в
печалбата

C0100

Технически
съвкупно

резерви,

изчислени

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР,
изчислени съвкупно

R0010

R0020

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна оценка
и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0040

Възстановявания от презастраховане (с
изключение
на
ССЦАПЗР
и
презастраховане с ограничено поемане на
риск) преди корекцията за очакваните
загуби

R0050

Възстановявания от ССЦАПЗР
корекцията за очакваните загуби

R0060

преди

Възстановявания от презастраховане с
ограничено поемане на риск, преди
корекцията за очакваните загуби

R0070

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус
възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР
и
презастраховане
с
ограничено поемане на риск

R0090

Добавка за риск

R0100

Размер на преходната мярка за техн
ическите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

C0110

Застраховане,
обвързано с
индекс и с
Друго живот
дялове в
озастраховане
инвест
иционен фонд
C0120

C0130
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▼B
Прието презастраховане

Застраховане
с участие в
печалбата

C0100

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200

Технически резерви минус възста
новявания от презастраховане/ССЦАПЗР
и презастраховане с ограничено поемане
на риск — общо

R0210

Най-добра
прогнозна
оценка
продукти с опция за откупуване

R0220

на

Брутна най-добра прогнозна оценка на
паричен поток
Изходящи парични потоци
Бъдещи гарантирани
плащания

и

дискреционни

R0230

Бъдещи гарантирани плащания

R0240

Бъдещи дискреционни плащания

R0250

Бъдещи разходи
парични потоци

и

други

изходящи

R0260

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0270

Други входящи парични потоци

R0280

Процент от брутната най-добра прогнозна
оценка, изчислена с използването на
приблизителни стойности

R0290

Откупна стойност

R0300

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща
на преходна мярка за лихвен процент

R0310

Технически резерви без преходната мярка
за лихвен процент

R0320

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща
на корекция за променливост

R0330

Технически резерви без корекция за
променливост и без други преходни мерки

R0340

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща
на изравнителна корекция

R0350

Технически резерви без изравнителна
корекция и без всякакви други

R0360

C0110

Застраховане,
обвързано с
индекс и с
Друго живот
дялове в
озастраховане
инвест
иционен фонд
C0120

C0130
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▼B
Прието
презастраховане

Общо (живот
озастраховане,
Анюитети,
различно от
произтичащи от
здравното
общозастрахователни
застраховане,
договори и свързани
включително
със застрахователни обвързано с дялове
задължения,
в инвестиционен
различни от
фонд)
здравнозастрахов
ателни задължения
C0140

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени
съвкупно

R0020

Технически резерви, изчислени като сбор от найдобрата прогнозна оценка и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0040

Възстановявания от презастраховане (с изключение на
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на
риск) преди корекцията за очакваните загуби

R0050

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за
очакваните загуби

R0060

Възстановявания от презастраховане с ограничено
поемане на риск, преди корекцията за очакваните загуби

R0070

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус възстановявания
от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск

R0090

Добавка за риск

R0100

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200

C0150
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▼B
Прието
презастраховане

Общо (живот
озастраховане,
Анюитети,
различно от
произтичащи от
здравното
общозастрахователни
застраховане,
договори и свързани
включително
със застрахователни обвързано с дялове
задължения,
в инвестиционен
различни от
фонд)
здравнозастрахов
ателни задължения
C0140

Технически резерви минус възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск — общо

R0210

Най-добра прогнозна оценка на продукти с опция за
откупуване

R0220

Брутна най-добра прогнозна оценка на паричен
поток
Изходящи парични потоци
Бъдещи гарантирани и дискреционни плащания

R0230

Бъдещи гарантирани плащания

R0240

Бъдещи дискреционни плащания

R0250

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0260

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0270

Други входящи парични потоци

R0280

Процент от брутната най-добра прогнозна оценка,
изчислена с използването на приблизителни стойности

R0290

Откупна стойност

R0300

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на преходна
мярка за лихвен процент

R0310

Технически резерви без преходната мярка за лихвен
процент

R0320

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция
за променливост

R0330

Технически резерви без корекция за променливост и без
други преходни мерки

R0340

Най-добра прогнозна
изравнителна корекция

R0350

оценка,

подлежаща

на

Технически резерви без изравнителна корекция и без
всякакви други

R0360

C0150
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▼B
Здравно застраховане (пряка дейност)

C0160

Технически
съвкупно

резерви,

изчислени

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР,
изчислени съвкупно

R0010

R0020

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна оценка
и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0040

Възстановявания от презастраховане (с
изключение на ССЦАПЗР и презастраховане
с ограничено поемане на риск) преди
корекцията за очакваните загуби

R0050

Възстановявания от ССЦАПЗР
корекцията за очакваните загуби

R0060

преди

Възстановявания от презастраховане с
ограничено поемане на риск, преди
корекцията за очакваните загуби

R0070

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус възста
новявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на
риск

R0090

Добавка за риск

R0100

Размер на преходната мярка за техн
ическите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Добавка за риск

R0130

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0170

C0180

Анюитети,
произтичащи
от общоз
астрахов
ателни
договори и
свързани със
здравноз
астрахов
ателни
задължения
C0190
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▼B
Здравно застраховане (пряка дейност)

C0160

Технически резерви — общо

R0200

Технически резерви минус възста
новявания от презастраховане/ССЦАПЗР
и презастраховане с ограничено поемане
на риск — общо

R0210

Най-добра
прогнозна
оценка
продукти с опция за откупуване

R0220

на

Брутна най-добра прогнозна оценка на
паричен поток
Изходящи парични потоци
Бъдещи гарантирани
плащания

и

дискреционни

R0230

Бъдещи гарантирани плащания

R0240

Бъдещи дискреционни плащания

R0250

Бъдещи разходи
парични потоци

и

други

изходящи

R0260

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0270

Други входящи парични потоци

R0280

Процент от брутната най-добра прогнозна
оценка, изчислена с използването на
приблизителни стойности

R0290

Откупна стойност

R0300

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща
на преходна мярка за лихвен процент

R0310

Технически резерви без преходната мярка
за лихвен процент

R0320

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща
на корекция за променливост

R0330

Технически резерви без корекция за
променливост и без други преходни мерки

R0340

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща
на изравнителна корекция

R0350

Технически резерви без изравнителна
корекция и без всякакви други

R0360

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0170

C0180

Анюитети,
произтичащи
от общоз
астрахов
ателни
договори и
свързани със
здравноз
астрахов
ателни
задължения
C0190
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▼B

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени
съвкупно

R0020

Технически резерви, изчислени като сбор от найдобрата прогнозна оценка и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0040

Възстановявания от презастраховане (с изключение на
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на
риск) преди корекцията за очакваните загуби

R0050

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за
очакваните загуби

R0060

Възстановявания от презастраховане с ограничено
поемане на риск, преди корекцията за очакваните загуби

R0070

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус възстановявания
от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск

R0090

Добавка за риск

R0100

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200

Технически резерви минус възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск — общо

R0210

Най-добра прогнозна оценка на продукти с опция за
откупуване

R0220

Брутна най-добра прогнозна оценка на паричен
поток
Изходящи парични потоци

Здравно
презастраховане
(прието
презастраховане)

Общо (здравно
застраховане,
подобно на живот
озастраховането)

C0200

C0210
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▼B

Бъдещи гарантирани и дискреционни плащания

R0230

Бъдещи гарантирани плащания

R0240

Бъдещи дискреционни плащания

R0250

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0260

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0270

Други входящи парични потоци

R0280

Процент от брутната най-добра прогнозна оценка,
изчислена с използването на приблизителни стойности

R0290

Откупна стойност

R0300

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на преходна
мярка за лихвен процент

R0310

Технически резерви без преходната мярка за лихвен
процент

R0320

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция
за променливост

R0330

Технически резерви без корекция за променливост и без
други преходни мерки

R0340

Най-добра
прогнозна
изравнителна корекция

R0350

оценка,

подлежаща

на

Технически резерви без изравнителна корекция и без
всякакви други

R0360

Здравно
презастраховане
(прието
презастраховане)

Общо (здравно
застраховане,
подобно на живот
озастраховането)

C0200

C0210

▼B
S.12.01.02
Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането
Застраховане, обвързано с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0040

C0050

C0070

C0080

Застраховане
с участие в
печалбата

C0020

Технически
съвкупно

резерви,

изчислени

C0060

C0090

R0010

R0020

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна оценка
и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус възста
новявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на
риск — общо

R0090
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Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР,
изчислени съвкупно

C0030

Анюитети,
произтичащи от
общозастрахователни
договори и свързани
със застрахователни (продъ
задължения, различни лжава)
от здравнозастрахов
ателни задължения

▼B
Застраховане, обвързано с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0040

C0050

C0070

C0080

Застраховане
с участие в
печалбата

C0020

Добавка за риск

C0030

C0060

Анюитети,
произтичащи от
общозастрахователни
договори и свързани
със застрахователни (продъ
задължения, различни лжава)
от здравнозастрахов
ателни задължения
C0090

R0100

Размер на преходната мярка за техн
ическите резерви
Технически
съвкупно

резерви,

изчислени

R0110

R0120

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200

Общо (живот
озастраховане,
различно от
Прието
здравното
презастрахов
застраховане,
ане
включително
обвързано с дялове в
инвестиционен
фонд)
C0100

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

C0150

Здравно застраховане (пряка дейност)

Договори
без опции и
гаранции

C0160

C0170

Общо
(здравно
Анюитети, произтичащи
Здравно
застрахов
от общозастрахователни презастрахова
ане,
не (прието
Договори с договори и свързани със
подобно на
здравнозастрахователни
презастрахова
опции или
животоз
задължения
не)
гаранции
астрахова
нето)
C0180

C0190

C0200

C0210
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Най-добра прогнозна оценка

▼B
Общо (живот
озастраховане,
различно от
Прието
здравното
презастрахов
застраховане,
ане
включително
обвързано с дялове в
инвестиционен
фонд)
C0100

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

C0150

Здравно застраховане (пряка дейност)

Договори
без опции и
гаранции

C0160

C0170

Общо
(здравно
Анюитети, произтичащи
Здравно
застрахов
от общозастрахователни презастрахова
ане,
договори
и
свързани
със
не
(прието
Договори с
подобно на
здравнозастрахователни
презастрахова
опции или
животоз
задължения
не)
гаранции
астрахова
нето)
C0180

C0190

C0200

C0210

R0020

Технически резерви, изчислени като сбор от
най-добрата прогнозна оценка и добавката за
риска

Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус възста
новявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск
— общо

R0090

Добавка за риск

R0100
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Най-добра прогнозна оценка

▼B
Общо (живот
озастраховане,
различно от
Прието
здравното
презастрахов
застраховане,
ане
включително
обвързано с дялове в
инвестиционен
фонд)
C0100

C0150

Здравно застраховане (пряка дейност)

Договори
без опции и
гаранции

C0160

C0170

Общо
(здравно
Анюитети, произтичащи
Здравно
застрахов
от общозастрахователни презастрахова
ане,
договори
и
свързани
със
не
(прието
Договори с
подобно на
здравнозастрахователни
презастрахова
опции или
животоз
задължения
не)
гаранции
астрахова
нето)
C0180

C0190

C0200

C0210

Размер на преходната мярка за техническите
резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200
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▼B
SR.12.01.01
Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането
Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030

Застраховане, обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0040

C0050

C0070

C0080

Застраховане
с участие в
печалбата

C0020

Технически
съвкупно

резерви,

изчислени

C0060

(продъ
лжава)

C0090

R0010

R0020

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна оценка
и добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента

R0080
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Общо възстановявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение
от страна на контрагента, свързани с ТР,
изчислени съвкупно

C0030

Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни
договори и свързани със
застрахователни задължения,
различни от
здравнозастрахователни
задължения

▼B
Застраховане, обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

Договори без
опции и
гаранции

Договори с
опции или
гаранции

C0040

C0050

C0070

C0080

Застраховане
с участие в
печалбата

C0020

Най-добра прогнозна оценка минус възста
новявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на
риск — общо

R0090

Добавка за риск

R0100

C0030

C0060

Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни
договори и свързани със
застрахователни задължения,
различни от
здравнозастрахователни
задължения

(продъ
лжава)

C0090

Размер на преходната мярка за техн
ическите резерви
R0130

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Технически
съвкупно

R0110

резерви,

Технически резерви — общо

изчислени

R0200
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Добавка за риск

▼B

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/Схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск (ССЦАПЗР) и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0020

Най-добра прогнозна оценка
Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента

R0080

Най-добра прогнозна оценка минус възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР
и
презастраховане
с
ограничено поемане на риск — общо

R0090

Добавка за риск

R0100

C0100

C0150

Здравно застраховане (пряка дейност)

Договори
без опции и
гаранции

C0160

C0170

Анюитети,
Общо
произтичащи от
(здравно
Здравно
общозастрахов
застрахов
презастрахова
ателни договори и
ане,
не
(прието
Договори с
свързани със
подобно на
презастрахова
опции или здравнозастрахов
животоз
не)
гаранции
ателни
астрахова
задължения
нето)

C0180

C0190

C0200

C0210
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Технически резерви, изчислени като сбор от найдобрата прогнозна оценка и добавката за риска

Прието
презастрахов
ане

Общо (живот
озастраховане,
различно от
здравното
застраховане,
включително
обвързано с
дялове в
инвестиционен
фонд)

▼B

Прието
презастрахов
ане

Общо (живот
озастраховане,
различно от
здравното
застраховане,
включително
обвързано с
дялове в
инвестиционен
фонд)

C0100

C0150

Здравно застраховане (пряка дейност)

Договори
без опции и
гаранции

C0160

C0170

Анюитети,
Общо
произтичащи от
(здравно
Здравно
общозастрахов
застрахов
презастрахова
ателни договори и
ане,
не
(прието
Договори с
свързани със
подобно на
презастрахова
опции или здравнозастрахов
животоз
не)
гаранции
ателни
астрахова
задължения
нето)

C0180

C0190

C0200

C0210

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

Най-добра прогнозна оценка

R0120

Добавка за риск

R0130

Технически резерви — общо

R0200
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▼B
S.12.02.01
Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането — по държави
Брутни технически резерви, изчислени съвкупно, и брутна най-добра прогнозна оценка за различните държави
Анюитети,
произтичащи от
Застраховане,
общозастрахователни
обвързано с
Застраховане
договори и свързани
Прието
индекс и с
Друго живот
с участие в
със застрахователни презастрахов
дялове в
озастраховане
печалбата
задължения,
ане
инвест
различни от
иционен фонд
здравнозастрахов
ателни задължения

Географска зона

C0020

R0010

Държави от ЕИП извън прага на същественост —
неотчетени по държави

R0020

Държави извън ЕИП извън прага на същественост
— неотчетени по държави

R0030

По държави
Държава 1
…

C0010
R0040
…

C0060

C0090

C0100

(продъ
лжава)

C0150

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 122

Държава по произход

C0030

Общо (живот
озастраховане,
различно от
здравното
застраховане,
включително
обвързано с
дялове в
инвестиционен
фонд)

▼B
Здравно
застраховане
(пряка
дейност)

Географска зона

C0160

Държава по произход

R0010

Държави от ЕИП извън прага на същественост — неотчетени по държави

R0020

Държави извън ЕИП извън прага на същественост — неотчетени по държави

R0030

По държави
Държава 1
…

Анюитети, произтичащи
Здравно
Общо (здравно
от общозастрахователни презастрахова застраховане,
договори и свързани със
не (прието
подобно на
здравнозастрахователни презастрахова
животоз
задължения
не)
астраховането)
C0190

C0200

C0210

C0010
R0040
…

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 123

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 124
▼B
S.13.01.01
Прогноза за бъдещи брутни парични потоци
Застраховане с участие в печалбата
Изходящи парични
потоци

Година
(прогноза
за недис
контира
ни
очаквани
парични
потоци)
1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

Входящи парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0010

C0020

C0030

C0040

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд
Изходящи парични
потоци
Бъдещи
разходи и
Бъдещи
други
плащания изходящи
парични
потоци
C0050

C0060

Входящи парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0070

C0080
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▼B
Застраховане с участие в печалбата
Изходящи парични
потоци

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31—40

R0310

41-50

R0320

51 и след
това

R0330

Входящи парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0010

C0020

C0030

C0040

Година
(прогноза за
недиско
нтирани
очаквани
парични
потоци)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

Изходящи парични
потоци
Бъдещи
разходи и
Бъдещи
други
плащания изходящи
парични
потоци
C0050

C0060

Входящи парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0070

C0080

Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни договори

Друго животозастраховане
Изходящи парични
потоци

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд

Входящи парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0090

C0100

C0110

C0120

Изходящи парични
потоци
Бъдещи
разходи и
Бъдещи
други
плащания изходящи
парични
потоци
C0130

C0140

Входящи парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0150

C0160
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▼B
Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни договори

Друго животозастраховане
Изходящи парични
потоци

Година
(прогноза за
недиско
нтирани
очаквани
парични
потоци)

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

Входящи парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0090

C0100

C0110

C0120

Изходящи парични
потоци
Бъдещи
разходи и
Бъдещи
други
плащания изходящи
парични
потоци
C0130

C0140

Входящи парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0150

C0160
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▼B
Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни договори

Друго животозастраховане
Изходящи парични
потоци

Входящи парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0090

C0100

C0110

C0120

Изходящи парични
потоци
Бъдещи
разходи и
Бъдещи
други
плащания изходящи
парични
потоци
C0130

C0140

Входящи парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0150

C0160

Година
(прогноза за
недиско
нтирани
очаквани
парични
потоци)

31—40

R0310

41-50

R0320

51 и след
това

R0330

Прието презастраховане
Изходящи парични
потоци

Година
(прогноза за
недиско
нтирани
очаквани
парични
потоци)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

Здравно застраховане

Входящи парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0170

C0180

C0190

C0200

Изходящи парични
потоци
Бъдещи
разходи и
Бъдещи
други
плащания изходящи
парични
потоци
C0210

C0220

Входящи парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0230

C0240
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▼B
Прието презастраховане
Изходящи парични
потоци

Година
(прогноза за
недиско
нтирани
очаквани
парични
потоци)

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31—40

R0310

41-50

R0320

51 и след
това

R0330

Здравно застраховане

Входящи парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0170

C0180

C0190

C0200

Изходящи парични
потоци
Бъдещи
разходи и
Бъдещи
други
плащания изходящи
парични
потоци
C0210

C0220

Входящи парични
потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0230

C0240
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▼B
Здравно презастраховане
Изходящи парични потоци

Година
(прогноза за
недисконтирани
очаквани
парични потоци)
1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

Входящи парични потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

C0250

C0260

C0270

Общо
възстановими
от
презастрахова
Други входящи
не (след
парични
корекция)
потоци

C0280

C0290
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▼B
Здравно презастраховане
Изходящи парични потоци

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31—40

R0310

41-50

R0320

51 и след това

R0330

Входящи парични потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи
разходи и
други
изходящи
парични
потоци

Бъдещи
премии

C0250

C0260

C0270

Общо
възстановими
от
презастрахова
Други входящи
не (след
парични
корекция)
потоци

C0280

C0290

▼B
S.14.01.01
Анализ на животозастрахователните задължения
Портфейл
Идентификационен код
на продукта

Номер на фонда

Вид дейност

Брой договори в края
на годината

Брой нови договори
през годината

Общ размер на
записаните премии

Общ размер на
изплатените през
годината претенции

Държава

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Идентификационен код
на продукта

Класификация на
продукта

Вид продукт

Наименование на
продукта

Продуктът все още ли
се продава?

Вид премия

Използва ли се
финансов инструмент
за възпроизвеждане?

Брой хомогенни
рискови групи (ХРГ) в
продукти

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Характеристики на продукта

Код на ХРГ

►M1 Най-добра прогнозна оценка и
технически резерви, изчислени
съвкупно ◄

Рисков капитал

Откупна стойност

Гарантиран лихвен процент на
годишна основа (над средния срок на
гаранцията)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Информация относно продукти и хомогенни рискови групи
Идентификационен код на продукта

Код на ХРГ

C0220

C0230

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 131

Информация относно хомогенни рискови групи

▼B
S.15.01.01
Описание на гаранциите по променливи анюитети
Идентификационен код
на продукта

Деноминация на
продукта

Описание на продукта

Начална дата на
гаранцията

Крайна дата на
гаранцията

Вид гаранция

Гарантирано равнище

Описание на
гаранцията

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

S.15.01.04
Описание на гаранциите по променливи анюитети
Юридическо
наименование
на
предприятието

Идентифик
ационен код на
предприятието

C0010

C0020

Вид на идентиф
Идентифик
икационния код
ационен код на
на
продукта
предприятието

Деноминация на
продукта

Описание на
продукта

C0040

C0050

C0060

C0070

Видове
хеджиране

Делта хеджиране

Ро хеджиране

Гама хеджиране

C0060

C0070

C0080

C0090

C0030

Начална дата на Крайна дата на
гаранцията
гаранцията

Вид гаранция

Гарантирано
равнище

Описание на
гаранцията

C0080

C0090

C0100

C0110

Вега хеджиране

Валутно
хеджиране

Други
хеджирани
рискове

Икономически
резултат без
хеджиране

Икономически
резултат с
хеджиране

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

A1

Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети
Идентифик
Деноминация на
ационен код на
продукта
продукта
C0040

C0050
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S.15.02.01

▼B
S.15.02.04
Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети
Юридическо
наименование на
предприятието

Идентификационен
код на
предприятието

Вид на
идентификационния
код на
предприятието

Идентификационен
код на продукта

Деноминация на
продукта

Видове хеджиране

Делта хеджиран

Ро хеджиран

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(прод.)

Гама хеджиран

Вега хеджиран

Валутно хеджиран

Други хеджирани рискове

Икономически резултат без
хеджиране

Икономически резултат с
хеджиране

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

S.16.01.01
Информация относно анюитети, произтичащи от общозастрахователни задължения
Z0010

Година на произшествието/Година на
поемането на риска

Z0020

Валута

Z0030

Преобразуване на валута

Z0040

Информация относно година N:

C0010

Средният лихвен процент

R0010

Средният срок на задълженията

R0020

Средно претеглена възраст на бенеф
ициерите

R0030
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Свързаните общозастрахователни видове
дейности

▼B
Информация за анюитети

Недисконтирани
резерви за
претенции по
анюитети в
началото на
година N

Година

C0020

R0040

N-14

R0050

N-13

R0060

N-12

R0070

N-11

R0080

N-10

R0090

N-9

R0100

N-8

R0110

N-7

R0120

N-6

R0130

N-5

R0140

N-4

R0150

N-3

R0160

N-2

R0170

N-1

R0180

N

R0190

Общо

R0200

C0030

C0040

C0050

Брой анюитетни
задължения в края
на година N

Най-добра прогнозна
оценка на резерви за
претенции по
анюитети в края на
година N
(дисконтирана
основа)

Недисконтирани
показатели за
развитието

C0060

C0070

C0080
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Предходни години

Недисконтирани
Недисконтирани
резерви за
Анюитетни
резерви за
претенции по
плащания,
претенции по
анюитети, заделени изплатени в рамките
анюитети в края на
в рамките на
на година N
година N
година N

▼B
S.17.01.01
Технически резерви в общото застраховане
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0020

Приета пропорционална презастрахователна дейност

R0030

Прието непропорционално презастраховане

R0040

Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
R0060

Брутни — пряка дейност

R0070

Брутни — приета пропорционална презастрахователна дейност

R0080

Брутни — приета непропорционална презастрахователна дейност

R0090

Общо възстановяване от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента

C0050

C0060

C0070

R0100
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R0050

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска

Брутни — Общо

C0040

Друго
застраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
транспортно
моторни
превозни
застраховане
средства

R0010

Пряка дейност

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

C0030

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

R0110

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за очакваните загуби

R0120

Възстановявания от презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби

R0130

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Резерви за претенции
Брутни — Общо

R0160

Брутни — пряка дейност

R0170

Брутни — приета пропорционална презастрахователна дейност

R0180

Брутни — приета непропорционална презастрахователна дейност

R0190

C0040

C0050

Друго
застраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070
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Възстановявания от презастраховане (с изключение на ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск) преди корекцията за очакваните
загуби

C0030

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Технически резерви, изчислени съвкупно

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

R0010

Пряка дейност

R0020

Приета пропорционална презастрахователна дейност

R0030

Прието непропорционално презастраховане

R0040

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

R0050

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска

Премийни резерви
Брутни — Общо

R0060

Брутни — пряка дейност

R0070

Брутни — приета пропорционална презастрахователна дейност

R0080

Брутни — приета непропорционална презастрахователна дейност

R0090

Общо възстановяване от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента

R0100

Възстановявания от презастраховане (с изключение на ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск) преди корекцията за очакваните
загуби

R0110

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за очакваните загуби

R0120
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Най-добра прогнозна оценка

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Възстановявания от презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби

R0130

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Резерви за претенции
Брутни — Общо

R0160
R0170

Брутни — приета пропорционална презастрахователна дейност

R0180

Брутни — приета непропорционална презастрахователна дейност

R0190

Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно имущ
лно здравно
презастраховане
авиационно и
ествено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Пряка дейност

R0020

Приета пропорционална презастрахователна дейност

R0030

Прието непропорционално презастраховане

R0040

C0150

C0160

C0170

Общо задъ
лжение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 138

Брутни — пряка дейност

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно имущ
лно здравно
презастраховане
авиационно и
ествено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

C0150

C0160

C0170

Общо задъ
лжение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

R0050

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
Брутни — Общо

R0060
R0070

Брутни — приета пропорционална презастрахователна дейност

R0080

Брутни — приета непропорционална презастрахователна дейност

R0090

Общо възстановяване от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента

R0100

Възстановявания от презастраховане (с изключение на ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск) преди корекцията за очакваните
загуби

R0110

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за очакваните загуби

R0120

Възстановявания от презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби

R0130

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140
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Брутни — пряка дейност

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно имущ
лно здравно
презастраховане
авиационно и
ествено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

C0150

C0160

C0170

Общо задъ
лжение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

R0150

Резерви за претенции
Брутни — Общо

R0160

Брутни — пряка дейност

R0170

Брутни — приета пропорционална презастрахователна дейност

R0180

Брутни — приета непропорционална презастрахователна дейност

R0190

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

C0020

Общо възстановяване от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента

R0200

Възстановявания от презастраховане (с изключение на ССЦАПЗР и презастраховане
с ограничено поемане на риск) преди корекцията за очакваните загуби

R0210

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за очакваните загуби

R0220

Възстановявания от презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби

R0230

C0030

C0040

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства
C0050

Друго з
астраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
транспортно
моторни
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070
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Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310

Технически резерви — общо
Технически резерви — общо

R0320

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

Вид дейност: допълнително сегментиране (хомогенни рисковигрупи)

C0040

C0050

Друго з
астраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070
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Размер на преходната мярка за техническите резерви

C0030

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

Премийни резерви — Общ брой хомогенни рискови групи

R0350

Резерви за претенции — Общ брой хомогенни рискови групи

R0360

C0030

C0040

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства
C0050

Друго з
астраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070

Парични потоци по най-добрата прогнозна оценка на премийните резерви
(брутни)
Изходящи парични потоци
Бъдещи плащания и претенции

R0370

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0380

Бъдещи премии

R0390

Други входящи парични потоци (вкл. възстановяване от спасявания на
имущество и суброгации)

R0400

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Общо възстановяване от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента

R0200

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130
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Входящи парични потоци

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

R0210

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за очакваните загуби

R0220

Възстановявания от презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби

R0230

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310

Технически резерви — общо
Технически резерви — общо

R0320

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130
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Възстановявания от презастраховане (с изключение на ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск) преди корекцията за очакваните
загуби

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Вид дейност: допълнително сегментиране (хомогенни рискови групи)
Премийни резерви — Общ брой хомогенни рискови групи

R0350

Резерви за претенции — Общ брой хомогенни рискови групи

R0360

Изходящи парични потоци
Бъдещи плащания и претенции

R0370

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0380

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0390

Други входящи парични потоци (вкл. възстановяване от спасявания на
имущество и суброгации)

R0400
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Парични потоци по най-добрата прогнозна оценка на премийните резерви
(брутни)

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

R0200

Възстановявания от презастраховане (с изключение на ССЦАПЗР и презастраховане
с ограничено поемане на риск) преди корекцията за очакваните загуби

R0210

Възстановявания от ССЦАПЗР преди корекцията за очакваните загуби

R0220

Възстановявания от презастраховане с ограничено поемане на риск преди
корекцията за очакваните загуби

R0230

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна
на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310

Технически резерви — общо
Технически резерви — общо

R0320

C0160

C0170

C0180
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Общо възстановяване от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента

C0150

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

C0150

C0160

C0170

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

Вид дейност: допълнително сегментиране (хомогенни рискови групи)
Премийни резерви — Общ брой хомогенни рискови групи

R0350

Резерви за претенции — Общ брой хомогенни рискови групи

R0360

Парични потоци по най-добрата прогнозна оценка на премийните резерви
(брутни)

Бъдещи плащания и претенции

R0370

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0380

Входящи парични потоци
Бъдещи премии

R0390

Други входящи парични потоци (вкл. възстановяване от спасявания на
имущество и суброгации)

R0400
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Изходящи парични потоци

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

C0030

C0040

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства
C0050

Друго
застраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070

Парични потоци по най-добрата прогнозна оценка на резерви за претенции
(брутни)
Изходящи парични потоци
Бъдещи плащания и претенции

R0410

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0420

Входящи парични потоци
R0430

Други входящи парични потоци (вкл. възстановяване от спасявания на
имущество и суброгации)

R0440

Процент от брутната най-добра прогнозна оценка, изчислена с използването на
приблизителни стойности

R0450

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на преходна мярка за лихвен процент

R0460

Технически резерви без преходната мярка за лихвен процент

R0470

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост

R0480

Технически резерви без корекция за променливост и без други преходни мерки

R0490
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Бъдещи премии

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане
Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Парични потоци по най-добрата прогнозна оценка на резерви за претенции
(брутни)
Изходящи парични потоци
Бъдещи плащания и претенции

R0410

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0420

Входящи парични потоци
R0430

Други входящи парични потоци (вкл. възстановяване от спасявания на
имущество и суброгации)

R0440

Процент от брутната най-добра прогнозна оценка, изчислена с използването на
приблизителни стойности

R0450

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на преходна мярка за лихвен процент

R0460

Технически резерви без преходната мярка за лихвен процент

R0470

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост

R0480

Технически резерви без корекция за променливост и без други преходни мерки

R0490
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Бъдещи премии

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Общо
Непропорцио
Непропорцио Непропорцио
Непропорцио задължение,
нално морско,
свързано с
нално
нално
нално
авиационно и
общото
здравно
презастрахов
имуществено
транспортно
презастрахов
ане срещу
презастрахов застраховане
презастрахов
ане
злополука
ане
ане
C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Парични потоци по най-добрата прогнозна оценка на резерви за претенции (брутни)
Изходящи парични потоци
Бъдещи плащания и претенции

R0410

Бъдещи разходи и други изходящи парични потоци

R0420

Входящи парични потоци
R0430

Други входящи парични потоци (вкл. възстановяване от спасявания на имущество и
суброгации)

R0440

Процент от брутната най-добра прогнозна оценка, изчислена с използването на приблиз
ителни стойности

R0450

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на преходна мярка за лихвен процент

R0460

Технически резерви без преходната мярка за лихвен процент

R0470

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост

R0480

Технически резерви без корекция за променливост и без други преходни мерки

R0490
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Бъдещи премии

▼B
S.17.01.02
Технически резерви в общото застраховане

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
Брутни

R0060

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Резерви за претенции
Брутни

R0160

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

C0040

C0050

Друго
застраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070
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Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска

C0030

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

C0030

C0040

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства
C0050

Друго
застраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070

Размер на преходната мярка за техническите резерви
R0290

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310

Технически резерви — общо
Технически резерви — общо

R0320

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340
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Технически резерви, изчислени съвкупно

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
R0060

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Резерви за претенции
Брутни

R0160

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280
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Брутни

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане
Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310

Технически резерви — общо
R0320

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
срещу
презастраховане
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

C0150

C0160

C0170

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане
C0180
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Технически резерви — общо

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

C0150

C0160

C0170

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
Брутни

R0060

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Брутни

R0160

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310
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Резерви за претенции

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

C0150

C0160

C0170

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

Технически резерви — общо
Технически резерви — общо

R0320

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо
Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0330
R0340

S.17.01.01
Технически резерви в общото застраховане
Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

C0030

C0040

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства
C0050

Друго
Морско,
застраховане
във връзка с авиационно и
транспортно
моторни
застраховане
превозни
средства
C0060

C0070
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Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

C0030

C0040

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства
C0050

Друго
застраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска
Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
R0060

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Резерви за претенции
Брутни

R0160

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290
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Брутни

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Застраховане
Застраховане Застраховане
във връзка с
във връзка с
във връзка
обезщетение
медицински със защита на
на
разходи
доходите
работниците

C0020

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310

C0030

C0040

Застраховане
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства
C0050

Друго
застраховане
Морско,
във връзка с авиационно и
моторни
транспортно
превозни
застраховане
средства
C0060

C0070

Технически резерви — общо
R0320

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130
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Технически резерви — общо

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане
Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
Брутни

R0060

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Брутни

R0160

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290
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Резерви за претенции

▼B
Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

Застраховане
във връзка с
обща
гражданска
отговорност

Кредитно и
гаранционно
застраховане

Застраховане
във връзка с
правни
разноски

Оказване на
помощ

Разни
финансови
загуби

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Технически резерви — общо
R0320

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и
добавката за риска

C0150

C0160

C0170

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане
C0180
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Технически резерви — общо

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

C0150

C0160

C0170

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

Най-добра прогнозна оценка
Премийни резерви
Брутни

R0060

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0140

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

Резерви за претенции
R0160

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

R0240

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

Добавка за риск

R0280

Размер на преходната мярка за техническите резерви
Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

Най-добра прогнозна оценка

R0300

Добавка за риск

R0310
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Брутни

▼B
Прието непропорционално презастраховане
Непропорциона Непропорционално
Непропорциона
Непропорциона
лно
морско,
лно
лно здравно
презастраховане
авиационно и
имуществено
презастраховане
срещу
транспортно
презастраховане
злополука
презастраховане
C0140

C0150

C0160

C0170

Общо
задължение,
свързано с
общото
застраховане
C0180

Технически резерви — общо
Технически резерви — общо

R0320

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента — общо

R0330

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

S.17.02.01

Брутни технически резерви, изчислени съвкупно, и брутна най-добра прогнозна оценка за различните държави

Пряка дейност

Географска зона

C0010

Държава по произход

R0010

Държави от ЕИП извън прага на същественост —
неотчетени по държави

R0020

Застраховане
във връзка с
медицински
разходи

Застраховане
във връзка
със защита на
доходите

Застраховане
във връзка с
обезщетение
на
работниците

Застраховане
на гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080
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Технически резерви в общото застраховане — по държави

▼B
Пряка дейност

Застраховане
във връзка с
медицински
разходи

Застраховане
във връзка
със защита на
доходите

Застраховане
във връзка с
обезщетение
на
работниците

Застраховане
на гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства

Друго
застраховане
във връзка с
моторни
превозни
средства

Морско,
авиационно и
транспортно
застраховане

Имуществено
застраховане
срещу пожар
и други
бедствия

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Географска зона

Държави извън ЕИП извън прага на същественост
— неотчетени по държави

R0030

По държави
Държава 1

R0040

…
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▼B
Пряка дейност
Застрахова
не във
Застраховане
Кредитно и
връзка с
във връзка с Оказване на
гаранционно
обща
правни
помощ
застраховане
гражданска
разноски
отговорност

Географска зона

Държава по произход

R0010

Държави от ЕИП извън прага на същественост — неотчетени по държави

R0020

Държави извън ЕИП извън прага на същественост — неотчетени по държави

R0030

По държави
Държава 1

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

R0040
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…

Разни
финансови
загуби

▼B
S.18.01.01
Прогноза на бъдещи парични потоци (Най-добра прогнозна оценка — Общо застраховане)
Предвиждания за най-добра прогнозна оценка на премийните резерви
(Брутни)
Изходящи парични потоци

Входящи парични потоци

Предвиждания за най-добра прогнозна оценка на резервите за
претенции
(Брутни)
Изходящи парични потоци

Входящи парични потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи разходи и
други изходящи
парични потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи разходи и
други изходящи
парични потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Общо
възстановими от
презастраховане
(след корекция)

C0090

Година
(прогноза за
недисконтирани
очаквани парични
потоци)

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150
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1

▼B
Предвиждания за най-добра прогнозна оценка на премийните резерви
(Брутни)
Изходящи парични потоци

Входящи парични потоци

Предвиждания за най-добра прогнозна оценка на резервите за
претенции
(Брутни)
Изходящи парични потоци

Входящи парични потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи разходи и
други изходящи
парични потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

Бъдещи
плащания

Бъдещи разходи и
други изходящи
парични потоци

Бъдещи
премии

Други
входящи
парични
потоци

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Общо
възстановими от
презастраховане
(след корекция)

C0090

Година
(прогноза за
недисконтирани
очаквани парични
потоци)

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31 и след това

R0310
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16

▼B
S.19.01.01
Общозастрахователни претенции
Вид дейност

Z0010

Година на произшествието/Година на поемането на риска

Z0020

Валута

Z0030

Преобразуване на валута

Z0040

Изплатени брутни претенции (некумулативно)
(абсолютна стойност)
Година на развитие
Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

През
текущата
година

Общо
години
(кумул
ативно)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

R0100

R0100

N-14

R0110

R0110

N-13

R0120

R0120

N-12

R0130

R0130

N-11

R0140

R0140

N-10

R0150

R0150

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Общо

R0260
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Предходна

▼B
Получени презастрахователни възстановявания (некумулативно)
(абсолютна стойност)
Година на развитие
Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

През
текущата
година

Общо
години
(кумул
ативно)

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0770

R0300

R0300

N-14

R0310

R0310

N-13

R0320

R0320

N-12

R0330

R0330

N-11

R0340

R0340

N-10

R0350

R0350

N-9

R0360

R0360

N-8

R0370

R0370

N-7

R0380

R0380

N-6

R0390

R0390

N-5

R0400

R0400

N-4

R0410

R0410

N-3

R0420

R0420

N-2

R0430

R0430

N-1

R0440

R0440

N

R0450

R0450
Общо

R0460
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Предходна

▼B
Изплатени нетни претенции (некумулативно)
(абсолютна стойност)
Година на развитие
Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

През
текущата
година

Общо
години
(кумул
ативно)

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

C1370

R0500

R0500

N-14

R0510

R0510

N-13

R0520

R0520

N-12

R0530

R0530

N-11

R0540

R0540

N-10

R0550

R0550

N-9

R0560

R0560

N-8

R0570

R0570

N-7

R0580

R0580

N-6

R0590

R0590

N-5

R0600

R0600

N-4

R0610

R0610

N-3

R0620

R0620

N-2

R0630

R0630

N-1

R0640

R0640

N

R0650

R0650
Общо

R0660
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Предходна

▼B
Брутна недисконтирана най-добра прогнозна оценка на резерви за претенции
(абсолютна стойност)
Година на развитие

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

Край на
годината
(диско
нтирани
данни)

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

Предхо
R0100
дна

R0100

R0110

R0110

N-13

R0120

R0120

N-12

R0130

R0130

N-11

R0140

R0140

N-10

R0150

R0150

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Общо

R0260
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N-14

▼B
Недисконтирана най-добра прогнозна оценка на резерви за претенции — Презастрахователни възстановявания
(абсолютна стойност)
Година на развитие

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

Край на
годината
(диско
нтирани
данни)

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Предхо
R0300
дна

R0300

R0310

R0310

N-13

R0320

R0320

N-12

R0330

R0330

N-11

R0340

R0340

N-10

R0350

R0350

N-9

R0360

R0360

N-8

R0370

R0370

N-7

R0380

R0380

N-6

R0390

R0390

N-5

R0400

R0400

N-4

R0410

R0410

N-3

R0420

R0420

N-2

R0430

R0430

N-1

R0440

R0440

N

R0450

R0450
Общо

R0460
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N-14

▼B
Нетна недисконтирана най-добра прогнозна оценка на резерви за претенции
(абсолютна стойност)
Година на развитие

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

Край на
годината
(диско
нтирани
данни)

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

C1560

Предхо
R0500
дна

R0500

R0510

R0510

N-13

R0520

R0520

N-12

R0530

R0530

N-11

R0540

R0540

N-10

R0550

R0550

N-9

R0560

R0560

N-8

R0570

R0570

N-7

R0580

R0580

N-6

R0590

R0590

N-5

R0600

R0600

N-4

R0610

R0610

N-3

R0620

R0620

N-2

R0630

R0630

N-1

R0640

R0640

N

R0650

R0650
Общо

R0660
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N-14

▼B
Брутни обявени, но неизплатени претенции
(абсолютна стойност)
Година на развитие

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

►M2 Край
на годината
(диско
нтирани
данни) ◄

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

Предхо
R0100
дна

R0100

R0110

R0110

N-13

R0120

R0120

N-12

R0130

R0130

N-11

R0140

R0140

N-10

R0150

R0150

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Общо

R0260
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N-14

▼B
Презастрахователни обявени, но неуредени претенции
(абсолютна стойност)
Година на развитие

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

►M2 Край
на годината
(диско
нтирани
данни) ◄

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

C1160

Предхо
R0300
дна

R0300

R0310

R0310

N-13

R0320

R0320

N-12

R0330

R0330

N-11

R0340

R0340

N-10

R0350

R0350

N-9

R0360

R0360

N-8

R0370

R0370

N-7

R0380

R0380

N-6

R0390

R0390

N-5

R0400

R0400

N-4

R0410

R0410

N-3

R0420

R0420

N-2

R0430

R0430

N-1

R0440

R0440

N

R0450

R0450
Общо

R0460
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N-14

▼B
Нетни обявени, но неуредени претенции
(абсолютна стойност)
Година на развитие

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

►M2 Край
на годината
(диско
нтирани
данни) ◄

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

C1760

Предхо
R0500
дна

R0500

R0510

R0510

N-13

R0520

R0520

N-12

R0530

R0530

N-11

R0540

R0540

N-10

R0550

R0550

N-9

R0560

R0560

N-8

R0570

R0570

N-7

R0580

R0580

N-6

R0590

R0590

N-5

R0600

R0600

N-4

R0610

R0610

N-3

R0620

R0620

N-2

R0630

R0630

N-1

R0640

R0640

N

R0650

R0650
Общо

R0660
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N-14

▼B
Темпове на инфлация (само при използване на методи, при които се взема предвид инфлацията за коригиране на данните)

Исторически темп на инфлацията
— общо

R0700

Исторически темп на инфл
ацията: външна инфлация

R0710

Исторически темп на инфл
ацията: вътрешна инфлация

R0720

R0730

Очакван темп на инфлацията:
външна инфлация

R0740

Очакван темп на инфлацията:
вътрешна инфлация

R0750

N-13

N-12

N-11

N-10

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

C2200
Описание на използвания темп на
инфлация:

R0760
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Очакван темп на инфлацията —
общо

N-14

▼B
S.20.01.01
Развитие на разпределението на възникналите претенции
Вид дейност:

Z0010

Година на произшествието/Година на поемането на риска

Z0020

Брутни обявени, но неуредени претенции
Обявени, но неуредени претенции. Неприключени претенции в началото на годината
Неприключени претенции в края на годината

Приключени претенции в края на годината
уредени без плащане

уредени с плащане

Година

R0010

N-14

R0020

N-13

R0030

N-12

R0040

N-11

R0050

N-10

R0060

N-9

R0070

N-8

R0080

N-7

R0090

N-6

R0100

N-5

R0110

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

C0020

C0030

C0040

Брой претенции
Брутни ОНП в
завършили с
края на периода
плащания

C0050

C0060

Брутни ОНП в
началото на
годината

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

C0070

C0080

Брутни ОНП в
Брой претенции, началото на годината
завършили без
по отношение на
плащания
претенции, уредени
без плащане
C0090

C0100
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Предходна

Брой претенции

Брутни ОНП в
началото на
годината

▼B
Обявени, но неуредени претенции. Неприключени претенции в началото на годината
Неприключени претенции в края на годината

Приключени претенции в края на годината
уредени с плащане

Година

N-4

R0120

N-3

R0130

N-2

R0140
R0150
R0160

N

R0170

Общо

R0180

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

C0020

C0030

C0040

Брой претенции
Брутни ОНП в
завършили с
края на периода
плащания

C0050

C0060

Брутни ОНП в
началото на
годината

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

C0070

C0080

Брутни ОНП в
Брой претенции, началото на годината
завършили без
по отношение на
плащания
претенции, уредени
без плащане
C0090

C0100
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N-1
Общо
предходни
години

Брой претенции

Брутни ОНП в
началото на
годината

уредени без плащане

▼B
Брутни обявени, но неуредени претенции
Претенции, отчетени през годината
Неприключени претенции в края на
годината

Повторно заведени претенции в рамките на годината

Приключени претенции в края на годината
уредени с плащане

Година

R0010

N-14

R0020

N-13

R0030

N-12

R0040

N-11

R0050

N-10

R0060

N-9

R0070

N-8

R0080

N-7

R0090

N-6

R0100

N-5

R0110

N-4

R0120

N-3

R0130

N-2

R0140

Брутни ОНП
в края на
периода

Брой
претенции
завършили с
плащания

C0110

C0120

C0130

C0140

Брутни
плащания,
Брой
претенции,
извършени в
завършили
рамките на
текущата
без плащания
година
C0150

C0160

Приключени претенции в
края на годината уредени без
плащане

Брой
претенции

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

Брутни ОНП
в края на
периода

Брой
претенции
завършили с
плащания

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210
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Предходна

Брой
претенции

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

уредени без
плащане

Неприключени претенции в края на
годината уредени с плащане

▼B
Претенции, отчетени през годината
Неприключени претенции в края на
годината

Повторно заведени претенции в рамките на годината

Приключени претенции в края на годината
уредени с плащане

Година

N-1

R0150

Общо
предходни
години

R0160

N

R0170

Общо

R0180

Брой
претенции

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

Брутни ОНП
в края на
периода

Брой
претенции
завършили с
плащания

C0110

C0120

C0130

C0140

уредени без
плащане

Брутни
плащания,
Брой
претенции,
извършени в
завършили
рамките на
текущата
без плащания
година
C0150

C0160

Неприключени претенции в края на
годината уредени с плащане

Приключени претенции в
края на годината уредени без
плащане

Брой
претенции

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

Брутни ОНП
в края на
периода

Брой
претенции
завършили с
плащания

Брутни
плащания,
извършени в
рамките на
текущата
година

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210
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▼B
S.21.01.01
Рисков профил на разпределението на загубите
Вид дейност

Z0010

Година на произшествието/Година на
поемането на риска

Z0020

Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
възн
Брой
възн
Брой
възн
Брой
възн
Брой
възн
Брой
Възн
Възн
Брой
възн
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции икнали
икнали
икнали
претенции
икнали
ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции
начални
крайни
ГП/ГПР, претенции
ГП/ГПР,
година
ГП/ГПР,
година
ГП/ГПР,
година
ГП/ГПР,
година
ГП/ГПР,
година
претенции претенции година N ГП/ГПР,
година
N-2
година
N-3
година
N-4
година
N-5
година
N-1
година N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
C0030

R0010

Интервал 2

R0020

Интервал 3

R0030

Интервал 4

R0040

Интервал 5

R0050

Интервал 6

R0060

Интервал 7

R0070

Интервал 8

R0080

Интервал 9

R0090

Интервал 10

R0100

Интервал 11

R0110

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160
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Интервал 1

C0040

▼B
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
възн
възн
възн
възн
възн
Възн
възн
Възн
Брой
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции икнали
икнали
икнали
претенции
икнали
ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции
начални
крайни
ГП/ГПР, претенции
година
година
година
година
година
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
претенции претенции година N
ГП/ГПР,
N-1
година
N-2
година
N-3
година
N-4
година
N-5
година
година N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
C0030

R0120

Интервал 13

R0130

Интервал 14

R0140

Интервал 15

R0150

Интервал 16

R0160

Интервал 17

R0170

Интервал 18

R0180

Интервал 19

R0190

Интервал 20

R0200

Интервал 21

R0210

Общо

R0300

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160
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Интервал 12

C0040

▼B
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
възн
възн
възн
възн
възн
възн
Възн
Възн
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции икнали
претенции
икнали
икнали
ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции
начални
крайни
година
година
година
година
година
година
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
претенции претенции
година
N-7
година
N-8
година
N-9
година
N-10
година
N-11
година
N-6
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
N-11
C0030

R0010

Интервал 2

R0020

Интервал 3

R0030

Интервал 4

R0040

Интервал 5

R0050

Интервал 6

R0060

Интервал 7

R0070

Интервал 8

R0080

Интервал 9

R0090

Интервал 10

R0100

Интервал 11

R0110

Интервал 12

R0120

Интервал 13

R0130

Интервал 14

R0140

Интервал 15

R0150

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280
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Интервал 1

C0040

▼B
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
възн
възн
възн
възн
възн
възн
Възн
Възн
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции
икнали
претенции икнали
претенции
икнали
икнали
ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции ГП/ГПР, претенции
начални
крайни
година
година
година
година
година
година
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
ГП/ГПР,
претенции претенции
година
N-7
година
N-8
година
N-9
година
N-10
година
N-11
година
N-6
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
N-11
C0030

R0160

Интервал 17

R0170

Интервал 18

R0180

Интервал 19

R0190

Интервал 20

R0200

Интервал 21

R0210

Общо

R0300

Интервал 1

R0010

Интервал 2

R0020

Интервал 3

R0030

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Възникнали
начални
претенции

Възникнали
крайни претенции

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-12

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-12

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-13

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-13

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-14

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340
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Интервал 16

C0040

▼B

R0040

Интервал 5

R0050

Интервал 6

R0060

Интервал 7

R0070

Интервал 8

R0080

Интервал 9

R0090

Интервал 10

R0100

Интервал 11

R0110

Интервал 12

R0120

Интервал 13

R0130

Интервал 14

R0140

Интервал 15

R0150

Интервал 16

R0160

Интервал 17

R0170

Интервал 18

R0180

Интервал 19

R0190

Възникнали
крайни претенции

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-12

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-12

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-13

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-13

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-14

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340
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Интервал 4

Възникнали
начални
претенции

▼B

Интервал 20

R0200

Интервал 21

R0210

Общо

R0300

Възникнали
начални
претенции

Възникнали
крайни претенции

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-12

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-12

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-13

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-13

Брой претенции
ГП/ГПР, година
N-14

Общо възникнали
претенции ГП/
ГПР, година N-14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

S.21.02.01
Подписвачески рискове в общото застраховане
Идентиф
ициране на
дружество/
лице, за което
се отнася
риска

Описание на
риска

Вид дейност

Описание на
категорията
на покрития
риск

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Размер на подписвачески
модел

Сума, презастрахована на
факултативна основа при
всички презастрахователи

C0120

C0130

Срок на
Срок на
валидност
валидност
(начална дата) (крайна дата)

C0060

C0070

Сума, която е презастрахована
Нетно задържане за
не на факултативна основа
застрахователя
при всички презастрахователи
C0140

C0150

Валута

Застрахов
ателна сума

C0080

C0090

Първоначален
титуляр на
(продъ
полицата с
Вид подписвачески модел
лжава)
право на
приспадане
C0100

C0110
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Идентифик
ационен код
на риска

▼B
S.21.03.01
Разпределение на подписвачески рискове в общото застраховане — по застрахователна сума
Вид дейност

Z0010

R0010

Интервал 2

R0020

Интервал 3

R0030

Интервал 4

R0040

Интервал 5

R0050

Интервал 6

R0060

Интервал 7

R0070

Интервал 8

R0080

Интервал 9

R0090

Интервал 10

R0100

Интервал 11

R0110

Интервал 12

R0120

Интервал 13

R0130

Интервал 14

R0140

Интервал 15

R0150

Крайна застрахователна
сума

Брой подписвачески
рискове

Обща застрахователна сума

Обща годишна записана
премия

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060
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Интервал 1

Начална застрахователна
сума

▼B

Интервал 16

R0160

Интервал 17

R0170

Интервал 18

R0180

Интервал 19

R0190

Интервал 20

R0200

Интервал 21

R0210

Общо

R0220

Начална застрахователна
сума

Крайна застрахователна
сума

Брой подписвачески
рискове

Обща застрахователна сума

Обща годишна записана
премия

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060
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▼B
S.22.01.01
Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки
Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки (поетапен подход)
Размер с
дългосрочни
гаранционни
мерки и
преходни
мерки

C0010

Технически резерви

R0010

Основни собствени средства

R0020

Превишение
пасивите

на

активите

над

Без
преходната
мярка за
технически
резерви
C0020

Без
Въздействие
Въздействие Въздействие
Въздействие
Въздействие
корекция за от задаване
Без
от задаване
на всички
на
на
Без преходна
на нулева дългосрочни
проме
на нулева
изравнител
преходната
мярка за
преходната
нливост и
стойност на на корекция стойност на гаранционни
мярка за
лихвен
мярка за
без други
корекцията и без всички изравнит
мерки и
технически
процент
лихвен
елната
преходни
за проме
други
преходни
резерви
процент
мерки
нливост
корекция
мерки
C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

R0030

R0040

Допустими собствени средства за
покриване
на
капиталовото
изискване за платежоспособност

R0050

Първи ред

R0060

Втори ред

R0070

Трети ред

R0080

Капиталово изискване за платежо
способност

R0090

Допустими собствени средства за
покриване
на
минималното
капиталово изискване

R0100

Минимално капиталово изискване

R0110
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Ограничени собствени средства
поради обособяване на фондове и
портфейла, за който се прилага
изравнителна корекция

▼B
S.22.01.04
Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки
Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки (поетапен подход)
Размер с
дългосрочни
гаранционни
мерки и
преходни
мерки

C0010

Технически резерви

R0010

Основни собствени средства

R0020

Превишение
пасивите

на

активите

над

C0020

Въздействие Въздействие
Без
Въздействие
Въздействие
Въздействие
от задаване
корекция за
Без
на всички
на
Без преходна
на
на корекция
на нулева дългосрочни
проме
изравнител
преходната
мярка за
преходната
за проме
нливост и
на корекция стойност на гаранционни
мярка за
лихвен
мярка за
нливост
без други
и без всички изравнит
мерки и
технически
процент
лихвен
равна на
елната
преходни
други
преходни
резерви
процент
нула
корекция
мерки
мерки
C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

R0030

R0040

Допустими собствени средства за
покриване
на
капиталовото
изискване за платежоспособност

R0050

Първи ред

R0060

Втори ред

R0070

Трети ред

R0080
R0090
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Ограничени собствени средства
поради обособяване на фондове и
портфейла, за който се прилага
изравнителна корекция

Капиталово изискване за платежо
способност

Без
преходната
мярка за
технически
резерви

▼B
SR.22.02.01
Прогноза на бъдещи парични потоци (най-добра прогнозна оценка — портфейли, за които се прилага изравнителна корекция)
Портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция

Z0010

Прогноза за бъдещи парични потоци в края на отчетния период
Изходящи парични потоци от
задължения, свързани с
Изходящи парични потоци
дълголетие, смърт и
от разходи
актуализация
C0020

C0030

Несъответствие в рамките на отчетния период

Парични потоци по активи
с елиминиран риск

Положително
недисконтирано
несъответствие (входящи
потоци > изходящи потоци)

Отрицателно
недисконтирано
несъответствие (входящи
потоци > изходящи потоци)

C0040

C0050

C0060

Година (прогноза за
недисконтирани очаквани
парични потоци)

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130
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1

▼B
Прогноза за бъдещи парични потоци в края на отчетния период
Изходящи парични потоци от
задължения, свързани с
Изходящи парични потоци
дълголетие, смърт и
от разходи
актуализация
C0020

C0030

Несъответствие в рамките на отчетния период

Парични потоци по активи
с елиминиран риск

Положително
недисконтирано
несъответствие (входящи
потоци > изходящи потоци)

Отрицателно
недисконтирано
несъответствие (входящи
потоци > изходящи потоци)

C0040

C0050

C0060

Година (прогноза за
недисконтирани очаквани
парични потоци)

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300
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14

▼B
Прогноза за бъдещи парични потоци в края на отчетния период
Изходящи парични потоци от
задължения, свързани с
Изходящи парични потоци
дълголетие, смърт и
от разходи
актуализация
C0020

C0030

Несъответствие в рамките на отчетния период

Парични потоци по активи
с елиминиран риск

Положително
недисконтирано
несъответствие (входящи
потоци > изходящи потоци)

Отрицателно
недисконтирано
несъответствие (входящи
потоци > изходящи потоци)

C0040

C0050

C0060

Година (прогноза за
недисконтирани очаквани
парични потоци)

R0310

32

R0320

33

R0330

34

R0340

35

R0350

36

R0360

37

R0370

38

R0380

39

R0390

40

R0400

41-45

R0410

46-50

R0420

51-60

R0430

61-70

R0440

71 и след това

R0450
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31

▼B
SR.22.03.01
Информация относно изчисляването на изравнителната корекция
Портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция

Z0010
C0010

Общо изчисляване на изравнителната корекция
Годишен ефективен лихвен процент, прилаган към ПП на задълженията

R0010

Годишен ефективен лихвен процент на най-добрата прогнозна оценка

R0020

Вероятност за неизпълнение, използвано за намаляване на риска за паричните потоци от активи

R0030

Част от основния спред, която не се отразява, когато се отстраняват рисковете за паричните потоци от активи

R0040

Увеличаване на основния спред за активи с по-висок кредитен риск

R0050

Изравнителна корекция на безрисковия лихвен процент

R0060

КИП
Стресови сценарии за риск от смъртност за целите на изравнителната корекция

R0070

Пазарна стойност на активите от портфейла

R0080

Пазарна стойност на активи, свързани с инфлацията

R0090

Най-добра прогнозна оценка, свързана с инфлацията

R0100

Пазарна стойност на активите, когато трета страна може да промени паричните потоци

R0110

Възвръщаемост на активите — активи от портфейла

R0120

Пазарна стойност на предсрочно прекратени договори

R0130

Брой упражнени опции за откупуване

R0140

Пазарна стойност на прилаганите активи

R0150

Удовлетворени права за откупуване на притежателите на полици

R0160

Пасиви
Дюрация

R0170
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Портфейл

▼B
S.22.04.01
Информация относно преходната мярка за изчисляване на лихвени проценти
Общо изчисляване на преходната корекция
Валута

Z0010

C0010

Лихвен процент по „Платежоспособност I“

R0010

Годишен ефективен лихвен процент

R0020

Част от разликата, прилагана към отчетната дата

R0030

Корекция на безрисковия лихвен процент

R0040

Лихвен процент по „Платежоспособност I“
Валута

Z0010

R0100

Над 0,5 % и до 1,0 %

R0110

Над 1,0 % и до 1,5 %

R0120

Над 1,5 % и до 2,0 %

R0130

Над 2,0 % и до 2,5 %

R0140

Над 2,5 % и до 3,0 %

R0150

Над 3,0 % и до 4,0 %

R0160

Над 4,0 % и до 5,0 %

R0170

Над 5,0 % и до 6,0 %

R0180

Над 6,0 % и до 7,0 %

R0190

Над 7,0 % и до 8,0 %

R0200

Над 8,0 %

R0210

Средна дюрация на
застрахователните и
презастрахователните
задължени

C0020

C0030
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До 0,5 %

Най-добра
прогнозна оценка

▼B
S.22.05.01
Цялостно изчисляване на преходната мярка за техническите резерви
C0010

R0010

Технически резерви по „Платежоспособност II“ към ден 1
Технически резерви, подлежащи на преходна мярка за техническите резерви
ТР, изчислени съвкупно

R0020

Най-добра прогнозна оценка

R0030

Добавка за риск

R0040

Технически резерви по „Платежоспособност I“

R0050

Част от коригираната разлика

R0060

Ограничение, приложено в съответствие с член 308г, параграф 4

R0070

Технически резерв след преходната мярка за техническите резерви

R0080

S.22.06.01
Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост, по държава и валута
Z0010
По валута
C0010

R0010

…
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Вид дейност

▼B
Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост по държава и валута — Общо и по държава по произход и валута

Обща стойност на най-добрата прогнозна
оценка, подлежаща на корекция за проме
нливост, във всички държави

R0020

Обща стойност на най-добрата прогнозна
оценка, подлежаща на корекция за проме
нливост, в държавата по произход

R0030

Обща стойност на
най-добрата прогнозна
оценка, подлежаща на
корекция за променливост
(за всички видове валути)

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция за
променливост, записана в
отчетната валута

C0030

C0040

Част от най-добрата прогнозна
оценка, подлежаща на корекция за
променливост, записана във валути
C0050

…

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост по държава и валута — По държава и валута

…

R0040

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция за
променливост, записана в
отчетната валута

C0020

C0030

C0040

Част от най-добрата прогнозна
оценка, подлежаща на корекция за
променливост, записана във валути
C0050

…
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Държава 1

Държави

Обща стойност на
най-добрата прогнозна
оценка, подлежаща на
корекция за променливост
(за всички видове валути)

▼B
S.23.01.01
Собствени средства
Общо
C0010

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени
C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор,
съгласно предвиденото в член 68 от Делегиран регламент 2015/35
Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции)
Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал
Начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип
Подчинени дялови вноски на съдружници
Излишък от средства
Привилегировани акции

Резерв за равняване
Подчинени пасиви
Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи
Други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния орган като основни собствени
средства, които не са посочени по-горе

R0030
R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160
R0180

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за
равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени
средства по „Платежоспособност II“
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за
равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по
„Платежоспособност II“

R0220
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Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции

R0010

▼B
Общо
C0010

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени
C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050

Приспадания

▼M1
Приспадания за дялови участия във финансови и кредитни институции

R0230

▼B
Общо основни собствени средства след приспадания

R0290

Допълнителни собствени средства

R0300

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип —
неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция
от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване

R0310

Неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за
изплащане при поискване

R0320

Правно обвързващ ангажимент за записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване
Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО

R0330
R0340

Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/
ЕО

R0350

Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО

R0360

Допълнителни покани към членовете — различни от тези съгласно член 96, параграф 3, първа
алинея от Директива 2009/138/ЕО

R0370

Други допълнителни собствени средства
Общо допълнителни собствени средства

R0390
R0400
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Неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за
изплащане при поискване

▼B
Общо
C0010

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени
C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050

Налични и допустими собствени средства
Общо налични собствени средства за изпълнение на КИП
Общо налични собствени средства за изпълнение на МКИ
Общо допустими собствени средства за изпълнение на КИП
Общо допустими собствени средства за изпълнение на МКИ
КИП
МКИ
Коефициент между допустимите собствени средства и КИП
Коефициент между допустимите собствени средства и МКИ

R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620

C0060

Резерв за равняване
Превишение на активите над пасивите

R0700

Собствени акции (държани пряко или косвено)

R0710

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления

R0720

Други позиции от основни собствени средства

R0730

Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция и
обособени фондове

R0740

Резерв за равняване

R0760

Очаквани печалби
Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Животозастрахователна дейност

R0770
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R0640

▼B
C0060

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Общозастрахователна дейност

R0780

Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП)

R0790

S.23.01.04
Собствени средства
Общо
C0010

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени
C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор
Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции)
Неналичен поискан, но все още неизплатен обикновен акционерен капитал на равнище група
Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал

Подчинени дялови вноски на съдружници
Неналични подчинени дялови вноски на съдружници на равнище група
Излишък от средства
Неналични излишъци от средства на равнище група
Привилегировани акции
Неналични привилегировани акции на равнище група
Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции
Неналични премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции на равнище група

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
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Начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип

R0010

▼B
Общо
C0010

R0130

Подчинени пасиви

R0140

Неналични подчинени пасиви на равнище група

R0150

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи

R0160

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи, неналични на равнище група

R0170

Други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе

R0180

Неналични собствени средства, свързани с други позиции от собствени средства, одобрени от
надзорния орган

R0190

Малцинствени участия (ако не са отчетени като конкретна позиция от собствени средства)

R0200

Неналични малцинствени участия на равнище група

R0210

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за
равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени
средства по „Платежоспособност II“

▼M1
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за
равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по
„Платежоспособност II“

R0220

▼B
Приспадания

▼M1
Приспадания за дялови участия в други финансови предприятия, включително предприятия,
които не са поднадзорни, извършващи финансови дейности

R0230

от които приспаднати съгласно член 228 от Директива 2009/138/ЕО

R0240

▼B

C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050
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Резерв за равняване

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени

▼B
Общо
C0010

Приспадания за дялови участия при липса на информация (член 229)

R0250

Приспадане за участия, включени посредством приспадане и агрегиране, когато се използва
комбинацията от методи

R0260

Общо позиции от неналични собствени средства

R0270

Общо приспадания

R0280

Общо основни собствени средства след приспадания

R0290

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени
C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050

Допълнителни собствени средства
R0300

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип —
неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция
от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване

R0310

Неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за
изплащане при поискване

R0320

Правно обвързващ ангажимент за записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване

R0330

Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО

R0340

Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/
ЕО

R0350

Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО

R0360

Допълнителни покани към членовете — различни от тези съгласно член 96, параграф 3, първа
алинея от Директива 2009/138/ЕО

R0370
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Неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за
изплащане при поискване

▼B
Общо
C0010

Неналични допълнителни собствени средства на равнище група

R0380

Други допълнителни собствени средства

R0390

Общо допълнителни собствени средства

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени
C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050

R0400

Собствени средства и други финансови сектори

R0410

Институции за професионално пенсионно осигуряване

R0420

Субекти, които не са поднадзорни, извършващи финансови дейности

R0430

Общо собствени средства от други финансови сектори

R0440

▼M2
▼B
Собствени средства, когато се използва приспадане и агрегиране, самостоятелно или в
съчетание с метод 1
Собствени средства, агрегирани при използване на метода на приспадане и агрегиране и
комбинация от методи

R0450

Собствени средства, агрегирани при използване на метода на приспадане и агрегиране и
комбинация от методи, нетно от СРГ

R0460

Общо допустими собствени средства за покриване на консолидираното групово КИП (с
изключение на собствените средства от друг финансов сектор и от предприятията, включени
посредством метода на приспадане и агрегиране)

R0520

Общо налични собствени средства за покриване на минималното консолидирано групово КИП

R0530
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Кредитни институции, инвестиционни посредници, финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, финансови институции

▼B
Общо
C0010

Общо допустими собствени средства за покриване на консолидираното групово КИП (с
изключение на собствените средства от друг финансов сектор и от предприятията, включени
посредством метода на приспадане и агрегиране)

R0560

Общо допустими собствени средства за покриване на минималното консолидирано групово
КИП

R0570
R0590

Минимално консолидирано групово КИП

R0610

Коефициент между допустимите собствени средства и консолидираното групово КИП (с
изключение на други финансови сектори и предприятията, включени посредством метода
на приспадане и агрегиране)

R0630

Коефициент между допустимите собствени средства и минимално консолидирано групово
КИП

R0650

Общо допустими собствени средства за покриване на груповото КИП (включително
собствени средства от друг финансов сектор и от предприятия, включени посредством
метода на приспадане и агрегиране)

R0660

КИП за субекти, включени в метода на приспадане и агрегиране

R0670

Групово КИП

R0680

Коефициент между допустимите собствени средства и груповото КИП (включително други
финансови сектори и предприятията, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране)

R0690

C0020

C0030

Втори ред

Трети ред

C0040

C0050
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Консолидирано групово КИП

Първи ред — Първи ред —
неограничени ограничени

▼B
C0060

Резерв за равняване
Превишение на активите над пасивите

R0700

Собствени акции (държани пряко или косвено)

R0710

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления

R0720

Други позиции от основни собствени средства

R0730

Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция и
обособени фондове

R0740

Други неналични собствени средства

R0750

Резерв за равняване

R0760

Очаквани печалби
R0770

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Общозастрахователна дейност

R0780

Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП)

R0790
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Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Животозастрахователна дейност

▼B
S.23.02.01
Подробна информация относно собствените средства по редове
Общо

C0010

Първи ред

Втори ред

Общо първи
ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

Втори ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

C0020

C0030

C0040

C0050

Трети ред

C0060

Общо обикновен акционерен капитал
Изплатен
Поискан, но все още неизплатен
Държани собствени акции
Общо обикновен акционерен капитал

R0010
R0020
R0030

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства
Изплатени
Поискани, но все още неизплатени
За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — общ начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства

R0110
R0120
R0200

Подчинени дялови вноски на съдружници
Подчинени срочни

R0210

Подчинени безсрочни с кол опция

R0220

Подчинени безсрочни без договорна възможност за изкупуване

R0230
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R0100

▼B
Първи ред

Общо

C0010

Общо подчинени дялови вноски на съдружници

Втори ред

Общо първи
ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

Втори ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

C0020

C0030

C0040

C0050

Трети ред

C0060

R0300

Привилегировани акции
Срочни привилегировани акции

R0310

Безсрочни привилегировани акции с кол опция

R0320

Безсрочни привилегировани акции без договорна възможност за изкупуване

R0330

Общо привилегировани акции

R0400

Подчинени пасиви
R0410

Подчинени безсрочни пасиви с договорна възможност за изкупуване

R0420

Подчинени безсрочни пасиви без договорна възможност за изкупуване

R0430

Общо подчинени пасиви

R0500
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Подчинени срочни пасиви

▼B
Трети ред

Втори ред

Одобрени
Одобрени
Текущи суми
Текущи суми
първоначални суми
първоначални суми
C0070

Допълнителни собствени средства

Позиции, за които е одобрена сума
Позиции, за които е одобрен метод

C0080

C0090

C0100

R0510
R0520

Общо

Обяснение

C0110

C0120

Превишение на активите над пасивите — разпределение на разлики от оценката
R0600

Разлика в оценяването на технически резерви

R0610

Разлика в оценяването на други пасиви

R0620

Общо резерви и неразпределени печалби от финансови отчети

R0630

Друго, моля обяснете защо трябва да се използва този ред.

R0640

Резерви от финансови отчети, коригирани за разлики от оценката по „Платежоспособност II“

R0650

Превишение на активите над пасивите, което се дължи на позициите от основни собствени средства (в изключение на резерва за равняване)

R0660

Превишение на активите над пасивите

R0700
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Разлика в оценяването на активите

▼B
S.23.02.04
Подробна информация относно собствените средства по редове
Общо

C0010

Първи ред

Втори ред

Общо първи
ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

Втори ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

C0020

C0030

C0040

C0050

Трети ред

C0060

Общо обикновен акционерен капитал
Изплатен
Поискан, но все още неизплатени
Държани собствени акции

R0020
R0030
R0100

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства
Изплатени
Поискани, но все още неизплатени
За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — общ начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства

R0110
R0120
R0200

Подчинени дялови вноски на съдружници
Подчинени срочни

R0210

Подчинени безсрочни с кол опция

R0220
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Общо обикновен акционерен капитал

R0010

▼B
Първи ред

Общо

C0010

Подчинени безсрочни без договорна възможност за изкупуване
Общо подчинени дялови вноски на съдружници

Втори ред

Общо първи
ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

Втори ред

От които
отчетени
съгласно
преходните
мерки

C0020

C0030

C0040

C0050

Трети ред

C0060

R0230
R0300

Привилегировани акции
Срочни привилегировани акции

R0310

Безсрочни привилегировани акции с кол опция

R0320

Безсрочни привилегировани акции без договорна възможност за изкупуване

R0330

Общо привилегировани акции

R0400

Подчинени пасиви
R0410

Подчинени безсрочни пасиви с договорна възможност за изкупуване

R0420

Подчинени безсрочни пасиви без договорна възможност за изкупуване

R0430

Общо подчинени пасиви

R0500
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Подчинени срочни пасиви

▼B
Трети ред

Втори ред

Одобрени
Одобрени
Текущи суми
Текущи суми
първоначални суми
първоначални суми
C0070

Допълнителни собствени средства

Позиции, за които е одобрена сума

R0510

Позиции, за които е одобрен метод

R0520

C0080

C0090

C0100

Общо

Обяснение

C0110

C0120

Превишение на активите над пасивите — разпределение на разлики от оценката
R0600

Разлика в оценяването на технически резерви

R0610

Разлика в оценяването на други пасиви

R0620

Общо резерви и неразпределени печалби от финансови отчети

R0630

Друго, моля обяснете защо трябва да се използва този ред.

R0640

Резерви от финансови отчети, коригирани за разлики от оценката по „Платежоспособност II“

R0650

Превишение на активите над пасивите, което се дължи на позициите от основни собствени средства (в изключение на резерва за равняване)

R0660

Превишение на активите над пасивите

R0700
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Разлика в оценяването на активите

▼B
S.23.03.01
Годишни промени на собствените средства
Пренесено
салдо

Увеличение

Намаление

Прехвърлено
салдо

C0010

C0020

C0030

C0060

Обикновен акционерен капитал — промени през отчетния период
Изплатен

R0010

Поискан, но все още неизплатен

R0020

Държани собствени акции

R0030

Общо обикновен акционерен капитал

R0100

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал —
промени през отчетния период
R0110

Втори ред

R0120

Общо

R0200

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства — промени през отчетния период
Изплатени

R0210

Поискани, но все още неизплатени

R0220

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — общ начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства

R0300
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Първи ред

▼B
Пренесено
салдо

Емитирани

Изкупени

Промени в
оценката

Регулаторно
действие

Прехвърле
но салдо

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Подчинени дялови вноски на съдружници — промени през отчетния период
Първи ред

R0310

Втори ред

R0320

Трети ред

R0330

Общо подчинени дялови вноски на съдружници

Първи ред

R0510

Втори ред

R0520

Трети ред

R0530
R0600

Премии от емисии на акциите, свързани с привилегировани акции
Първи ред

Прехвърле
но салдо

C0010

C0060

R0500

Привилегировани акции — промени през отчетния период

Общо привилегировани акции

Пренесено
салдо

R0610

Пренесено
салдо

Повишение

Намаление

C0010

C0020

C0030

Прехвърле
но салдо
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Излишък от средства

R0400

▼B
Втори ред

R0620

Трети ред

R0630

Общо

R0700

Пренесено
салдо

Емитирани

Изкупени

Промени в
оценката

Регулаторно
действие

Прехвърле
но салдо

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Подчинени пасиви — промени през отчетния период
Първи ред

R0710

Втори ред

R0720

Трети ред

R0730

Общо подчинени пасиви

Пренесено
салдо

Прехвърле
но салдо

C0010

C0060

R0900

Други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе — промени през отчетния период
Позиции от първи ред, които се третират като неограничени

R1000

Позиции от първи ред, които се третират като ограничени

R1010

Пренесено
салдо

Емитирани

Изкупени

Промени в
оценката

Прехвърле
но салдо

C0010

C0070

C0080

C0090

C0060
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Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи

R0800

▼B
Втори ред

R1020

Трети ред

R1030

Общо други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени
средства, които не са посочени по-горе

R1100

Поискани за
Намаление на
основни
наличната
собствени
сума
средства

Пренесено
салдо

Нова
налична
сума

C0010

C0110

C0120

Пренесено
салдо

Повишение

Намаление

Прехвърлено
салдо

C0010

C0020

C0030

C0060

C0130

Прехвърле
но салдо
C0060

Допълнителни собствени средства — промени през отчетния период
Втори ред

R1110

Трети ред

R1120

Общо допълнителни собствени средства

R1200

Годишни промени на собствените средства

Обикновен акционерен капитал — промени през отчетния период
Изплатен

R0010

Поискан, но все още неизплатен

R0020

Държани собствени акции

R0030

Общо обикновен акционерен капитал

R0100
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S.23.03.04

▼B
Пренесено
салдо

Повишение

Намаление

Прехвърлено
салдо

C0010

C0020

C0030

C0060

Пренесено
салдо

Емитирани

Изкупени

Промени в
оценката

Регулаторно
действие

Прехвърле
но салдо

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал —
промени през отчетния период
Първи ред

R0110

Втори ред

R0120

Общо

R0200

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства — промени през отчетния период
Изплатени

R0210

Поискани, но все още неизплатени

R0220
R0300

Подчинени дялови вноски на съдружници — промени през отчетния период
Първи ред

R0310

Втори ред

R0320

Трети ред

R0330

Общо подчинени дялови вноски на съдружници

R0400
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За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип — общ начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства

▼B

Излишък от средства

Пренесено
салдо

Прехвърле
но салдо

C0010

C0060

R0500

Пренесено
салдо

Повишение

Намаление

C0010

C0020

C0030

Пренесено
салдо

Емитирани

Изкупени

Промени в
оценката

Регулаторно
действие

Прехвърле
но салдо

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Прехвърле
но салдо

Привилегировани акции — промени през отчетния период
Първи ред

R0510

Втори ред

R0520

Трети ред

R0530

Общо привилегировани акции
Премии от емисии на акциите, свързани с привилегировани акции
Първи ред

R0610

Втори ред

R0620

Трети ред

R0630

Общо

Подчинени пасиви — промени през отчетния период

R0700
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R0600

▼B
Първи ред

R0710

Втори ред

R0720

Трети ред

R0730

Общо подчинени пасиви

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи

R0800

Прехвърле
но салдо

C0010

C0060

R0900

Позиции от първи ред, които се третират като неограничени

R1000

Позиции от първи ред, които се третират като ограничени

R1010

Втори ред

R1020

Трети ред

R1030
R1100

Пренесено
салдо

Емитирани

Изкупени

Промени в
оценката

Прехвърле
но салдо

C0010

C0070

C0080

C0090

C0060

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 218

Други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе — промени през отчетния период

Общо други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени
средства, които не са посочени по-горе

Пренесено
салдо

▼B
Пренесено
салдо

Нова
налична
сума

C0010

C0110

Поискани за
Намаление на
основни
наличната
собствени
сума
средства
C0120

C0130

Прехвърле
но салдо
C0060

Допълнителни собствени средства — промени през отчетния период
Втори ред

R1110

Трети ред

R1120

Общо допълнителни собствени средства

R1200
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▼B
S.23.04.01
Списък на позициите от собствени средства
Описание на подчинени дялови вноски на
съдружници

Размер

Ред

Код на валутата

Отчетени ли са
съгласно преходните
мерки?

Контрагент (ако е
точно определен)

Дата на емитиране

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

(продължава)

Падеж

Първа дата на изкупуване

Данни за следваща дата на
изкупуване

Данни за стимулите за
изкупуване

Срок за предизвестие

Обратно изкупуване в рамките
на годината

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

Размер

Отчетени ли са
съгласно преходните
мерки?

Контрагент (ако е
точно определен)

Дата на емитиране

Първа дата на
изкупуване

Данни за следваща
дата на изкупуване

Данни за стимулите за
изкупуване

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Описание на подчинени
пасиви

Размер

Ред

Код на валутата

Заемодател (ако е
точно определен)

Отчетени ли са
съгласно преходните
мерки?

Дата на емитиране

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

(продължава)
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Описание на
привилегировани
акции

▼B
Падеж

Първа дата на
изкупуване

Данни за следващата
дата на изкупуване

Данни за стимулите за
изкупуване

Срок за предизвестие

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

Други позиции, одобрени от надзорния орган като основни
собствени средства, които не са посочени по-горе

Размер

Код на валутата

Първи ред

Втори ред

Трети ред

Дата на
разрешението

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Собствени средства от финансовите отчети, които не са представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства
по „Платежоспособност II“
Описание на позицията

Общо

C0570

C0580

Размер

Контрагент

Дата на емитиране

Дата на разрешението

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630
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Описание на допълнителни собствени средства

▼B
Корекция за обособени фондове и за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

Наименование на ОФ/Портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция

Абстрактно КИП

Абстрактно КИП
(отрицателни
резултати, равни на
нула)

C0660

C0670

C0680

Корекция за позиции от ограничени собствени
средства по отношение на портфейли, за които
се прилага изравнителна корекция и обособени
фондове

Превишение на
активите над
пасивите

Бъдещи трансфери
в полза на
акционери

Корекция за позиции от
ограничени собствени средства
по отношение на портфейли, за
които се прилага изравнителна
корекция и обособени фондове

C0690

C0700

C0710

R0010

R0020
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▼B
S.23.04.04
Списък на позициите от собствени средства

Описание на подчинени дялови вноски на съдружници

Размер

Ред

Код на валутата

Емитиращ субект

Заемодател (ако е
точно определен)

Отчетени ли са
съгласно
преходните
мерки?

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Контрагент (ако е точно
определен)

Дата на емитиране

Падеж

Първа дата на
изкупуване

Данни за следваща дата
на изкупуване

Данни за стимулите за
изкупуване

Срок за предизвестие

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Обратно изкупуване в
рамките на годината

% от емисията, държан от
субектите в групата

Принос към груповите
подчинени дялови вноски на
съдружници

C0150

C0160

C0170

C0180

(продължава)

Описание на
привилегировани
акции

Размер

Отчетени ли са
съгласно преходните
мерки?

Контрагент (ако е
точно определен)

Дата на емитиране

Първа дата на
изкупуване

Данни за следваща
дата на изкупуване

Данни за стимулите за
изкупуване

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260
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Наименование на надзорния
орган, предоставил
разрешението

(продължава)

▼B
Описание на подчинени
пасиви

Размер

Ред

Код на валутата

Емитиращ субект

Заемодател (ако е точно
определен)

Отчетени ли са
съгласно преходните
мерки?

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

Контрагент (ако е точно
определен)

Дата на емитиране

Падеж

Първа дата на
изкупуване

Данни за следващата
дата на изкупуване

Данни за стимулите за
изкупуване

Срок за предизвестие

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

(продължава)

(продължава)

Наименование на надзорния орган, предоставил
разрешението

Обратно изкупуване в рамките на годината

% от емисията, държан от субектите в групата

Принос към груповите подчинени пасиви

C0410

C0420

C0430

C0440

Размер

Код на валутата

Първи ред

Втори ред

Трети ред

Дата на
разрешението

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Наименование на
надзорния орган,
предоставил разрешението

Наименование на
съответния субект

Обратно изкупуване в
рамките на годината

C0520

C0530

C0540

Принос към другите
% от емисията, държан от
основни собствени средства
субектите в групата
на групата
C0550

C0560

(продължава)
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Други позиции, одобрени от надзорния орган като
основни собствени средства, които не са посочени по-горе

▼B
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като
собствени средства по „Платежоспособност II“
Описание на позицията

Общо

C0570

C0580

Описание на допълнителни собствени средства

Размер

Контрагент

Дата на
емитиране

C0590

C0600

C0610

C0620

Дата на
разрешението

C0630

Наименование на
надзорния орган, Наименование на
(продължава)
предоставил
съответния субект
разрешението
C0640

C0650

Корекция за обособени фондове и за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

C0660

Корекция за позиции от ограничени собствени
средства по отношение на портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция и обособени
фондове

R0010

R0020

Абстрактно КИП

Абстрактно КИП
(отрицателни
резултати, равни на
нула)

Превишение на
активите над
пасивите

C0670

C0680

C0690

Корекция за позиции от
Бъдещи трансфери ограничени собствени средства по
в полза на
отношение на портфейли, за които
акционери
се прилага изравнителна корекция
и обособени фондове
C0700

C0710
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Наименование на обособения фонд/Портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция

▼B
Изчисляване на неналичните собствени средства на равнище група (подобно изчисляване се прави по отделен субект)
Неналичните собствени средства на равнище група — надхвърлящи приноса на индивидуалното КИП към груповото КИП

Свързани (пре)застрахователни предприятия,
застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена
дейност, спомагателни предприятия и ССЦАПЗР,
включени в обхвата на груповото изчисление

Държава

Принос на
индивидуалното
КИП към
груповото КИП

Неналични
малцинствени
участия

Неналични
собствени средства,
свързани с други
позиции от
собствени средства,
одобрени от
надзорния орган

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0790

C0800

C0810

Неналичен
поискан, но все
още неизплатен
капитал

C0770

C0780

(продължава)

Неналични
подчинени пасиви

Сума, равна на
стойността на
нетните отсрочени
данъчни активи,
неналични на
равнище група

Неналични премии
от емисии на акции,
свързани с
привилегировани
акции

Общо неналични
собствени средства
в превишение

C0820

C0830

C0840

C0850
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Неналични допълнителни собствени средства

Неналични подчинени дялови
вноски на съдружници

Неналични
привилегировани
акции

Неналични
излишъци от
средства

▼B
Свързани (пре)застрахователни предприятия,
застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена
дейност, спомагателни предприятия и ССЦАПЗР,
включени в обхвата на груповото изчисление

Държава

Принос на
индивидуалното
КИП към
груповото КИП

Неналични
малцинствени
участия

Неналични
собствени средства,
свързани с други
позиции от
собствени средства,
одобрени от
надзорния орган

Неналични
излишъци от
средства

Неналичен
поискан, но все
още неизплатен
капитал

Неналични
допълнителни
собствени
средства

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

Общо

Свързани (пре)застрахователни
предприятия, застрахователен холдинг,
финансов холдинг със смесена дейност,
спомагателни предприятия и ССЦАПЗР,
включени в обхвата на груповото
изчисление

Неналични подчинени дялови
вноски на съдружници

Неналични
привилегировани
акции

C0910

C0920

Сума, равна на
Неналични премии от
стойността на нетните
емисии на акции,
Неналични подчинени
отсрочени данъчни
свързани с
пасиви
активи, неналични на
привилегировани
равнище група
акции
C0930

C0940

C0950

Общо неналични
собствени средства в
превишение

C0960

Общо
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▼B
S.24.01.01
Притежавани дялови участия
Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, приспднати (частично или изцяло) съгласно член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)
Таблица 1 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, индивидуално надхвърлящи 10 % от позициите, включени в член 69,
буква а), подточки i), ii), iv) и vi), без да включват консолидираните стратегически дялови участия за целите на приспаданията по член 68, параграф 1 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35
Наименование на
свързаното предприятие
C0010

Идентификационен код на Вид идентификационен код
актива
на актива
C0020

C0030

Общо

Базов собствен капитал от
първи ред

Допълнителен капитал от
първи ред

Втори ред

C0040

C0050

C0060

C0070

Таблица 2 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а),
точки i), ii), iv) и vi), без да включват консолидираните стратегически дялови участия за целта на приспаданията по член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
Наименование на
свързаното предприятие

C0090

C0100

Общо

Базов собствен капитал от
първи ред

Допълнителен капитал от
първи ред

Втори ред

C0110

C0120

C0130

C0140

Общо
C0150

Общо дялови участия в свързани предприятия,
които са финансови и кредитни институции (за
които има приспадане на собствени средства)

Базов собствен
Допълнителен
капитал от първи ред капитал от първи ред
C0160

C0170

Втори ред
C0180
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C0080

Идентификационен код на Вид идентификационен код
актива
на актива

▼B
Приспадане на собствени средства

R0010

Приспадане по член 68, параграф 1

R0020

Приспадане по член 68, параграф 2

R0030

Общо

Общо

Първи ред — неограничени

Първи ред — ограничени

Втори ред

C0190

C0200

C0210

C0220

КИП третиране
Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които не са (изцяло) приспаднати съгласно член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)
Таблица 3 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 (при приспадане на СС съгласно член 68, параграф 3)
Наименование на
свързаното предприятие

C0240

C0250

Общо

Капиталов инструмент от
тип 1

Капиталов инструмент от
тип 2

Подчинени пасиви

C0260

C0270

C0280

C0290

Таблица 4 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които са стратегически (по смисъла на член 171 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35), които не са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 и които не са приспаднати съгласно член 68,
параграфи 1 и 2 (следва да включва останалата част след частичното приспадане съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)
Наименование на
свързаното предприятие
C0300

Идентификационен код на Вид идентификационен код
актива
на актива
C0310

C0320

Общо

Капиталов инструмент от
тип 1

Капиталов инструмент от
тип 2

Подчинени пасиви

C0330

C0340

C0350

C0360
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C0230

Идентификационен код на Вид идентификационен код
актива
на актива

▼B
Таблица 5 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които не са стратегически и които не са приспаднати съгласно член 68,
параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент 2015/35
(Следва да включва останалата част след частичното приспадане съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)
Наименование на
свързаното предприятие
C0370

Идентификационен код на Вид идентификационен код
актива
на актива
C0380

C0390

Общо

Капиталов инструмент от
тип 1

Капиталов инструмент от
тип 2

Подчинени пасиви

C0400

C0410

C0420

C0430

Общо

Капиталов инструмент от
тип 1

Капиталов инструмент от
тип 2

Подчинени пасиви

C0470

C0480

C0490

C0500

Общо

Капиталов инструмент от
тип 1

Капиталов инструмент от
тип 2

Подчинени пасиви

C0540

C0550

C0560

C0570

Дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции
Таблица 6 — Други стратегически дялови участия извън финансова и кредитна институция
Наименование на
свързаното предприятие
C0440

Идентификационен код на Вид идентификационен код
актива
на актива
C0450

C0460

Наименование на
свързаното предприятие
C0510

Идентификационен код на Вид идентификационен код
актива
на актива
C0520

C0530
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Таблица 7 — Други нестратегически дялови участия извън финансова и кредитна институция

▼B
Общо за изчисляване на КИП

R0040

Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни
институции

R0050

от които стратегически (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1)

R0060

от които нестратегически (по-малко от 10 %)

R0070

Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни
институции

R0080

от които стратегически

R0090

от които нестратегически

Общо

Капиталов
инструмент от тип 1

Капиталов
инструмент от тип 2

Подчинени пасиви

C0580

C0590

C0600

C0610

Общо всички дялови участия

C0620

Общо всички дялови участия
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Общо

▼B
S.25.01.01
Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия по стандартната формула
Член 112

Z0010

A001

R0010

Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0020

Подписвачески риск в животозастраховането

R0030

Подписвачески риск в здравното застраховане

R0040

Подписвачески риск в общото застраховане

R0050

Диверсификация

R0060

Риск, свързан с нематериален актив

R0070

Основно капиталово изискване за платежоспособност

R0100

Разпределение от корекции в
резултат на обособени
фондове и портфейли, за
който се прилага
изравнителна корекция

C0030

C0040

C0050

C0100

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност
Корекция в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК

R0120

Операционен риск

R0130

Способност на техническите резерви да покриват загуби

R0140

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби

R0150

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

Друга информация относно КИП

Брутно капиталово
изискване за
платежоспособност
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Пазарен риск

Нетно капиталово
изискване за
платежоспособност

▼B

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове

R0420

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция

R0430

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегация на абстрактни капиталови изисквания за плате
жоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

Метод, използван за изчисляване на корекцията в резултат на агрегация на абстрактни капиталови
изисквания за платежоспособност за обособени фондове и портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция

R0450

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460

Брутно капиталово
изискване за
платежоспособност

Разпределение от корекции в
резултат на обособени
фондове и портфейли, за
който се прилага
изравнителна корекция

C0030

C0040

C0050

Нетно капиталово
изискване за
платежоспособност

Брутно капиталово
изискване за
платежоспособност

Разпределение от корекции в
резултат на обособени
фондове и портфейли, за
който се прилага
изравнителна корекция

C0030

C0040

C0050

S.25.01.04
Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по стандартната формула
Член 112

Z0010

Пазарен риск

R0010

Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0020

Подписвачески риск в животозастраховането

R0030

Подписвачески риск в здравното застраховане

R0040

Подписвачески риск в общото застраховане

R0050
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Нетно капиталово
изискване за
платежоспособност

▼B

Диверсификация

R0060

Риск, свързан с нематериален актив

R0070

Основно капиталово изискване за платежоспособност

R0100

Нетно капиталово
изискване за
платежоспособност

Брутно капиталово
изискване за
платежоспособност

Разпределение от корекции в
резултат на обособени
фондове и портфейли, за
който се прилага
изравнителна корекция

C0030

C0040

C0050

C0100

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност
R0120

Операционен риск

R0130

Способност на техническите резерви да покриват загуби

R0140

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби

R0150

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност за предприятия съгласно консолидиран метод

R0220

Друга информация относно КИП
Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове

R0420

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция

R0430

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегация на абстрактни капиталови изисквания за плате
жоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 234

Корекция в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК

▼B

Метод, използван за изчисляване на корекцията в резултат на агрегация на абстрактни капиталови
изисквания за платежоспособност за обособени фондове и портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция

R0450

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460

Минимално консолидирано групово капиталово изискване за платежоспособност

R0470

Нетно капиталово
изискване за
платежоспособност

Брутно капиталово
изискване за
платежоспособност

Разпределение от корекции в
резултат на обособени
фондове и портфейли, за
който се прилага
изравнителна корекция

C0030

C0040

C0050

Информация относно други субекти
R0500

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) —
Кредитни институции, инвестиционни посредници и финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества на ПКИПЦ

R0510

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) —
Институции за професионално пенсионно осигуряване

R0520

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) —
Капиталово изискване за извършващите финансови дейности субекти, които не са поднадзорни

R0530

Капиталово изискване за изисквания за неконтролиращо дялово участие

R0540

Капиталово изискване за останалите предприятия

R0550

Общо КИП
КИП за предприятия, включени посредством метода на приспадане и агрегиране

R0560

Капиталово изискване за платежоспособност

R0570
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Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания)

▼B
SR.25.01.01
Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия по стандартната формула
Член 112

Z0010

Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030

R0010

Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0020

Подписвачески риск в животозастраховането

R0030

Подписвачески риск в здравното застраховане

R0040

Подписвачески риск в общото застраховане

R0050

Диверсификация

R0060

Риск, свързан с нематериален актив

R0070

Основно капиталово изискване за платежоспособност

R0100

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

Брутно капиталово
изискване за
платежоспособност

C0030

C0040

C0100

Операционен риск

R0130

Способност на техническите резерви да покриват загуби

R0140

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби

R0150

Капиталово изискване за платежоспособност

R0200

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460
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Пазарен риск

Нетно капиталово
изискване за
платежоспособност

▼B
S.25.02.01
Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на
капиталовото
изискване за
платежоспособност

C0010

C0020

C0030

Изчисляване на капиталово изискване за платежо
способност

Разпределение от корекции в
Разглеждане на бъдещи
резултат на обособени фондове и
действия на управителните
портфейли, за който се прилага
органи относно технически
изравнителна корекция
резерви и/или отсрочени данъци
C0050

C0060

Моделирана сума

C0070

C0100

R0110

Диверсификация

R0060

Корекция в резултат на агрегацията на абстрактното
КИП за ОФ/ПКПИК

R0120

Капиталово изискване за дейност, извършвана
съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

Капиталово изискване за платежоспособност без
добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

Друга информация относно КИП
Размер/прогнозна оценка на общата способност на
техническите резерви да покриват загуби

R0300

Размер/прогнозна оценка на общата способност на
отсрочените данъци да покриват загуби

R0310
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Общо недиверсифицирани компоненти

▼B
Описание на
компонентите

Изчисляване на
капиталовото
изискване за
платежоспособност

C0010

C0020

C0030

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан
с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания
за платежоспособност за останалата част

R0410

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания
за платежоспособност за обособени фондове

R0420

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания
за платежоспособност за портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция

R0430

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегация
на абстрактни капиталови изисквания за платежо
способност за обособените фондове за член 304

R0440

Метод, използван за изчисляване на корекцията в
резултат на агрегация на абстрактни капиталови
изисквания за платежоспособност за обособени
фондове и портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция

R0450

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460

Разпределение от корекции в
Разглеждане на бъдещи
резултат на обособени фондове и
действия на управителните
портфейли, за който се прилага
органи относно технически
изравнителна корекция
резерви и/или отсрочени данъци
C0050

C0060

Моделирана сума

C0070
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Уникален номер на компонент

▼B
S.25.02.04
Капиталово изискване за платежоспособност — за групи, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на
капиталовото
изискване за
платежоспособност

C0010

C0020

C0030

Изчисляване на капиталово изискване за платежо
способност

C0050

C0060

Моделирана сума

C0070

C0100

R0110

Диверсификация

R0060

Корекция в резултат на агрегацията на абстрактното
КИП за ОФ/ПКПИК

R0120

Капиталово изискване за дейност, извършвана
съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

Капиталово изискване за платежоспособност без
добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност за
предприятия съгласно консолидиран метод

R0220

Друга информация относно КИП
R0300
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Общо недиверсифицирани компоненти

Размер/прогнозна оценка на общата способност на
техническите резерви да покриват загуби

Разпределение от корекции в
Разглеждане на бъдещи
резултат на обособени фондове и
действия на управителните
портфейли, за който се прилага
органи относно технически
изравнителна корекция
резерви и/или отсрочени данъци

▼B
Описание на
компонентите

Изчисляване на
капиталовото
изискване за
платежоспособност

C0010

C0020

C0030

Размер/прогнозна оценка на общата способност на
отсрочените данъци да покриват загуби

R0310

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан
с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания
за платежоспособност за останалата част

R0410

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания
за платежоспособност за обособени фондове

R0420

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания
за платежоспособност за портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция

R0430

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегация
на абстрактни капиталови изисквания за платежо
способност за обособените фондове за член 304

R0440

Метод, използван за изчисляване на корекцията в
резултат на агрегация на абстрактни капиталови
изисквания за платежоспособност за обособени
фондове и портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция

R0450

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460

Минимално консолидирано групово
изискване за платежоспособност

капиталово

R0470

Информация относно други субекти
Капиталово изискване за други финансови сектори
(Незастрахователни капиталови изисквания)

R0500

Капиталово изискване за други финансови сектори
(Незастрахователни капиталови изисквания) —
Кредитни институции, инвестиционни посредници и
финансови
институции,
лица,
управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, управляващи
дружества на ПКИПЦ

R0510

Разпределение от корекции в
Разглеждане на бъдещи
резултат на обособени фондове и
действия на управителните
портфейли, за който се прилага
органи относно технически
изравнителна корекция
резерви и/или отсрочени данъци
C0050

C0060

Моделирана сума

C0070
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Уникален номер на компонент

▼B
Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на
капиталовото
изискване за
платежоспособност

C0010

C0020

C0030

Капиталово изискване за други финансови сектори
(Незастрахователни капиталови изисквания) — Инст
итуции за професионално пенсионно осигуряване

R0520

Капиталово изискване за други финансови сектори
(Незастрахователни капиталови изисквания) —
Капиталово изискване за извършващите финансови
дейности субекти, които не са поднадзорни

R0530

Капиталово изискване за
нтролиращо дялово участие

R0540

изисквания

за

неко

Капиталово изискване за останалите предприятия

Разпределение от корекции в
Разглеждане на бъдещи
резултат на обособени фондове и
действия на управителните
портфейли, за който се прилага
органи относно технически
изравнителна корекция
резерви и/или отсрочени данъци
C0050

C0060

Моделирана сума

C0070

R0550

Общо КИП
R0560

Капиталово изискване за платежоспособност

R0570
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КИП за предприятия, включени посредством метода
на приспадане и агрегиране

▼B
SR.25.02.01
Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030

Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на капиталовото
изискване за платежоспособност

Разглеждане на бъдещи
действия на управителните
органи относно технически
резерви и/или отсрочени данъци

Моделирана сума

C0010

C0020

C0030

C0060

C0070

C0100

Общо недиверсифицирани компоненти

R0110

Диверсификация

R0060

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

Друга информация относно КИП
Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да
покриват загуби

R0300

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да
покриват загуби

R0310

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 242

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

▼B
S.25.03.01
Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия с цялостни вътрешни модели

Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност

Разглеждане на бъдещи действия на
управителните органи относно
технически резерви и/или отсрочени
данъци

C0010

C0020

C0030

C0060

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

C0100

R0110

Диверсификация

R0060

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/
ЕО (преходно)

R0160

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

Друга информация относно КИП
Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват
загуби

R0300

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да покриват
загуби

R0310

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за оста
налата част

R0410
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Общо недиверсифицирани компоненти

▼B
Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност

Разглеждане на бъдещи действия на
управителните органи относно
технически резерви и/или отсрочени
данъци

C0010

C0020

C0030

C0060

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за
обособени фондове

R0420

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегация на абстрактни капиталови изис
квания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 244

▼B
S.25.03.04
Капиталово изискване за платежоспособност — за групи с цялостни вътрешни модели

Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност

Разглеждане на бъдещи действия на
управителните органи относно техн
ически резерви и/или отсрочени данъци

C0010

C0020

C0030

C0060

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

C0100

R0110

Диверсификация

R0060

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/
ЕО

R0160

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

Друга информация относно КИП
Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват
загуби

R0300

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да покриват
загуби

R0310

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за оста
налата част

R0410

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за
обособени фондове

R0420
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Общо недиверсифицирани компоненти

▼B
Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност

Разглеждане на бъдещи действия на
управителните органи относно техн
ически резерви и/или отсрочени данъци

C0010

C0020

C0030

C0060

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегация на абстрактни капиталови изис
квания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460

Минимално консолидирано групово капиталово изискване за платежоспособност

R0470

Информация относно други субекти
R0500

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови
изисквания) — Кредитни институции, инвестиционни посредници и финансови инст
итуции, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващи
дружества на ПКИПЦ

R0510

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови
изисквания) — Институции за професионално пенсионно осигуряване

R0520

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови
изисквания) — Капиталово изискване за извършващите финансови дейности субекти,
които не са поднадзорни

R0530

Капиталово изискване за изисквания за неконтролиращо дялово участие

R0540

Капиталово изискване за останалите предприятия

R0550
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Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови
изисквания)

▼B
SR.25.03.01
Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия с цялостни вътрешни модели

Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030

Уникален номер на компонент

Описание на
компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност

Разглеждане на бъдещи действия на
управителните органи относно техн
ически резерви и/или отсрочени данъци

C0010

C0020

C0030

C0060

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

C0100

R0110

Диверсификация

R0060

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

Вече определен добавен капитал

R0210

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

Друга информация относно КИП
Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват
загуби

R0300

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да покриват
загуби

R0310

Бъдещи нетни дискреционни плащания

R0460
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Общо недиверсифицирани компоненти

▼M1
S.26.01.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск
Член 112

Z0010

Използвани опростявания

C0010

Опростявания — риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми

R0010

Опростявания за каптивните предприятия — лихвен риск

R0020

Опростявания за каптивните предприятия — риск, свързан с лихвения спред по облигации и заеми

R0030

Опростявания за каптивните предприятия — риск от пазарна концентрация

R0040

Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Лихвен риск

R0100

сътресение за намаляване на лихвения процент

R0110

сътресение за увеличаване на лихвения процент

R0120

Риск, свързан с акции

R0200

акции от тип 1

R0210

акция от тип 1

R0220

стратегически дялови участия (акции от тип 1)

R0230

основаващи се на дюрацията (акции от тип 1)

R0240

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Пазарен риск — Основна информация

Абсолютни стойности след сътресението

▼M1
Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Пазарен риск — Основна информация

акции от тип 2

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0250

акция от тип 2

R0260

стратегически дялови участия (акции от тип 2)

R0270

основаващи се на дюрацията (акции от тип 2)

R0280

допустими инфраструктурни капиталови инструменти

R0290

Риск, свързан с недвижима собственост

R0300

Пазарен риск — Основна информация

Риск, свързан с лихвения спред

R0400

облигации и заеми

R0410

облигации и заеми (допустими инфраструктурни
инвестиции)

R0411

облигации и заеми (различни
инфраструктурни инвестиции)

R0412

от

допустими

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

▼M1
Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Пазарен риск — Основна информация

кредитни деривати

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0420

низходящо сътресение по кредитни деривати

R0430

възходящо сътресение по кредитни деривати

R0440

Секюритизиращи позиции

Абсолютни стойности след сътресението

R0450

секюритизации от тип 1

R0460

секюритизации от тип 2

R0470

пресекюритизации

R0480
R0500

Валутен риск

R0600

▼M2
▼M1
увеличение на стойността на чуждестранната валута

R0610

намаление на стойността на чуждестранната валута

R0620

Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск

R0700

Общо пазарен риск

R0800
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Риск от пазарна концентрация

▼M1
S.26.01.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск
Член 112

Z0010

Използвани опростявания

C0010

Опростявания — риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми

R0010

Опростявания за каптивните предприятия — лихвен риск

R0020

Опростявания за каптивните предприятия — риск, свързан с лихвения спред по облигации и заеми

R0030

Опростявания за каптивни предприятия — риск от пазарна концентрация

R0040

Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Лихвен риск

R0100

сътресение за намаляване на лихвения процент

R0110

сътресение за увеличаване на лихвения процент

R0120

Риск, свързан с акции

R0200

акции от тип 1

R0210

акция от тип 1

R0220

стратегически дялови участия (акции от тип 1)

R0230

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Пазарен риск — Основна информация

Абсолютни стойности след сътресението

▼M1
Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Пазарен риск — Основна информация

основаващи се на дюрацията (акции от тип 1)
акции от тип 2

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

стратегически дялови участия (акции от тип 2)

R0270

основаващи се на дюрацията (акции от тип 2)

R0280

допустими инфраструктурни капиталови инструменти

R0290

C0060

C0070

C0080

R0400
R0410
R0411

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Пазарен риск — Основна информация

облигации и заеми (допустими инфраструктурни
инвестиции)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

R0300

Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

облигации и заеми

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

R0250
R0260

Риск, свързан с лихвения спред

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

R0240

акция от тип 2

Риск, свързан с недвижима собственост

Абсолютни стойности след сътресението

▼M1
Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Пазарен риск — Основна информация

облигации и заеми (различни
инфраструктурни инвестиции)

от

допустими

кредитни деривати

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0412
R0420

низходящо сътресение по кредитни деривати

R0430

възходящо сътресение по кредитни деривати

R0440

Секюритизиращи позиции

Абсолютни стойности след сътресението

R0450
R0460

секюритизации от тип 2

R0470

пресекюритизации

R0480

Риск от пазарна концентрация

R0500

Валутен риск

R0600

▼M2
▼M1
увеличение на стойността на чуждестранната валута

R0610

намаление на стойността на чуждестранната валута

R0620

Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск

R0700

Общо пазарен риск

R0800
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секюритизации от тип 1

▼M1
SR.26.01.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск
Член 112

Z0010

Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер на фонд/портфейл

Z0030

Използвани опростявания

C0010

Опростявания — риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми

R0010

Опростявания за каптивните предприятия — лихвен риск

R0020

Опростявания за каптивните предприятия — риск, свързан с лихвения спред по облигации и заеми

R0030

Опростявания за каптивните предприятия — риск от пазарна концентрация

R0040

Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Лихвен риск

R0100

сътресение за намаляване на лихвения процент

R0110

сътресение за увеличаване на лихвения процент

R0120

Риск, свързан с акции

R0200

акции от тип 1

R0210

акция от тип 1

R0220

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Пазарен риск — Основна информация

Абсолютни стойности след сътресението

▼M1
Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Пазарен риск — Основна информация

стратегически дялови участия (акции от тип 1)

R0230

основаващи се на дюрацията (акции от тип 1)

R0240

акции от тип 2

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0250

акция от тип 2

R0260

стратегически дялови участия (акции от тип 2)

R0270

основаващи се на дюрацията (акции от тип 2)

R0280

допустими инфраструктурни капиталови инструменти

R0290
R0300
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Риск, свързан с недвижима собственост

Абсолютни стойности след сътресението

▼M1
Първоначални
абсолютни стойности
преди сътресението

Пазарен риск — Основна информация

Риск, свързан с лихвения спред

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0400

облигации и заеми

R0410

облигации и заеми (допустими инфраструктурни
инвестиции)

R0411

облигации и заеми (различни
инфраструктурни инвестиции)

R0412

от

допустими

кредитни деривати

R0420
R0430

възходящо сътресение по кредитни деривати

R0440

Секюритизиращи позиции

R0450

секюритизации от тип 1

R0460

секюритизации от тип 2

R0470

пресекюритизации

R0480

Риск от пазарна концентрация

R0500

Валутен риск

R0600

▼M2
▼M1
увеличение на стойността на чуждестранната валута

R0610

намаление на стойността на чуждестранната валута

R0620

Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск

R0700

Общо пазарен риск

R0800

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 256

низходящо сътресение по кредитни деривати

▼B
S.26.02.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
Член 112

Z0010

Използвани
опростявания
Опростявания

C0010
R0010

Риск от неизпълнение от страна на контрагент —
Основна информация

R0100

Експозиция към едно лице 1

R0110

Експозиция към едно лице 2

R0120

Експозиция към едно лице 3

R0130

Експозиция към едно лице 4

R0140

Експозиция към едно лице 5

R0150

Експозиция към едно лице 6

R0160

Експозиция към едно лице 7

R0170

Код на
експозиция към
едно лице

Вид код на
експозиция към
едно лице

Загуба при
неизпълнение

Вероятност от
неизпълнение

Нетно капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080
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Експозиции от тип 1

Наименование
на експозиция
към едно лице

▼B
Наименование
на експозиция
към едно лице

Код на
експозиция към
едно лице

Вид код на
експозиция към
едно лице

Загуба при
неизпълнение

Вероятност от
неизпълнение

Нетно капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Риск от неизпълнение от страна на контрагент —
Основна информация

R0180

Експозиция към едно лице 9

R0190

Експозиция към едно лице 10

R0200

Експозиции от тип 2

R0300

Вземания от посредници, дължими в продъ
лжение на повече от три месеца

R0310

Всички видове експозиции от тип 2, различни
от вземания от посредници, дължими в
продължение на повече от три месеца

R0320

Диверсификация в рамките на модула за
риска от неизпълнение от страна на
контрагент

R0330

Общо риск от неизпълнение от страна на
контрагента

R0400

Допълнителни данни относно ипотеките

Загуби, произтичащи от ипотечни кредити от тип 2
Общо загуби, произтичащи от ипотечни кредити

C0090

R0500
R0510
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Експозиция към едно лице 8

▼B
S.26.02.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
Член 112

Z0010

Използвани
опростявания
Опростявания

C0010
R0010

Риск от неизпълнение от страна на контрагент —
Основна информация

R0100

Експозиция към едно лице 1

R0110

Експозиция към едно лице 2

R0120

Експозиция към едно лице 3

R0130

Експозиция към едно лице 4

R0140

Експозиция към едно лице 5

R0150

Експозиция към едно лице 6

R0160

Експозиция към едно лице 7

R0170

Експозиция към едно лице 8

R0180

Код на
експозиция към
едно лице

Вид код на
експозиция към
едно лице

Загуба при
неизпълнение

Вероятност от
неизпълнение

Нетно капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080
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Експозиции от тип 1

Наименование
на експозиция
към едно лице

▼B

Риск от неизпълнение от страна на контрагент —
Основна информация

R0190

Експозиция към едно лице 10

R0200

Експозиции от тип 2

R0300

Вземания от посредници, дължими в продъ
лжение на повече от три месеца

R0310

Всички видове експозиции от тип 2, различни
от вземания от посредници, дължими в
продължение на повече от три месеца

R0320

Диверсификация в рамките на модула за
риска от неизпълнение от страна на
контрагент

R0330

Общо риск от неизпълнение от страна на
контрагента

R0400

Допълнителни данни относно ипотеките

Загуби, произтичащи от ипотечни кредити от
тип 2
Общо загуби, произтичащи от ипотечни
кредити

Код на
експозиция към
едно лице

Вид код на
експозиция към
едно лице

Загуба при
неизпълнение

Вероятност от
неизпълнение

Нетно капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

R0500
R0510
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Експозиция към едно лице 9

Наименование
на експозиция
към едно лице

▼B
SR.26.02.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
Член 112
Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част
Номер фонд/портфейл

Z0010
Z0020
Z0030

Използвани опростявания
Опростявания

Риск от неизпълнение от страна на контрагент —
Основна информация

R0100

Експозиция към едно лице 1

R0110

Експозиция към едно лице 2

R0120

Експозиция към едно лице 3

R0130

Експозиция към едно лице 4

R0140

Експозиция към едно лице 5

R0150

Експозиция към едно лице 6

R0160

Експозиция към едно лице 7

R0170

R0010

Наименование
на експозиция
към едно лице

Код на
експозиция към
едно лице

Вид код на
експозиция към
едно лице

Загуба при
неизпълнение

Вероятност от
неизпълнение

Нетно капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080
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Експозиции от тип 1

C0010

▼B

Риск от неизпълнение от страна на контрагент —
Основна информация

R0180

Експозиция към едно лице 9

R0190

Експозиция към едно лице 10

R0200

Експозиции от тип 2

R0300

Вземания от посредници, дължими в продъ
лжение на повече от три месеца

R0310

Всички видове експозиции от тип 2, различни
от вземания от посредници, дължими в
продължение на повече от три месеца

R0320

Диверсификация в рамките на модула за
риска от неизпълнение от страна на
контрагент

R0330

Общо риск от неизпълнение от страна на
контрагента

R0400

Код на
експозиция към
едно лице

Вид код на
експозиция към
едно лице

Загуба при
неизпълнение

Вероятност от
неизпълнение

Нетно капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080
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Експозиция към едно лице 8

Наименование
на експозиция
към едно лице

▼B
S.26.03.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането
Член 112

Z0010

Използвани опростявания

C0010

Опростявания — риск от смъртност
Опростявания — риск от дълголетие
Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост
Опростявания — риск от прекратяване
Опростявания — риск, свързан с разходи в животозастраховането
Опростявания — катастрофичен риск в животозастраховането

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Риск от смъртност

R0100

Риск от дълголетие

R0200

Риск от инвалидност/заболеваемост

R0300

Риск от прекратяване

R0400

риск от увеличение на процентите на
прекратяванията

R0410

риск от намаление на процентите на
прекратяванията

R0420

Риск от масово прекратяване

R0430

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Подписвачески риск в животозастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Подписвачески риск в животозастраховането

Риск, свързан
озастраховането

с

разходи

в

живот

R0600

Катастрофичен риск в животозастраховането

R0700

Диверсификация в рамките на модула на
подписваческия риск в животозастраховането

R0800

Общо подписвачески
озастраховането

R0900

в

живот

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

Допълнителни данни относно актуализационния
риск

C0090

R1000
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Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)

Коефициент, прилаган за сътресенията по
отношение на ктуализационния риск

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

R0500

Актуализационен риск

риск

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
S.26.03.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането
Член 112

Z0010

Използвани опростявания

C0010

Опростявания — риск от смъртност
Опростявания — риск от дълголетие
Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост
Опростявания — риск от прекратяване
Опростявания — риск, свързан с разходи в животозастраховането
Опростявания — катастрофичен риск в животозастраховането

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Риск от смъртност

R0100

Риск от дълголетие

R0200

Риск от инвалидност/заболеваемост

R0300

Риск от прекратяване

R0400

риск от увеличение на процентите на
прекратяванията

R0410

риск от намаление на процентите на
прекратяванията

R0420

Риск от масово прекратяване

R0430

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Подписвачески риск в животозастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Подписвачески риск в животозастраховането

Риск, свързан
озастраховането

с

разходи

в

живот

R0600

Катастрофичен риск в животозастраховането

R0700

Диверсификация в рамките на модула на
подписваческия риск в животозастраховането

R0800

Общо подписвачески
озастраховането

R0900

в

живот

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

Допълнителни данни относно актуализационния
риск

C0090

R1000
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Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)

Коефициент, прилаган за сътресенията по
отношение на ктуализационния риск

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

R0500

Актуализационен риск

риск

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
SR.26.03.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането
Член 112
Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част
Номер фонд/портфейл

Z0010
Z0020
Z0030

Използвани опростявания
Опростявания — риск от смъртност
Опростявания — риск от дълголетие
Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост
Опростявания — риск от прекратяване
Опростявания — риск, свързан с разходи в животозастраховането
Опростявания — катастрофичен риск в животозастраховането

C0010
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Риск от смъртност

R0100

Риск от дълголетие

R0200

Риск от инвалидност/заболеваемост

R0300

Риск от прекратяване

R0400

риск от увеличение на процентите на
прекратяванията

R0410

риск от намаление на процентите на
прекратяванията

R0420

Риск от масово прекратяване

R0430

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Подписвачески риск в животозастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Подписвачески риск в животозастраховането

Риск, свързан
озастраховането

с

разходи

в

живот

R0600

Катастрофичен риск в животозастраховането

R0700

Диверсификация в рамките на модула на
подписваческия риск в животозастраховането

R0800

Общо подписвачески
озастраховането

R0900

в

живот

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

Допълнителни данни относно актуализационния
риск

C0090

R1000
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Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)

Коефициент, прилаган за сътресенията по
отношение на ктуализационния риск

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

R0500

Актуализационен риск

риск

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
S.26.04.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане
Член 112

Z0010
C0010

Използвани опростявания
Опростявания — риск от смъртност в здравното застраховане

R0010

Опростявания — риск от дълголетие в здравното застраховане
Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — медицински разходи
Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — защита на доходите
Опростявания — риск от прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането
Опростявания — риск от разходи в здравното застраховане

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Риск от смъртност в здравното застраховане

R0100

Риска от дълголетие в здравното застраховане

R0200

Риск
от
инвалидност/заболеваемост
здравното застраховане

R0300

в

Медицински разходи
увеличение на медицинските разходи

R0310
R0320

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 269

Подписвачески риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Подписвачески риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

намаление на медицинските разходи
Защита на доходите

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0330
R0340

Риск от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

R0400

риск от увеличение на процентите на
прекратяванията

R0410

риск от намаление на процентите на
прекратяванията

R0420

Риск от масово прекратяване

R0430
R0500

Актуализационен
застраховане

R0600

в

здравното

Диверсификация в рамките на подпис
ваческия риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

R0700

Общо подписвачески риск в здравното
застраховане,
подобно
на
живот
озастраховането

R0800

Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)
Допълнителни данни относно актуализационния
риск

Коефициент, прилаган за сътресенията по
отношение на ктуализационния риск

C0090

R0900
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Риск от разходи в здравното застраховане
риск

Абсолютни стойности след сътресението

▼B

Стандартно отклонение за риск, свързан с определянето
на премии

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в здравното застраховане, различно от
животозастраховането

R1000

Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка със защита на доходите

R1010

Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка с обезщетение на работниците

R1020

Непропорционално здравно презастраховане

R1030

Обща мярка за обем

R1040

Комбинирано стандартно отклонение

R1050

Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)
Стандартно
отклонение

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
брутно/нетно
стандартно
отклонение

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
Коефициент на
корекция за
непропорционално
презастраховане

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0180

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в здравното застраховане, различно
от животозастраховането

R1100

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 271

Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка с медицински разходи

Стандартно
отклонение за риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето
свързан с
на премии и резерви
определянето на
резерви

▼B
Първоначални абсолютни стойности
преди сътресението

Риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

Риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Капиталово
изискване за
платежо
способност

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

R1200
Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0240

Диверсификация в рамките на подписваческия риск в здравното застраховане,
различно от животозастраховането
Общо подписвачески риск в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

R1300
R1400

Риск от масово произшествие
Риск от концентрация на произшествия
Пандемичен риск
Диверсификация в рамките на катастрофичния риск в здравното застраховане
Общо катастрофичен риск в здравното застраховане

Брутно капиталово изискване за
платежоспособност

C0250

C0260

Нетно капиталово изискване за
платежоспособност

Брутно капиталово изискване за
платежоспособност

C0270

C0280

R1500
R1510
R1520
R1530
R1540

Общо подписвачески риск в здравното застраховане

Диверсификация в рамките на модула на подписваческия риск в здравното
застраховане

R1600

Общо подписвачески риск в здравното застраховане

R1700
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Катастрофичен риск в здравното застраховане

Нетно капиталово изискване за
платежоспособност

▼B
S.26.04.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане
Член 112

Z0010

Използвани опростявания
Опростявания — риск от смъртност в здравното застраховане
Опростявания — риск от дълголетие в здравното застраховане
Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — медицински разходи
Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — защита на доходите
Опростявания — риск от прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането
Опростявания — риск от разходи в здравното застраховане

C0010
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Риск от смъртност в здравното застраховане

R0100

Риска от дълголетие в здравното застраховане

R0200

Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане

R0300

Медицински разходи

увеличение на медицински разходи

R0310

R0320

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080
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Подписвачески риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Подписвачески риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

намаление на медицинските разходи
Защита на доходите

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0330
R0340

Риск от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

R0400

риск от увеличение на процентите на
прекратяванията

R0410

риск от намаление на процентите на прек
ратяванията

R0420

Риск от масово прекратяване

R0430
R0500

Актуализационен риск в здравното застра
ховане

R0600

Диверсификация в рамките на подписваческия
риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането

R0700

Общо подписвачески риск в здравното
застраховане, подобно на животозастра
ховането

R0800

Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)
Допълнителни данни относно актуализационния
риск

C0090

R0900
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Риск от разходи в здравното застраховане

Коефициент, прилаган за сътресенията по
отношение на ктуализационния риск

Абсолютни стойности след сътресението

▼B

Стандартно отклонение за риск, свързан с
определянето на премии

Риск, свързан с определянето на премии и резерви
в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

R1000

Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка със защита на доходите

R1010

Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка с обезщетение на работниците

R1020

Непропорционално здравно презастраховане

R1030

Обща мярка за обем

R1040

Комбинирано стандартно отклонение

R1050

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
брутно/нетно
стандартно
отклонение

C0100

C0110

Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0180

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в здравното застраховане, различно от
животозастраховането

R1100

Специфични
параметри на
предприятието
Специфични
(СПП)
параметри на
Коефициент на
предприятие
корекция за
то (СПП)
непропорционал
но
презастраховане

C0120

C0130

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0140

C0150

C0160

C0170
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Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка с медицински разходи

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
Стандартно
отклонение

Стандартно
отклонение за
риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии
свързан с
и резерви
определянето
на резерви

▼B
Първоначални абсолютни стойности
преди сътресението

Риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

Риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Капиталово изискване
за платежоспособност

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

R1200

Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0240

Диверсификация в рамките на подписваческия риск в здравното
застраховане, различно от животозастраховането

R1300

Общо подписвачески риск в здравното застраховане, различно от
животозастраховането

R1400

Риск от масово произшествие

R1500

Риск от концентрация на произшествия

R1510

Пандемичен риск

R1520

Диверсификация в рамките на катастрофичния риск в здравното
застраховане

R1530

Общо катастрофичен риск в здравното застраховане

R1540

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0250

C0260
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Катастрофичен риск в здравното застраховане

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

▼B

Общо подписвачески риск в здравното застраховане

Диверсификация в рамките на модула на подписваческия риск в
здравното застраховане

R1600

Общо подписвачески риск в здравното застраховане

R1700

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0270

C0280

SR.26.04.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане
Член 112

Z0010

Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030
C0010

Опростявания — риск от смъртност в здравното застраховане

R0010

Опростявания — риск от дълголетие в здравното застраховане

R0020

Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — медицински разходи

R0030

Опростявания — риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — защита на доходите

R0040

Опростявания — риск от прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

R0050

Опростявания — риск от разходи в здравното застраховане

R0060
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Използвани опростявания

▼B
Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Подписвачески риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

Риск от смъртност в здравното застраховане

R0100

Риска от дълголетие в здравното застраховане

R0200

Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане

R0300

Медицински разходи

Пасиви

Активи

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

намаление на медицинските разходи

R0330
R0340

Риск от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

R0400

риск от увеличение на процентите на
прекратяванията

R0410

риск от намаление на процентите на
прекратяванията

R0420

Риск от масово прекратяване

R0430
R0500
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R0320

Риск от разходи в здравното застраховане

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

R0310

увеличение на медицински разходи

Защита на доходите

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението

Подписвачески риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

Актуализационен
застраховане

риск

в

здравното

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви (след
способността на
техническите резерви
да покриват загуби)

C0020

C0030

C0040

C0050

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Пасиви (преди
способността на
техническите резерви да
покриват загуби)

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0060

C0070

C0080

R0600

Диверсификация в рамките на подпис
ваческия риск в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането

R0700

Общо подписвачески риск в здравното
застраховане,
подобно
на
живот
озастраховането

R0800

Допълнителни данни относно актуализационния
риск

C0090

R0900

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 279

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Коефициент, прилаган за сътресенията по
отношение на ктуализационния риск

Абсолютни стойности след сътресението

▼B

Стандартно отклонение за риск, свързан с
определянето на премии

Риск, свързан с определянето на премии и резерви
в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

R1000

Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка със защита на доходите

R1010

Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка с обезщетение на работниците

R1020

Непропорционално здравно презастраховане

R1030

Обща мярка за обем

R1040

Комбинирано стандартно отклонение

R1050

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
брутно/нетно
стандартно
отклонение

C0100

C0110

Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0180

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в здравното застраховане, различно от
животозастраховането

R1100

Специфични
параметри на
предприятието
Специфични
(СПП)
параметри на
Коефициент на
предприятие
корекция за
то (СПП)
непропорционал
но
презастраховане
C0120

C0130

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0140

C0150

C0160

C0170
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Застраховане и пропорционално презастраховане
във връзка с медицински разходи

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
Стандартно
отклонение

Стандартно
отклонение за
риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии
свързан с
и резерви
определянето
на резерви

▼B
Първоначални абсолютни стойности
преди сътресението

Риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

Риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Капиталово изискване
за платежоспособност

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

R1200

Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0240

Диверсификация в рамките на подписваческия риск в здравното
застраховане, различно от животозастраховането

R1300

Общо подписвачески риск в здравното застраховане, различно от
животозастраховането

R1400

Риск от масово произшествие

R1500

Риск от концентрация на произшествия

R1510

Пандемичен риск

R1520

Диверсификация в рамките на катастрофичния риск в здравното
застраховане

R1530

Общо катастрофичен риск в здравното застраховане

R1540

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0250

C0260
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Катастрофичен риск в здравното застраховане

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

▼B

Общо подписвачески риск в здравното застраховане

Диверсификация в рамките на модула на подписваческия риск в
здравното застраховане

R1600

Общо подписвачески риск в здравното застраховане

R1700

Нетно
капиталово
изискване за
платежо
способност

Брутно
капиталово
изискване за
платежо
способност

C0270

C0280

S.26.05.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане
Член 112

Z0010

Използвани опростявания
Опростяванията за каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни
предприятия — риск, свързан с определянето на премии и резерви

C0010
R0010

Риск, свързан с определянето на премии и резерви
в общото застраховане

Застраховане на гражданска отговорност във
връзка с моторни превозни средства

R0100

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
Стандартно
отклонение

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
брутно/нетно
стандартно
отклонение

C0020

C0030

Специфични
параметри на
предприятието
Специфични
(СПП)
параметри на
Коефициент на
предприятие
корекция за
то (СПП)
непропорционал
но
презастраховане
C0040

C0050

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0060

C0070

C0080

C0090
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Стандартно отклонение за риск, свързан с
определянето на премии

Стандартно
отклонение за
риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии
свързан с
и резерви
определянето
на резерви

▼B

Стандартно отклонение за риск, свързан с
определянето на премии

Риск, свързан с определянето на премии и резерви
в общото застраховане

R0110

Морско, авиационно, транспортно застраховане
(МАТ)

R0120

Имуществено застраховане срещу пожар и
други бедствия

R0130

Застраховане на отговорност на трета страна

R0140

Кредитно и гаранционно застраховане

R0150

Застраховане във връзка с правни разноски

R0160

Застраховане във връзка с оказване на помощ

R0170

Застраховане срещу разни финансови загуби

R0180

Непропорционално
имущество

презастраховане

—

Непропорционално
злополука

презастраховане

—

R0190
R0200

Непропорционално презастраховане — МАТ

R0210

Обща мярка за обем

R0220

Комбинирано стандартно отклонение

R0230

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
брутно/нетно
стандартно
отклонение

C0020

C0030

Специфични
параметри на
предприятието
Специфични
(СПП)
параметри на
Коефициент на предприятие
корекция за
то (СПП)
непропорционал
но
презастраховане
C0040

C0050

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0060

C0070

C0080

C0090
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Застраховане във връзка с моторни превозни
средства, други класове

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
Стандартно
отклонение

Стандартно
отклонение за
риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии
свързан с
и резерви
определянето
на резерви

▼B
Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0100

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в общото застраховане

R0300

Първоначални абсолютни стойности преди
сътресението

Риск от прекратяване в общото застраховане

Риск
от
прекратяване
застраховане

в

общото

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Капиталово изискване за
платежоспособност

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

R0400

C0160

Катастрофичен риск в общото застраховане

Общо подписвачески
застраховане

риск

в

R0500

общото

Диверсификация в рамките на модула на подп
исваческия риск в общото застраховане

R0600

Общо подписвачески
застраховане

R0700

риск

в

общото
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Капиталово
изискване за
платежо
способност

Катастрофичен риск в общото застраховане

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
S.26.05.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане
Член 112

Z0010

Използвани опростявания
Опростяванията за каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни
предприятия — риск, свързан с определянето на премии и резерви

C0010
R0010

Стандартно отклонение за риск, свързан с
определянето на премии

Гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства

R0100

Застраховане във връзка с моторни превозни
средства, други класове

R0110

Морско, авиационно, транспортно застраховане
(МАТ)

R0120

Имуществено застраховане срещу пожар и
други бедствия

R0130

Застраховане на отговорност на трета страна

R0140

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
брутно/нетно
стандартно
отклонение

C0020

C0030

Специфични
параметри на
предприятието
Специфични
(СПП)
параметри на
Коефициент на
предприятие
корекция за
то (СПП)
непропорционал
но
презастраховане
C0040

C0050

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0060

C0070

C0080

C0090
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Риск, свързан с определянето на премии и резерви
в общото застраховане

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
Стандартно
отклонение

Стандартно
отклонение за
риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии
свързан с
и резерви
определянето
на резерви

▼B

Стандартно отклонение за риск, свързан с
определянето на премии

Риск, свързан с определянето на премии и резерви
в общото застраховане

R0150

Застраховане във връзка с правни разноски

R0160

Оказване на помощ

R0170

Застраховане срещу разни финансови загуби

R0180

Непропорционално
имущество

презастраховане

—

Непропорционално
злополука

презастраховане

—

R0190
R0200

Непропорционално презастраховане — МАТ

R0210

Обща мярка за обем

R0220

Комбинирано стандартно отклонение

R0230

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
брутно/нетно
стандартно
отклонение

C0020

C0030

Специфични
параметри на
предприятието
Специфични
(СПП)
параметри на
Коефициент на
предприятие
корекция за
то (СПП)
непропорционал
но
презастраховане
C0040

C0050

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0060

C0070

C0080

C0090
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Кредитно и гаранционно застраховане

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)
Стандартно
отклонение

Стандартно
отклонение за
риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии
свързан с
и резерви
определянето
на резерви

▼B
Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0100

Риск, свързан с определянето на премии и резерви в
общото застраховане

R0300

Първоначални абсолютни стойности
преди сътресението

Риск от прекратяване в общото застраховане

Риск от прекратяване в общото застраховане

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Капиталово изискване
за платежоспособност

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

R0400

C0160

Катастрофичен риск в общото застраховане

R0500

Общо подписвачески риск в общото застраховане
Диверсификация в рамките на модула на подписваческия риск
в общото застраховане

R0600

Общо подписвачески риск в общото застраховане

R0700
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Капиталово
изискване за
платежо
способност

Катастрофичен риск в общото застраховане

Абсолютни стойности след сътресението

▼B
SR.26.05.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане
Член 112
Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част
Номер фонд/портфейл

Z0010
Z0020
Z0030

Използвани опростявания
Опростяванията за каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни предприятия
— риск, свързан с определянето на премии и резерви

C0010
R0010

Стандартно отклонение за риск, свързан с определянето
на премии

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в общото застраховане

Гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства

R0100

Застраховане във връзка с моторни превозни
средства, други класове

R0110

Морско, авиационно, транспортно застраховане
(МАТ)

R0120

Имуществено застраховане срещу пожар и
други бедствия

R0130

Застраховане на отговорност на трета страна

R0140

Кредитно и гаранционно застраховане

R0150

Застраховане във връзка с правни разноски

R0160

Оказване на помощ

R0170

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Стандартно
отклонение

брутно/нетно
стандартно
отклонение

Коефициент на
корекция за
непропорционално
презастраховане

C0020

C0030

C0040

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)

Стандартно
отклонение за риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето
свързан с
на премии и резерви
определянето на
резерви

▼B
Стандартно отклонение за риск, свързан с определянето
на премии

Специфични
параметри на
предприятие
то (СПП)

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в общото застраховане

Застраховане срещу разни финансови загуби

R0180

Непропорционално
имущество

презастраховане

—

R0190

Непропорционално
злополука

презастраховане

—

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Стандартно
отклонение

брутно/нетно
стандартно
отклонение

Коефициент на
корекция за
непропорционално
презастраховане

C0020

C0030

C0040

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Vprem

Vres

Географска
диверсиф
икация

V

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

R0200
R0210

Обща мярка за обем

R0220

Комбинирано стандартно отклонение

R0230

Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0100

R0300
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Непропорционално презастраховане — МАТ

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в общото застраховане

Специфични
параметри на
предприятието
(СПП)

Стандартно
отклонение за риск,
Мярка за обема на риска, свързан с определянето
свързан с
на премии и резерви
определянето на
резерви

▼B
Първоначални абсолютни стойности
преди сътресението

Риск от прекратяване в общото застраховане

Риск от прекратяване в общото застраховане

Абсолютни стойности след сътресението

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Капиталово изискване
за платежоспособност

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

R0400

Капиталово
изискване за
платежо
способност
C0160

Катастрофичен риск в общото застраховане

Катастрофичен риск в общото застраховане

R0500

Общо подписвачески риск в общото застраховане
R0600

Общо подписвачески риск в общото застраховане

R0700

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 290

Диверсификация в рамките на модула на подписваческия риск
в общото застраховане

▼B
S.26.06.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск
Член 112

Z0010

Капиталово изискване
C0020

Операционен риск — информация за технически резерви

Брутни технически резерви в животозастраховането (с изключение на добавката за риск)

R0100

Брутни технически резерви, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (с изключение на добавката за риск)

R0110

Брутни технически резерви в общото застраховане (с изключение на добавката за риск)

R0120

Капиталово изискване за операционен риск въз основа на техническите резерви

R0130

Операционен риск — информация за получени премии
R0200

Получени брутни премии, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (предходни 12 месеца)

R0210

Получени брутни премии в общото застраховане (предходни 12 месеца)

R0220

Получени брутни премии в животозастраховането (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0230

Получени брутни премии, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0240

Получени брутни премии в общото застраховане (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0250

Капиталово изискване за операционен риск въз основа на получени премии

R0260

Операционен риск — изчисляване на КИП
Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи преди покриването

R0300

Процент от основното капиталово изискване за платежоспособност

R0310

Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи след покриването

R0320

Разходи, възникнали по отношение на обвързана с дялове в инвестиционен фонд дейност (предходни 12 месеца)

R0330

Общ размер на капиталовото изискване за операционен риск

R0340
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Получени брутни премии в животозастраховането (предходни 12 месеца)

▼B
S.26.06.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск
Член 112

Z0010

Капиталово изискване
C0020

Операционен риск — информация за технически резерви

Брутни технически резерви в животозастраховането (с изключение на добавката за риск)

R0100

Брутни технически резерви, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (с изключение на добавката за риск)

R0110

Брутни технически резерви в общото застраховане (с изключение на добавката за риск)

R0120

Капиталово изискване за операционен риск въз основа на техническите резерви

R0130

Операционен риск — информация за получени премии
R0200

Получени брутни премии, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (предходни 12 месеца)

R0210

Получени брутни премии в общото застраховане (предходни 12 месеца)

R0220

Получени брутни премии в животозастраховането (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0230

Получени брутни премии, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0240

Получени брутни премии в общото застраховане (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0250

Капиталово изискване за операционен риск въз основа на получени премии

R0260

Операционен риск — изчисляване на КИП
Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи преди покриването

R0300

Процент от основното капиталово изискване за платежоспособност

R0310

Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи след покриването

R0320

Разходи, възникнали по отношение на обвързана с дялове в инвестиционен фонд дейност (предходни 12 месеца)

R0330

Общ размер на капиталовото изискване за операционен риск

R0340
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Получени брутни премии в животозастраховането (предходни 12 месеца)

▼B
SR.26.06.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск
Член 112

Z0010

Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030

Капиталово изискване
C0020

Операционен риск — информация за технически резерви

Брутни технически резерви в животозастраховането (с изключение на добавката за риск)

R0100

Брутни технически резерви, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (с изключение на добавката за риск)

R0110

Брутни технически резерви в общото застраховане (с изключение на добавката за риск)

R0120

Капиталово изискване за операционен риск въз основа на техническите резерви

R0130

Операционен риск — информация за получени премии
R0200

Получени брутни премии, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (предходни 12 месеца)

R0210

Получени брутни премии в общото застраховане (предходни 12 месеца)

R0220

Получени брутни премии в животозастраховането (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0230

Получени брутни премии, обвързани с дялове в инвестиционни фондове в животозастраховането (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0240

Получени брутни премии в общото застраховане (12 месеца преди предходните 12 месеца)

R0250

Капиталово изискване за операционен риск въз основа на получени премии

R0260

Операционен риск — изчисляване на КИП
Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи преди покриването

R0300

Процент от основното капиталово изискване за платежоспособност

R0310

Капиталово изискване за риска, свързан с операционни разходи след покриването

R0320

Разходи, възникнали по отношение на обвързана с дялове в инвестиционен фонд дейност (предходни 12 месеца)

R0330

Общ размер на капиталовото изискване за операционен риск

R0340
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Получени брутни премии в животозастраховането (предходни 12 месеца)

▼B
S.26.07.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания
Член 112

Z0010

Валута за лихвения риск (каптивни застрахователни и
каптивни презастрахователни предприятия)

Z0040

Пазарен риск

Степен на кредитно качество

Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми)
(включително каптивни предприятия)

Пазарна стойност

R0010

Модифицирана дюрация

R0020

0

1

2

3

4

5

6

Няма
наличен
рейтинг

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Увеличение в обвързаните с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд технически резерви

R0030

Капиталово изискване

Лихвен риск (каптивни предприятия)

Валута

R0040

Лихвен
процент —
нагоре

Лихвен процент
— надолу

C0100

C0110
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C0090

▼B

Подписвачески риск в животозастраховането

Риск от смъртност

R0100

Риск от дълголетие

R0110

Риск от инвалидност/заболеваемост

R0120

Рисков
капитал

Рисков
капитал
t+1

C0120

C0130

Разлики
между
откупната Най-добра
стойност и прогнозна
съотв
оценка
етните
резерви
C0140

C0150

Среден
темп t+1

Среден
темп t+2

Модиф
ицирана
дюрация

Среден
срок на
изтичане

C0160

C0170

C0180

C0190

Темп на
прекратяв Плащания
ане

C0200

C0210

Среден
темп на
инфл
ацията

C0220

Риск от прекратяване
Риск от прекратяване (нагоре)

R0130

Риск от прекратяване (надолу)

R0140

Риск, свързан с разходи в животозастраховането

R0150

Катастрофичен риск в животозастраховането

R0160

Риск от смъртност в здравното застраховане

R0200

Риска от дълголетие в здравното застраховане

R0210

Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане (медицински разходи)

R0220

Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане (защита на доходите)

R0230

Риск от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането
Риск от прекратяване (нагоре)

R0240

Риск от прекратяване (надолу)

R0250

Риск от разходи в здравното застраховане

R0260
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Подписвачески риск в здравното застра
ховане

▼B
S.26.07.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания
Член 112

Z0010

Валута за лихвения риск (каптивни застрахователни и
каптивни презастрахователни предприятия)

Z0040

Пазарен риск

Степен на кредитно качество

Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми)
(включително каптивни предприятия)

Пазарна стойност

R0010

Модифицирана дюрация

R0020

0

1

2

3

4

5

6

Няма
наличен
рейтинг

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Увеличение в обвързаните с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд технически резерви

R0030

Капиталово изискване
Лихвен риск (каптивни предприятия)

Валута 1

R0040

Лихвен
процент —
нагоре

Лихвен процент
— надолу

C0100

C0110
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C0090

▼B

Подписвачески риск в животозастраховането

Риск от смъртност

R0100

Риск от дълголетие

R0110

Риск от инвалидност/заболеваемост

R0120

Рисков
капитал

Рисков
капитал
t+1

Разлики между
откупната
стойност и
съответните
резерви

Най-добра
прогнозна
оценка

Среден
темп t+1

Среден
темп t+2

Модиф
ицирана
дюрация

Среден
срок на
изтичане

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

Среден
Темп на
Плаща темп на
прекратяв
ния
инфл
ане
ацията
C0200

C0210

C0220

Риск от прекратяване
Риск от прекратяване (нагоре)

R0130

Риск от прекратяване (надолу)

R0140

Риск, свързан с разходи в животозастраховането

R0150

Катастрофичен риск в животозастраховането

R0160

Подписвачески риск в здравното застра
ховане
R0200

Риска от дълголетие в здравното застраховане

R0210

Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане (медицински разходи)

R0220

Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане (защита на доходите)

R0230

Риск от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането
Риск от прекратяване (нагоре)

R0240

Риск от прекратяване (надолу)

R0250

Риск от разходи в здравното застраховане

R0260
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Риск от смъртност в здравното застраховане

▼B
SR.26.07.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания
Член 112

Z0010

Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030

Валута за лихвения риск (каптивни застрахователни и каптивни презастрахователни предприятия)

Z0040

Пазарен риск

Степен на кредитно качество

Риск, свързан с лихвения спред (облигации и заеми)
(включително каптивни предприятия)

R0010

Модифицирана дюрация

R0020

1

2

3

4

5

6

Няма
наличен
рейтинг

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Увеличение в обвързаните с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд технически резерви

R0030

Капиталово изискване

Лихвен риск (каптивни предприятия)

Валута

R0040

Лихвен
процент —
нагоре

Лихвен процент
— надолу

C0100

C0110
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Пазарна стойност

0

▼B

Подписвачески риск в животозастраховането

Риск от смъртност

R0100

Риск от дълголетие

R0110

Риск от инвалидност/заболеваемост

R0120

Рисков
капитал

Рисков
капитал
t+1

Разлики между
откупната
стойност и
съответните
резерви

Най-добра
прогнозна
оценка

Среден
темп t+1

Среден
темп t+2

Модиф
ицирана
дюрация

Среден
срок на
изтичане

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

Среден
Темп на
Плаща темп на
прекратяв
ния
инфл
ане
ацията
C0200

C0210

C0220

Риск от прекратяване
Риск от прекратяване (нагоре)

R0130

Риск от прекратяване (надолу)

R0140

Риск,
свързан
озастраховането

с

разходи

в

живот

Катастрофичен риск в животозастраховането
риск

в

R0160

здравното

Риск от смъртност в здравното застраховане

R0200

Риска от дълголетие в здравното застраховане

R0210

Риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане (медицински разходи)

R0220

Риск от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане (защита на доходите)

R0230

Риск от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането
Риск от прекратяване (нагоре)

R0240

Риск от прекратяване (надолу)

R0250

Риск от разходи в здравното застраховане

R0260
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Подписвачески
застраховане

R0150

▼B
S.27.01.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане

Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане — Обобщение

КИП преди
намаляването на риска

Общо намаляване на
риска

КИП след намаляването
на риска

C0010

C0020

C0030

Катастрофичен риск в общото застраховане — Обобщение
R0010

Буря

R0020

Земетресение

R0030

Наводнение

R0040

Градушка

R0050

Движение на земни маси

R0060

Диверсификация между застрахователните рискове

R0070

Катастрофичен риск в непропорционалното имуществено презастраховане

R0080

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност

R0090

Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

R0100

Морско

R0110

Авиационно

R0120

Пожар

R0130

Отговорност

R0140

Кредитно и гаранционно застраховане

R0150

Диверсификация между застрахователните рискове

R0160

Други катастрофични рискове в общото застраховане

R0170
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Риск от природно бедствие

▼B
Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане — Обобщение

Диверсификация между застрахователните рискове

R0180

Общо други катастрофични рискове в общото застраховане преди диверсификация

R0190

Диверсификация между подмодули

R0200

Общо други катастрофични рискове в общото застраховане след диверсификация

R0210

КИП преди
намаляването на риска

Общо намаляване на
риска

КИП след намаляването
на риска

C0010

C0020

C0030

Катастрофичен риск в здравото застраховане — Обобщение
R0300

Масово произшествие

R0310

Концентрация на произшествия

R0320

Пандемия

R0330

Диверсификация между подмодули

R0340

Риск от природно бедствие — Буря

Република Австрия

R0400

Кралство Белгия

R0410

Чешка република

R0420

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихт
енщайн

R0430

Кралство Дания

R0440

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0090
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Катастрофичен риск в здравното застраховане

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0450

Федерална република Германия

R0460

Република Исландия

R0470

Ирландия

R0480

Велико херцогство Люксембург

R0490

Кралство Нидерландия

R0500

Кралство Норвегия

R0510

Република Полша

R0520

Кралство Испания

R0530

Кралство Швеция

R0540

Обединено кралство
Северна Ирландия

Великобритания

и

R0550

Гваделупа

R0560

Мартиника

R0570

Общност Сен Мартен

R0580

Реюнион

R0590

►M1 Общо посочени засегнати от бурята
региони преди диверсификация ◄

R0600

Северна Европа

R0610

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0090
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Френска република [с изключение на
Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако;
Княжество Андора

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0620

Източна Европа

R0630

Южна Европа

R0640

Централна и Западна Азия

R0650

Източна Азия

R0660

Южна и Югоизточна Азия

R0670

Океания

R0680

Северна Африка

R0690

Южна Африка

R0700

Северна Америка с изключение на Съедине
ните американски щати

R0710

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Риск от природно бедствие — Буря

Република Австрия

R0400

Кралство Белгия

R0410

Чешка република

R0420

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0430

Кралство Дания

R0440

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0090

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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Западна Европа

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B
Риск от природно бедствие — Буря

R0450

Федерална република Германия

R0460

Република Исландия

R0470

Ирландия

R0480

Велико херцогство Люксембург

R0490

Кралство Нидерландия

R0500

Кралство Норвегия

R0510

Република Полша

R0520

Кралство Испания

R0530

Кралство Швеция

R0540

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R0550

Гваделупа

R0560

Мартиника

R0570

Общност Сен Мартен

R0580

Реюнион

R0590

►M1 Общо посочени засегнати от бурята региони преди диверсификация ◄

R0600

Северна Европа

R0610

Западна Европа

R0620

Източна Европа

R0630

Южна Европа

R0640

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен Мартен и
Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

Прогнозно намаляване
на риска

▼B
Риск от природно бедствие — Буря

Централна и Западна Азия

R0650

Източна Азия

R0660

Южна и Югоизточна Азия

R0670

Океания

R0680

Северна Африка

R0690

Южна Африка

R0700

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R0710

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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▼B

Риск от природно бедствие — Буря

Карибски басейн и Централна Америка

R0720

Източна Южна Америка

R0730

Северна, южна и западна Южна Америка

R0740

Североизточни
щати

R0750

Съединени

американски

R0760

Централно-западни Съединени американски
щати

R0770

Западни Съединени американски щати

R0780

Общо други засегнати от бурята региони
преди диверсификация

R0790

Общо всички засегнати от бурята региони
преди диверсификация

R0800

Диверсификационен ефект между регионите

R0810

Общо засегнати от бурята след диверсиф
икация

R0820

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0090
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Югоизточни Съединени американски щати

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0720

Източна Южна Америка

R0730

Северна, южна и западна Южна Америка

R0740

Североизточни Съединени американски щати

R0750

Югоизточни Съединени американски щати

R0760

Централно-западни Съединени американски щати

R0770

Западни Съединени американски щати

R0780

Общо други засегнати от бурята региони преди диверсификация

R0790

Общо всички засегнати от бурята региони преди диверсификация

R0800

Диверсификационен ефект между регионите

R0810

Общо засегнати от бурята след диверсификация

R0820

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозно намаляване
на риска

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R0830

Кралство Белгия

R0840

Република България

R0850

Република Хърватия

R0860

Република Кипър

R0870

Чешка република

R0880

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0890

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R0900

Федерална република Германия

R0910

Република Гърция

R0920

Република Унгария

R0930

Италианска република; Република Сан Марино;
град държава Ватикан

R0940

Република Малта

R0950

Португалска република

R0960

Румъния

R0970

Словашка република

R0980

Република Словения

R0990

Гваделупа

R1000

Мартиника

R1010

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич
Прогнозно
(продъ
ен риск преди намаляване на риска лжава)
намаляване
на риска
C0170

C0180
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Република Австрия

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R1020

►M1 Общо посочени засегнати от земетресението
региони преди диверсификация ◄

R1030

Северна Европа

R1040

Западна Европа

R1050

Източна Европа

R1060

Южна Европа

R1070

Централна и Западна Азия

R1080

Източна Азия

R1090

Южна и Югоизточна Азия

R1100

Океания

R1110

Северна Африка

R1120

Южна Африка

R1130

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1140

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич
Прогнозно
(продъ
ен риск преди намаляване на риска лжава)
намаляване
на риска
C0170

C0180
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Общност Сен Мартен

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B
Риск от природно бедствие — Земетресение

R0830

Кралство Белгия

R0840

Република България

R0850

Република Хърватия

R0860

Република Кипър

R0870

Чешка република

R0880

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0890

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R0900

Федерална република Германия

R0910

Република Гърция

R0920

Република Унгария

R0930

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R0940

Република Малта

R0950

Португалска република

R0960

Румъния

R0970

Словашка република

R0980

Република Словения

R0990

Гваделупа

R1000

Мартиника

R1010

Общност Сен Мартен

R1020

►M1 Общо посочени засегнати от земетресението региони преди диверсификация ◄

R1030

Северна Европа

R1040

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200
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Република Австрия

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

▼B
Риск от природно бедствие — Земетресение

R1050

Източна Европа

R1060

Южна Европа

R1070

Централна и Западна Азия

R1080

Източна Азия

R1090

Южна и Югоизточна Азия

R1100

Океания

R1110

Северна Африка

R1120

Южна Африка

R1130

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1140

Риск от природно бедствие — Земетресение

Карибски басейн и Централна Америка

R1150

Източна Южна Америка

R1160

Северна, южна и западна Южна Америка

R1170

Североизточни
щати

R1180

Съединени

американски

Югоизточни Съединени американски щати

R1190

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
Прогнозно
(продъ
катастрофичен риск
намаляване на риска лжава)
преди намаляване
на риска
C0170

C0180
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Западна Европа

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

Централно-западни Съединени американски
щати

R1200

Западни Съединени американски щати

R1210

Общо други засегнати от земетресението
региони преди диверсификация

R1220

Общо всички засегнати от земетресението
региони преди диверсификация

R1230

Диверсификационен ефект между регионите

R1240

Общо засегнати от земетресението след
диверсификация

R1250

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени
C0130

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0140

C0150

C0160

Карибски басейн и Централна Америка

R1150

Източна Южна Америка

R1160

Северна, южна и западна Южна Америка

R1170

Североизточни Съединени американски щати

R1180

Югоизточни Съединени американски щати

R1190

Централно-западни Съединени американски щати

R1200

Западни Съединени американски щати

R1210

C0170

C0180

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200
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Риск от природно бедствие — Земетресение

Капиталово
изискване за
(продъ
Прогнозно
катастрофичен риск
намаляване на риска лжава)
преди намаляване
на риска

▼B
Риск от природно бедствие — Земетресение

Общо други засегнати от земетресението региони преди диверсификация

R1220

Общо всички засегнати от земетресението региони преди диверсификация

R1230

Диверсификационен ефект между регионите

R1240

Общо засегнати от земетресението след диверсификация

R1250

Риск от природно бедствие — Наводнение

R1260

Кралство Белгия

R1270

Република България

R1280

Чешка република

R1290

Конфедерация
Лихтенщайн

Швейцария;

Княжество

R1300

Френска република [с изключение на
Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако;
Княжество Андора

R1310

Федерална република Германия

R1320

Република Унгария

R1330

Експозиция

C0210

C0220

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0260
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Република Австрия

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

Италианска република; Република
Марино; град държава Ватикан

Сан

R1350

Румъния

R1360

Словашка република

R1370

Република Словения

R1380
Великобритания

и

Експозиция

C0210

C0220

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0260

R1340

Република Полша

Обединено кралство
Северна Ирландия

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

R1390

R1400

Северна Европа

R1410

Западна Европа

R1420

Източна Европа

R1430

Южна Европа

R1440

Централна и Западна Азия

R1450

Източна Азия

R1460

Южна и Югоизточна Азия

R1470

Океания

R1480

Северна Африка

R1490

Южна Африка

R1500

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 314

►M1
Общо посочени засегнати от
наводнението региони преди диверсиф
икация ◄

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1510

Карибски басейн и Централна Америка

R1520

Източна Южна Америка

R1530

Северна, южна и западна Южна Америка

R1540

Североизточни
щати

R1550

Съединени

американски

Югоизточни Съединени американски щати

R1560

Централно-западни Съединени американски
щати

R1570

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Експозиция

C0210

C0220

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0260
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▼B
Риск от природно бедствие — Наводнение

R1260

Кралство Белгия

R1270

Република България

R1280

Чешка република

R1290

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1300

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен Мартен и
Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R1310

Федерална република Германия

R1320

Република Унгария

R1330

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R1340

Република Полша

R1350

Румъния

R1360

Словашка република

R1370

Република Словения

R1380

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R1390

►M1 Общо посочени засегнати от наводнението региони преди диверсификация ◄

R1400

Северна Европа

R1410

Западна Европа

R1420

Източна Европа

R1430

Южна Европа

R1440

Централна и Западна Азия

R1450

Източна Азия

R1460

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290
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Република Австрия

Прогнозно намаляване
на риска

▼B
Риск от природно бедствие — Наводнение

R1470

Океания

R1480

Северна Африка

R1490

Южна Африка

R1500

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1510

Карибски басейн и Централна Америка

R1520

Източна Южна Америка

R1530

Северна, южна и западна Южна Америка

R1540

Североизточни Съединени американски щати

R1550

Югоизточни Съединени американски щати

R1560

Централно-западни Съединени американски щати

R1570

Риск от природно бедствие — Наводнение

Западни Съединени американски щати

R1580

Общо други засегнати от наводнението
региони преди диверсификация

R1590

Общо всички засегнати от наводнението
региони преди диверсификация

R1600

Диверсификационен ефект между регионите

R1610

Общо засегнати от наводнението след
диверсификация

R1620

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Експозиция

C0210

C0220

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0260
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Южна и Югоизточна Азия

Прогнозно намаляване
на риска

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

Западни Съединени американски щати

R1580

Общо други засегнати от наводнението региони преди диверсификация

R1590

Общо всички засегнати от наводнението региони преди диверсификация

R1600

Диверсификационен ефект между регионите

R1610

Общо засегнати от наводнението след диверсификация

R1620

Риск от природно бедствие — Градушка

R1630

Кралство Белгия

R1640

Конфедерация
Лихтенщайн

Швейцария;

Княжество

R1650

Френска република [с изключение на
Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако;
Княжество Андора

R1660

Федерална република Германия

R1670

Италианска република; Република
Марино; град държава Ватикан
Велико херцогство Люксембург

Сан

R1680
R1690

Експозиция

C0300

C0310

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0350

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 318

Република Австрия

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Прогнозно намаляване
на риска

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

R1700

Кралство Испания

R1710

Общо посочени засегнати от
►M1
градушката региони преди диверсиф
икация ◄

R1720

Северна Европа

R1730

Западна Европа

R1740

Източна Европа

R1750

Южна Европа

R1760

Централна и Западна Азия

R1770

Източна Азия

R1780

Южна и Югоизточна Азия

R1790

Океания

R1800

Северна Африка

R1810

Южна Африка

R1820

Северна Америка с изключение
Съединените американски щати

на

R1830

Карибски басейн и Централна Америка

R1840

Източна Южна Америка

R1850

Северна, южна и западна Южна Америка

R1860

Североизточни
щати

R1870

Съединени

американски

Експозиция

C0300

C0310

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0350
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Кралство Нидерландия

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

R1880

Централно-западни Съединени американски
щати

R1890

Западни Съединени американски щати

R1900

Общо други засегнати от градушката
региони преди диверсификация

R1910

Общо всички засегнати от градушката
региони преди диверсификация

R1920

Диверсификационен ефект между регионите

R1930

Общо засегнати
диверсификация

R1940

от

градушката

след

Експозиция

C0300

C0310

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Риск от природно бедствие — Градушка

Република Австрия

R1630

Кралство Белгия

R1640

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1650

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен Мартен и
Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R1660

Капиталово изискване за
(продъ
катастрофичен риск преди
лжава)
намаляване на риска

C0350

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380
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Югоизточни Съединени американски щати

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B
Риск от природно бедствие — Градушка

R1670

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R1680

Велико херцогство Люксембург

R1690

Кралство Нидерландия

R1700

Кралство Испания

R1710

►M1 Общо посочени засегнати от градушката региони преди диверсификация ◄

R1720

Северна Европа

R1730

Западна Европа

R1740

Източна Европа

R1750

Южна Европа

R1760

Централна и Западна Азия

R1770

Източна Азия

R1780

Южна и Югоизточна Азия

R1790

Океания

R1800

Северна Африка

R1810

Южна Африка

R1820

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1830

Карибски басейн и Централна Америка

R1840

Източна Южна Америка

R1850

Северна, южна и западна Южна Америка

R1860

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380
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Федерална република Германия

Прогнозно намаляване
на риска

▼B
Риск от природно бедствие — Градушка

Североизточни Съединени американски щати

R1870

Югоизточни Съединени американски щати

R1880

Централно-западни Съединени американски щати

R1890

Западни Съединени американски щати

R1900

Общо други засегнати от градушката региони преди диверсификация

R1910

Общо всички засегнати от градушката региони преди диверсификация

R1920

Диверсификационен ефект между регионите

R1930

Общо засегнати от градушката след диверсификация

R1940

Общо засегнати от движението на земни маси
преди диверсификация

R1950

Диверсификационен ефект между зоните

R1960

Общо засегнати от движението на земни маси
след диверсификация

R1970

Експозиция

C0390

C0400

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380

Коефициент на
Капиталово
капиталовото
изискване за
Определени брутни
изискване за
катастрофичен риск
загуби
катастрофичен риск
преди намаляване
преди намаляване
на риска
на риска
C0410

C0420

C0430

Прогнозно
намаляване на
риска

C0440
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Риск от природно бедствие — Движение на земни маси

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Прогнозно намаляване
на риска

▼B

Риск от природно бедствие — Движение на земни маси

Общо засегнати от движението на земни маси преди диверсификация

R1950

Диверсификационен ефект между зоните

R1960

Общо засегнати от движението на земни маси след диверсификация

R1970

Катастрофичен риск — Непропорционално имуществено презастраховане

Непропорционално имуществено презастраховане

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0450

C0460

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск преди
намаляване на
риска

Прогнозно
намаляване на
риска

Прогнозни премии
за възобновяване на
презастраховат
елното покритие

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск след
намаляване на
риска

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

R2000

C0520

R2100

C0530

C0540

Прогнозно
намаляване на
риска

C0550

Капиталово
изискване за
катастрофичен
Прогнозни премии риск от възникване
за възобновяване на
на гражданска
презастраховат
отговорност във
елното покритие
връзка с моторни
превозни средства
след намаляване на
риска
C0560

C0570
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Капиталово
изискване за
Брой полици във
катастрофичен риск
Брой полици във
връзка с
от възникване на
моторни
връзка с моторни
гражданска
превозни
превозни средства с
отговорност във
таван над
средства с таван
връзка с моторни
24 милиона EUR под или равен на
превозни средства
24 милиона EUR
преди намаляване
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни
средства

Гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

▼B
Дял от
Дял от
капиталовото
Дял от
капиталовото
изискване за
капиталовото
изискване за
катастрофичен
Капиталово изискване
изискване за
катастрофичен
риск за морска
катастрофичен
за катастрофичен риск
риск за морска
гражданска
риск за корабен
при сблъскване на
гражданска
отговорност при
морски танкер преди
корпус във връзка
отговорност във
замърсяване с
с танкер t, преди
намаляване на риска
връзка с танкер t, нефт във връзка с
намаляване на
преди намаляване танкер t преди
риска
на риска
намаляване на
риска

Риск от бедствие, предизвикано от
човешка дейност — сблъскване на морски
танкер

C0580

Сблъскване на морски танкер

C0590

C0600

C0610

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

C0620

C0630

(продъ
лжава)

R2200

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — сблъскване на морски танкер

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
сблъскване на морски танкер
след намаляване на риска

Име на кораба

C0640

C0650

R2200

Риск от бедствие, предизвикано от
човешка дейност — експлозия на морска
платформа

R2300

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск при
нанасяне на
имуществени
вреди, преди
намаляване на
риска

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск за изваждане
на останки от
корабокрушение,
преди намаляване
на риска

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск при загуба
на доходи от
добива, преди
намаляване на
риска

C0660

C0670

C0680

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск при
Капиталово изискване
Капиталово изискване
възникване на
за катастрофичен риск
за катастрофичен риск
застрахователни
при покриване или
при експлозия на
(продъ
и презастрахов
обезопасяване на
морска платформа
лжава)
ателни
кладенеца, преди
преди намаляване на
задължения във
намаляване на риска
риска
връзка с
отговорност,
преди намаляване
на риска
C0690

C0700

C0710
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Сблъскване на морски танкер

Експлозия на морска платформа

Прогнозно
намаляване на
риска

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — експлозия на морска платформа

Експлозия на морска платформа

Прогнозно
намаляване на
риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
при експлозия на морска
платформа след
намаляване на риска

Име на
платформата

C0720

C0730

C0740

C0750

R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
Прогнозна оценка на общото
морското застраховане преди
намаляване на риска
намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Морско застраховане

C0760

Общо преди диверсификация

R2400

Диверсификация между тип събития

R2410

Общо след диверсификация

R2420

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
морското застраховане след
намаляване на риска

C0770

C0780

▼M1

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
Авиационно застраховане

Брутно покритие
авиацията

на

катастрофичен

риск

в

R2500

Капиталово
изискване за
катастрофичен риск
за корпус в
авиацията преди
намаляване на
риска

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск при
авиационна
отговорност
преди
намаляване на
риска

Капиталово
изискване за
катастрофичен риск
в авиационното
застраховане преди
намаляване на
риска

Прогнозно
намаляване на
риска

Прогнозни премии
за възобновяване на
презастраховат
елното покритие

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск в
авиационното
застраховане след
намаляване на
риска

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840
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▼B

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Пожар

Пожар

Капиталово
изискване за
катастрофичен риск
при пожар преди
намаляване на
риска
C0850

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск при пожар
след намаляване на
риска

C0860

C0870

C0880

R2600

Найвисоката
предо
Получени
ставена
премии
граница за
след
възн
12 месеца
икване на
отго
ворност

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
Отговорност

C0890

R2700

Отговорност на работодателя

R2710

Отговорност на директори и служители

R2720

Друга отговорност

R2730

Непропорционално презастраховане

R2740

Общо

R2750

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск от възн
икване на отго
ворност след
намаляване на
риска

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950
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Отговорност при нарушаване на професионални задъ
лжения

C0900

Брой
претенции

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
от възникване на
отговорност преди
намаляване на риска

▼B
Капиталово изискване за
Премия за катастрофичен
катастрофичен риск от възн Прогнозна оценка на общото
риск от възникване на
икване на отговорност преди
намаляване на риска
отговорност след намаляване
намаляване на риска
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Отговорност

C0960

Общо преди диверсификация

R2800

Диверсификация между тип покрития

R2810

Общо след диверсификация

R2820

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
кредитно и гаранционно застраховане — голямо
кредитно неизпълнение

Капиталово
изискване за
катастрофичен риск
при кредитно и
Дял на
гаранционно
причинените от
застраховане преди
сценария щети
намаляване на
риска — голямо
кредитно
неизпълнение

C0970

C0980

▼M1

▼B

Експозиция
(индивидуална или
групова)

Най-голяма експозиция 1

R2900

Най-голяма експозиция 2

R2910

Общо

R2920

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040
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C0990

Прогнозно
намаляване на
риска

Капиталово
изискване за
катастрофичен
Прогнозни премии риск при кредитно
и гаранционно
за възобновяване на
застраховане след
презастраховат
елното покритие
намаляване на
риска — голямо
кредитно
неизпълнение

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — кредитно и
гаранционно застраховане — Риск от рецесия

Общо

Получени премии
след 12 месеца

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск при
кредитно и
гаранционно
застраховане
преди
намаляване на
риска — Риск от
рецесия

Прогнозно
намаляване на
риска

C1050

C1060

C1070

Капиталово
изискване за
катастрофичен
Прогнозни премии
риск при кредитно
за възобновяване на
и гаранционно
презастраховат
застраховане след
елното покритие
намаляване на
риска — Риск от
рецесия

C1080

C1090

R3000

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Кредитно и гаранционно
застраховане

R3100

Диверсификация между тип събития

R3110

Общо след диверсификация

R3120

Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след
намаляване на риска

C1100

C1110

C1120

▼M1

▼B
Капиталово изискване
Прогнозна оценка на
за катастрофичен риск
брутните премии,
при друг катастрофичен
които трябва да бъдат
риск в общото
получени
застраховане, преди
намаляване на риска

Други катастрофични рискове в общото застраховане

C1130

МАТ различно от морско и авиационно
Непропорционално
авиационно

МАТ

презастраховане,

R3200
различно

от

морско

и

R3210

C1140

Прогнозна оценка на
общото намаляване на
риска

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
при друг
катастрофичен риск в
общото застраховане
след намаляване на
риска

C1150

C1160

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 328

Общо преди диверсификация

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска

▼B
Капиталово изискване
Прогнозна оценка на
за катастрофичен риск
брутните премии,
при друг катастрофичен
риск в общото
които трябва да бъдат
получени
застраховане, преди
намаляване на риска

Други катастрофични рискове в общото застраховане

C1130

Разни финансови загуби

R3220

Непропорционално презастраховане срещу злополука, различно от общата
отговорност

R3230

Непропорционално кредитно и гаранционно застраховане

R3240

Общо преди диверсификация

R3250

Диверсификация между групи задължения

R3260

Общо след диверсификация

R3270

Прогнозна оценка на
общото намаляване на
риска

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
при друг
катастрофичен риск в
общото застраховане
след намаляване на
риска

C1150

C1160

C1140

▼M1

Смърт вследствие на произшествие

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
масово произшествие

Република Австрия

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Трайна инвалидност

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продъ
лжава)
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▼B

▼B
Смърт вследствие на произшествие

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
масово произшествие

Кралство Дания

R3360

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Френска република; Княжество
Княжество Андора

Монако;

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продъ
лжава)

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440
R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550
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R3400

Сан

Инвалидност с продължителност
10 години

R3390

Република Гърция

Италианска република; Република
Марино; град държава Ватикан

Трайна инвалидност

▼B
Смърт вследствие на произшествие

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
масово произшествие

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария
Обединено кралство
Северна Ирландия

Великобритания

Трайна инвалидност

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

Прогнозно
намаляване на
риска

C1280

(продъ
лжава)

R3590
и

R3600
R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички
държави след диверсификация

R3630

Инвалидност с продължителност
12 месеца
Катастрофичен риск в здравното застраховане —
масово произшествие

Република Австрия

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Кралство Дания

R3360

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск преди
намаляване на
риска

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Медицинско лечение

(продъ
лжава)
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Общо масово произшествие за всички
държави преди диверсификация

▼B
Инвалидност с продължителност
12 месеца
Катастрофичен риск в здравното застраховане —
масово произшествие

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Френска република; Княжество
Княжество Андора

Монако;

R3400

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

(продъ
лжава)

R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 332

Сан

Обща стойност на
платимите
обезщетения

Прогнозно
намаляване на
риска

R3390

Република Гърция

Италианска република; Република
Марино; град държава Ватикан

# Титуляри на
полици

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск преди
намаляване на
риска

Медицинско лечение

▼B
Инвалидност с продължителност
12 месеца
Катастрофичен риск в здравното застраховане —
масово произшествие

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария
Обединено кралство
Северна Ирландия

Великобритания

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри на
полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск преди
намаляване на
риска

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Медицинско лечение

Прогнозно
намаляване на
риска

C1280

(продъ
лжава)

R3590
и

R3600

Общо масово произшествие за всички
държави преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички
държави след диверсификация

R3630

Република Австрия

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Кралство Дания

R3360

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300
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Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

▼B
Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

R3390

Република Гърция

R3400

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария

R3590

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R3600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300
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Френска република; Княжество Монако; Княжество Андора

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

▼B
Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

Общо масово произшествие за всички държави преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички държави след диверсификация

R3630

Най-големият
известен риск от
концентрация на
произшествия

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

R3700

Кралство Белгия

R3710

Република България

R3720

Република Хърватия

R3730

Република Кипър

R3740

Чешка република

R3750

Кралство Дания

R3760

Република Естония

R3770

Република Финландия

R3780

Френска република

R3790

Република Гърция

R3800

Федерална република Германия

R3810

Република Унгария

R3820

Република Исландия

R3830

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300

Смърт вследствие
на произшествие

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност с
продължителност
12 месеца

Медицинско
лечение

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(продъ
лжава)
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Република Австрия

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното покритие

▼B

Най-големият
известен риск от
концентрация на
произшествия

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

R3840

Италианска република

R3850

Република Латвия

R3860

Република Литва

R3870

Велико херцогство Люксембург

R3880

Република Малта

R3890

Кралство Нидерландия

R3900

Кралство Норвегия

R3910

Република Полша

R3920

Португалска република

R3930

Румъния

R3940

Словашка република

R3950

Република Словения

R3960

Кралство Испания

R3970

Кралство Швеция

R3980

Конфедерация Швейцария
Обединено кралство
Северна Ирландия

Великобритания

R3990
и

R4000

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност с
продължителност
12 месеца

Медицинско
лечение

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(продъ
лжава)
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Ирландия

Смърт вследствие
на произшествие

▼B

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на произшествия

R3700

Кралство Белгия

R3710

Република България

R3720

Република Хърватия

R3730

Република Кипър

R3740

Чешка република

R3750

Кралство Дания

R3760

Република Естония

R3770

Република Финландия

R3780

Френска република

R3790

Република Гърция

R3800

Федерална република Германия

R3810

Република Унгария

R3820

Република Исландия

R3830

Ирландия

R3840

Италианска република

R3850

Република Латвия

R3860

Република Литва

R3870

Велико херцогство Люксембург

R3880

Република Малта

R3890

Кралство Нидерландия

R3900

Кралство Норвегия

R3910

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1370

C1380

C1390

C1400
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Република Австрия

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

▼B
Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на произшествия

Република Полша

R3920

Португалска република

R3930

Румъния

R3940

Словашка република

R3950

Република Словения

R3960

Кралство Испания

R3970

Кралство Швеция

R3980

Конфедерация Швейцария

R3990

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R4000

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

Други държави, които да бъдат взети предвид
при концентрацията на произшествия
C1410
Държава 1
…

R4010

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1370

C1380

C1390

C1400

Смърт всле
дствие на
произшествие

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност с
продължит
елност 12 месеца

Медицинско
лечение

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(продъ
лжава)
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Най-големият
известен риск
от
концентрация
на
произшествия

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

▼B

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на произшествия

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1370

C1380

C1390

C1400

Други държави, които да бъдат взети предвид при концентрацията на
произшествия
C1410
Държава 1

R4010

…

Най-големият
известен риск
от
концентрация
на
произшествия

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

Обща концентрация на произшествия
всички държави преди диверсификация

за

R4020

Диверсификационен ефект между държавите

R4030

Обща концентрация на произшествия за всички
държави след диверсификация

R4040

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност с
продължит
елност 12 месеца

Медицинско
лечение

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(продъ
лжава)
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C1310

Смърт всле
дствие на
произшествие

▼B

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на произшествия

Обща концентрация на произшествия за всички държави преди
диверсификация

R4020

Диверсификационен ефект между държавите

R4030

Обща концентрация на произшествия за всички държави след
диверсификация

R4040

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1370

C1380

C1390

C1400

Защита на доходите
Катастрофичен риск в здравното застраховане —
Пандемия

R4100

Кралство Белгия

R4110

Република България

R4120

Република Хърватия

R4130

Република Кипър

R4140

Чешка република

R4150

Кралство Дания

R4160

Република Естония

R4170

Република Финландия

R4180

Френска република

R4190

Република Гърция

R4200

Брой
застраховани
лица

Общо
експозиция при
пандемия

Брой
застраховани
лица

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

C1420

C1430

C1440

C1450

Съотношение на
Разходи за единица
застрахованите
претенция при
(продъ
лица,
използване услугите лжава)
използващи
на лекуващ лекар
хоспитализация
C1460

C1470
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Република Австрия

Медицински разходи

▼B
Защита на доходите
Катастрофичен риск в здравното застраховане —
Пандемия

R4210

Република Унгария

R4220

Република Исландия

R4230

Ирландия

R4240

Италианска република

R4250

Република Латвия

R4260

Република Литва

R4270

Велико херцогство Люксембург

R4280

Република Малта

R4290

Кралство Нидерландия

R4300

Кралство Норвегия

R4310

Република Полша

R4320

Португалска република

R4330

Румъния

R4340

Словашка република

R4350

Република Словения

R4360

Кралство Испания

R4370

Кралство Швеция

R4380

Конфедерация Швейцария

R4390

Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия

R4400

Брой
застраховани
лица

Общо
експозиция при
пандемия

Брой
застраховани
лица

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

C1420

C1430

C1440

C1450

Съотношение на
Разходи за единица
застрахованите
претенция при
(продъ
лица,
използване услугите лжава)
използващи
на лекуващ лекар
хоспитализация
C1460

C1470

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 341

Федерална република Германия

Медицински разходи

▼B
Медицински разходи
Съот
ношение
Разходи за
на
Съотношение
единица
Капиталово изискване
застрахов
на
претенция
аните
застраховани за катастрофичен риск
при
преди намаляване на
лица,
те лица,
използване
риска
използва
използващи
на
щи
неформални
формални
услугите
медицински
медицинс
на
грижи
ки грижи
лекуващ
лекар

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

R4100

Кралство Белгия

R4110

Република България

R4120

Република Хърватия

R4130

Република Кипър

R4140

Чешка република

R4150

Кралство Дания

R4160

Република Естония

R4170

Република Финландия

R4180

Френска република

R4190

Република Гърция

R4200

Федерална република Германия

R4210

Република Унгария

R4220

Република Исландия

R4230

Ирландия

R4240

Италианска република

R4250

Република Латвия

R4260

Република Литва

R4270

Велико херцогство Люксембург

R4280

Република Малта

R4290

C1500

C1510

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск след
намаляване на
риска

C1520

C1530

C1540
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Република Австрия

C1490

Прогнозно
намаляване
на риска

▼B
Медицински разходи
Съот
ношение
Разходи за
на
Съотношение
единица
Капиталово изискване
застрахов
на
претенция
аните
застраховани за катастрофичен риск
при
преди намаляване на
лица,
те лица,
използване
риска
използва
използващи
на
щи
неформални
формални
услугите
медицински
медицинс
на
грижи
ки грижи
лекуващ
лекар

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

R4300

Кралство Норвегия

R4310

Република Полша

R4320

Португалска република

R4330

Румъния

R4340

Словашка република

R4350

Република Словения

R4360

Кралство Испания

R4370

Кралство Швеция

R4380

Конфедерация Швейцария

R4390

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R4400

C1500

Други държави, които да бъдат взети
предвид при пандемия
C1550

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск след
намаляване на
риска

C1520

C1530

C1540

C1510

Защита на доходите

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
Пандемия

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Медицински разходи

Брой
застраховани
лица

Общо експозиция
при пандемия

Брой
застраховани
лица

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

C1420

C1430

C1440

C1450

Съотношение на Разходи за единица
претенция при
застрахованите
(продъ
лица, използващи използване услугите лжава)
хоспитализация
на лекуващ лекар
C1460

C1470
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Кралство Нидерландия

C1490

Прогнозно
намаляване
на риска

▼B
Защита на доходите

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
Пандемия

Държава 1

Медицински разходи

Брой
застраховани
лица

Общо експозиция
при пандемия

Брой
застраховани
лица

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

C1420

C1430

C1440

C1450

Съотношение на Разходи за единица
застрахованите
претенция при
(продъ
лица, използващи използване услугите лжава)
хоспитализация
на лекуващ лекар
C1460

C1470

R4410

…
Общо всички държави при пандемия

R4420

Медицински разходи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

Други държави, които да бъдат взети предвид при
пандемия
C1550
Държава 1

R4410

…

Общо всички държави при пандемия

R4420

C1490

C1500

C1510

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофичен
риск след
намаляване на
риска

C1520

C1530

C1540

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 344

Съот
ношение
Разходи за
на
Съотношение
единица
Капиталово изискване
на
застрахов
претенция
аните
застраховани за катастрофичен риск
при
преди намаляване на
лица,
те лица,
използване
риска
използва
използващи
на
щи
неформални
формални
услугите
медицински
медицинс
грижи
на
ки грижи
лекуващ
лекар

▼B
S.27.01.04
Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане

Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане — Обобщение

КИП преди намаляването на
риска

Общо намаляване на риска

КИП след намаляването на
риска

C0010

C0020

C0030

Катастрофичен риск в общото застраховане — Обобщение
R0010

Буря

R0020

Земетресение

R0030

Наводнение

R0040

Градушка

R0050

Движение на земни маси

R0060

Диверсификация между застрахователните рискове

R0070

Катастрофичен риск в непропорционалното имуществено презастраховане

R0080

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност

R0090

Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

R0100

Морско

R0110

Авиационно

R0120

Пожар

R0130

Отговорност

R0140

Кредитно и гаранционно застраховане

R0150

Диверсификация между застрахователните рискове

R0160

Други катастрофични рискове в общото застраховане

R0170
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Риск от природно бедствие

▼B
Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане — Обобщение

Диверсификация между застрахователните рискове

R0180

Общо други катастрофични рискове в общото застраховане преди диверсиф
икация

R0190

Диверсификация между подмодули

R0200

Общо други катастрофични рискове в общото застраховане след диверсиф
икация

R0210

КИП преди намаляването на
риска

Общо намаляване на риска

КИП след намаляването на
риска

C0010

C0020

C0030

Катастрофичен риск в здравото застраховане — Обобщение
Катастрофичен риск в здравното застраховане

R0300

Масово произшествие

R0310

Концентрация на произшествия

R0320

Пандемия

R0330

Диверсификация между подмодули

R0340
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▼B

Риск от природно бедствие — Буря

Република Австрия

R0400

Кралство Белгия

R0410

Чешка република

R0420

Конфедерация
Лихтенщайн

Швейцария;

Княжество

Френска република [с изключение на
Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако;
Княжество Андора

R0450

Федерална република Германия

R0460

Република Исландия

R0470

Ирландия

R0480

Велико херцогство Люксембург

R0490

Кралство Нидерландия

R0500

Кралство Норвегия

R0510

Република Полша

R0520

Кралство Испания

R0530

Кралство Швеция

R0540
и

Сценарий А
или Б

C0050

C0060

C0070

C0080

Капиталово
изискване за
(продъ
катастрофичен риск
лжава)
преди намаляване
на риска
C0090

R0550
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R0440

Великобритания

C0040

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване
на риска

R0430

Кралство Дания

Обединено кралство
Северна Ирландия

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0560

Мартиника

R0570

Общност Сен Мартен

R0580

Реюнион

R0590

►M1 Общо посочени засегнати от бурята
региони преди диверсификация ◄

R0600

Северна Европа

R0610

Западна Европа

R0620

Източна Европа

R0630

Южна Европа

R0640

Централна и Западна Азия

R0650

Източна Азия

R0660

Южна и Югоизточна Азия

R0670

Океания

R0680

Северна Африка

R0690

Южна Африка

R0700

Северна Америка с изключение
Съединените американски щати

на

R0710

C0040

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване
на риска

Сценарий А
или Б

C0050

C0060

C0070

C0080

Капиталово
изискване за
(продъ
катастрофичен риск
лжава)
преди намаляване
на риска
C0090
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Гваделупа

Прогнозна оценка
на брутните
премии, които
трябва да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0400

Кралство Белгия

R0410

Чешка република

R0420

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0430

Кралство Дания

R0440

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R0450

Федерална република Германия

R0460

Република Исландия

R0470

Ирландия

R0480

Велико херцогство Люксембург

R0490

Кралство Нидерландия

R0500

Кралство Норвегия

R0510

Република Полша

R0520

Кралство Испания

R0530

Кралство Швеция

R0540

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R0550

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 349

Република Австрия

Прогнозно намаляване на
риска

▼B
Риск от природно бедствие — Буря

R0560

Мартиника

R0570

Общност Сен Мартен

R0580

Реюнион

R0590

►M1 Общо посочени засегнати от бурята региони преди диверсификация ◄

R0600

Северна Европа

R0610

Западна Европа

R0620

Източна Европа

R0630

Южна Европа

R0640

Централна и Западна Азия

R0650

Източна Азия

R0660

Южна и Югоизточна Азия

R0670

Океания

R0680

Северна Африка

R0690

Южна Африка

R0700

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R0710

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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Гваделупа

Прогнозно намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0720

Източна Южна Америка

R0730

Северна, южна и западна Южна Америка

R0740

Североизточни Съединени американски щати

R0750

Югоизточни Съединени американски щати

R0760

Централно-западни Съединени американски щати

R0770

Западни Съединени американски щати

R0780

Общо други засегнати от бурята региони преди
диверсификация

R0790

Общо всички засегнати от бурята региони преди
диверсификация

R0800

Диверсификационен ефект между регионите

R0810

Общо засегнати от бурята след диверсификация

R0820

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0090
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0720

Източна Южна Америка

R0730

Северна, южна и западна Южна Америка

R0740

Североизточни Съединени американски щати

R0750

Югоизточни Съединени американски щати

R0760

Централно-западни Съединени американски щати

R0770

Западни Съединени американски щати

R0780

Общо други засегнати от бурята региони преди диверсификация

R0790

Общо всички засегнати от бурята региони преди диверсификация

R0800

Диверсификационен ефект между регионите

R0810

Общо засегнати от бурята след диверсификация

R0820

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозно намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R0830

Кралство Белгия

R0840

Република България

R0850

Република Хърватия

R0860

Република Кипър

R0870

Чешка република

R0880

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0890

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R0900

Федерална република Германия

R0910

Република Гърция

R0920

Република Унгария

R0930

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R0940

Република Малта

R0950

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
(продължава)
ен риск преди
на риска
намаляване
на риска
C0170

C0180
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Република Австрия

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R0960

Румъния

R0970

Словашка република

R0980

Република Словения

R0990

Гваделупа

R1000

Мартиника

R1010

Общност Сен Мартен

R1020

►M1 Общо посочени засегнати от земетресението
региони преди диверсификация ◄

R1030

Северна Европа

R1040

Западна Европа

R1050

Източна Европа

R1060

Южна Европа

R1070

Централна и Западна Азия

R1080

Източна Азия

R1090

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
(продължава)
ен риск преди
на риска
намаляване
на риска
C0170

C0180
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Португалска република

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

Южна и Югоизточна Азия

R1100

Океания

R1110

Северна Африка

R1120

Южна Африка

R1130

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1140

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
(продължава)
ен риск преди
на риска
намаляване
на риска
C0170

C0180
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▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R0830

Кралство Белгия

R0840

Република България

R0850

Република Хърватия

R0860

Република Кипър

R0870

Чешка република

R0880

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0890

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион]; Княжество
Монако; Княжество Андора

R0900

Федерална република Германия

R0910

Република Гърция

R0920

Република Унгария

R0930

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R0940

Република Малта

R0950

Португалска република

R0960

Румъния

R0970

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200
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Република Австрия

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Риск от природно бедствие — Земетресение

R0980

Република Словения

R0990

Гваделупа

R1000

Мартиника

R1010

Общност Сен Мартен

R1020

►M1 Общо посочени засегнати от земетресението региони преди диверсификация ◄

R1030

Северна Европа

R1040

Западна Европа

R1050

Източна Европа

R1060

Южна Европа

R1070

Централна и Западна Азия

R1080

Източна Азия

R1090

Южна и Югоизточна Азия

R1100

Океания

R1110

Северна Африка

R1120

Южна Африка

R1130

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1140

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200
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Словашка република

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

Карибски басейн и Централна Америка

Експозиция

C0130

C0140

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Прогнозно
намаляване
на риска

C0150

C0160

C0170

C0180

(продължава)

R1150
R1160

Северна, южна и западна Южна Америка

R1170

Североизточни Съединени американски щати

R1180

Югоизточни Съединени американски щати

R1190

Централно-западни Съединени американски щати

R1200

Западни Съединени американски щати

R1210

Общо други засегнати от земетресението региони
преди диверсификация

R1220

Общо всички засегнати от
региони преди диверсификация

R1230

Диверсификационен ефект между регионите

R1240

Общо засегнати от земетресението след диверсиф
икация

R1250
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Източна Южна Америка

земетресението

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B
Риск от природно бедствие — Земетресение

R1150

Източна Южна Америка

R1160

Северна, южна и западна Южна Америка

R1170

Североизточни Съединени американски щати

R1180

Югоизточни Съединени американски щати

R1190

Централно-западни Съединени американски щати

R1200

Западни Съединени американски щати

R1210

Общо други засегнати от земетресението региони преди диверсификация

R1220

Общо всички засегнати от земетресението региони преди диверсификация

R1230

Диверсификационен ефект между регионите

R1240

Общо засегнати от земетресението след диверсификация

R1250

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

R1260

Кралство Белгия

R1270

Република България

R1280

Чешка република

R1290

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1300

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R1310

Федерална република Германия

R1320

Република Унгария

R1330

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R1340

Република Полша

R1350

Румъния

R1360

Словашка република

R1370

Република Словения

R1380

Експозиция

C0210

C0220

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260
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Република Австрия

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

C0210

C0220

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260

R1390

R1400

Северна Европа

R1410

Западна Европа

R1420

Източна Европа

R1430

Южна Европа

R1440

Централна и Западна Азия

R1450

Източна Азия

R1460

Южна и Югоизточна Азия

R1470

Океания

R1480

Северна Африка

R1490

Южна Африка

R1500

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1510
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►M1 Общо посочени засегнати от наводнението
региони преди диверсификация ◄

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

Карибски басейн и Централна Америка

R1520

Източна Южна Америка

R1530

Северна, южна и западна Южна Америка

R1540

Североизточни Съединени американски щати

R1550

Югоизточни Съединени американски щати

R1560

Централно-западни Съединени американски щати

R1570

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

C0210

C0220

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 362

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

R1260

Кралство Белгия

R1270

Република България

R1280

Чешка република

R1290

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1300

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R1310

Федерална република Германия

R1320

Република Унгария

R1330

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R1340

Република Полша

R1350

Румъния

R1360

Словашка република

R1370

Република Словения

R1380

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R1390

►M1 Общо посочени засегнати от наводнението региони преди диверсиф
икация ◄

R1400

Северна Европа

R1410

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290
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Република Австрия

Прогнозно намаляване на
риска

▼B
Риск от природно бедствие — Наводнение

R1420

Източна Европа

R1430

Южна Европа

R1440

Централна и Западна Азия

R1450

Източна Азия

R1460

Южна и Югоизточна Азия

R1470

Океания

R1480

Северна Африка

R1490

Южна Африка

R1500

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1510

Карибски басейн и Централна Америка

R1520

Източна Южна Америка

R1530

Северна, южна и западна Южна Америка

R1540

Североизточни Съединени американски щати

R1550

Югоизточни Съединени американски щати

R1560

Централно-западни Съединени американски щати

R1570

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290
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Западна Европа

Прогнозно намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

R1580

Общо други засегнати от наводнението региони
преди диверсификация

R1590

Общо всички засегнати от наводнението региони
преди диверсификация

R1600

Диверсификационен ефект между регионите

R1610

Общо засегнати от наводнението след диверсиф
икация

R1620

Експозиция

C0210

C0220

Риск от природно бедствие — Наводнение

Западни Съединени американски щати

R1580

Общо други засегнати от наводнението региони преди диверсификация

R1590

Общо всички засегнати от наводнението региони преди диверсификация

R1600

Диверсификационен ефект между регионите

R1610

Общо засегнати от наводнението след диверсификация

R1620

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290
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Западни Съединени американски щати

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

R1630

Кралство Белгия

R1640

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1650

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R1660

Федерална република Германия

R1670

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R1680

Велико херцогство Люксембург

R1690

Кралство Нидерландия

R1700

Кралство Испания

R1710

►M1 Общо посочени засегнати от градушката
региони преди диверсификация ◄

R1720

Северна Европа

R1730

Западна Европа

R1740

Източна Европа

R1750

Експозиция

C0300

C0310

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0350
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Република Австрия

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

R1760

Централна и Западна Азия

R1770

Източна Азия

R1780

Южна и Югоизточна Азия

R1790

Океания

R1800

Северна Африка

R1810

Южна Африка

R1820

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1830

Карибски басейн и Централна Америка

R1840

Източна Южна Америка

R1850

Северна, южна и западна Южна Америка

R1860

Североизточни Съединени американски щати

R1870

Югоизточни Съединени американски щати

R1880

Централно-западни Съединени американски щати

R1890

Западни Съединени американски щати

R1900

Експозиция

C0300

C0310

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0350
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Южна Европа

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

Общо други засегнати от градушката региони
преди диверсификация

R1910

Общо всички засегнати от градушката региони
преди диверсификация

R1920

Диверсификационен ефект между регионите

R1930

Общо засегнати от градушката след диверсиф
икация

R1940

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

C0300

C0310

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0350
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▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

R1630

Кралство Белгия

R1640

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1650

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R1660

Федерална република Германия

R1670

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R1680

Велико херцогство Люксембург

R1690

Кралство Нидерландия

R1700

Кралство Испания

R1710

►M1 Общо посочени засегнати от градушката региони преди диверсиф
икация ◄

R1720

Северна Европа

R1730

Западна Европа

R1740

Източна Европа

R1750

Южна Европа

R1760

Централна и Западна Азия

R1770

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380
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Република Австрия

Прогнозно намаляване на
риска

▼B
Риск от природно бедствие — Градушка

R1780

Южна и Югоизточна Азия

R1790

Океания

R1800

Северна Африка

R1810

Южна Африка

R1820

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1830

Карибски басейн и Централна Америка

R1840

Източна Южна Америка

R1850

Северна, южна и западна Южна Америка

R1860

Североизточни Съединени американски щати

R1870

Югоизточни Съединени американски щати

R1880

Централно-западни Съединени американски щати

R1890

Западни Съединени американски щати

R1900

Общо други засегнати от градушката региони преди диверсификация

R1910

Общо всички засегнати от градушката региони преди диверсификация

R1920

Диверсификационен ефект между регионите

R1930

Общо засегнати от градушката след диверсификация

R1940

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380
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Източна Азия

Прогнозно намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Движение на земни маси

Общо засегнати от движението на земни маси преди диверсиф
икация
Диверсификационен ефект между зоните
Общо засегнати от движението на земни маси след диверсиф
икация

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

C0390

C0400

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Прогнозно
намаляване
на риска

C0410

C0420

C0430

C0440

R1950
R1960
R1970

Риск от природно бедствие — Движение на земни маси

R1950

Диверсификационен ефект между зоните

R1960

Общо засегнати от движението на земни маси след диверсификация

R1970

Прогнозна
Капиталово
оценка на
изискване за
брутните
катастрофич
премии,
ен риск преди
които трябва
намаляване
да бъдат
на риска
получени

Катастрофичен риск — Непропорционално имуществено презастраховане

C0470

Непропорционално имуществено презастраховане

R2000

C0480

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0450

C0460

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C0490

C0500

C0510
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Общо засегнати от движението на земни маси преди диверсификация

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Капиталово
изискване за
катастрофич
Брой полици
ен риск от
Брой полици във връзка с
възникване
моторни
във връзка с
на
моторни
превозни
гражданска
Прогнозно намаляване
превозни
средства с
отговорност
на риска
средства над таван под или във връзка с
24 милиона
равен на
моторни
EUR
24 милиона
превозни
EUR
средства
преди
намаляване
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Гражданска
отговорност във връзка с моторни превозни средства

C0520

Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства

C0540

C0550

C0570

C0590

C0600

C0610

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

C0620

C0630

(продължава)
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C0580

R2200

C0560

R2100

Дял от
капиталовото
Дял от
Дял от
изискване за
капиталовото
капиталовото
катастрофич
изискване за
изискване за
ен риск за
катастрофич
катастрофич
морска
ен риск за
Капиталово изискване
ен риск за
гражданска
морска
за катастрофичен риск
корабен
отговорност
гражданска
при сблъскване на
корпус във
при
отговорност
морски танкер преди
връзка с
замърсяване с
във връзка с
намаляване на риска
танкер t,
нефт във
танкер t,
преди
връзка с
преди
намаляване
танкер t
намаляване
на риска
преди
на риска
намаляване
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
сблъскване на морски танкер

Сблъскване на морски танкер

C0530

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск от
възникване
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства след
намаляване
на риска

▼B
Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — сблъскване на морски танкер

Сблъскване на морски танкер

C0640

C0650

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

R2300

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — експлозия на морска
платформа

R2300

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска
платформа след намаляване
на риска

Име на платформата

C0720

C0730

C0740

C0750
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Капиталово
изискване за
катастрофич
Капиталово
ен риск при
Капиталово
Капиталово
изискване за
изискване за
възникване
изискване за
катастрофич
Капиталово изискване
Капиталово изискване
катастрофич
катастрофич
на застрахов
ен риск за
за катастрофичен риск
за катастрофичен риск
ателни и
ен риск при
ен риск при
изваждане на
при покриване или
при експлозия на
(продължава)
загуба на
презастрахов
нанасяне на
останки от
обезопасяване на
морска платформа
имуществени
доходи от
ателни
корабокруше
кладенеца, преди
преди намаляване на
вреди, преди
добива, преди
задължения
ние, преди
намаляване на риска
риска
намаляване
във връзка с
намаляване
намаляване
на риска
на риска
отговорност,
на риска
преди
намаляване
на риска
C0660

Експлозия на морска платформа

Име на кораба

R2200

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
експлозия на морска платформа

Експлозия на морска платформа

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
сблъскване на морски танкер
след намаляване на риска

▼B
Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
Прогнозна оценка на общото
морското застраховане преди
намаляване на риска
намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Морско застраховане

C0770

C0760

Общо преди диверсификация

R2400

Диверсификация между тип събития

R2410

Общо след диверсификация

R2420

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
морското застраховане след
намаляване на риска
C0780

▼M1

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Авиационно
застраховане

C0790

Брутно покритие на катастрофичен риск в авиацията

C0800

C0820

C0830

C0840

R2500

Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
при пожар преди
на риска
намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Пожар

C0850

Пожар

C0810

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни
Капиталово
изискване за
премии за
възоб
катастрофичен риск
новяване на
в авиационното
презастрахов застраховане след
ателното
намаляване на
покритие
риска

R2600

C0860

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
пожар след намаляване на
риска

C0870

C0880
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Капиталово
Капиталово
Капиталово
изискване за
изискване за
изискване за
катастрофичен риск катастрофичен риск катастрофичен риск
за корпус в
при авиационна
в авиационното
отговорност преди застраховане преди
авиацията преди
намаляване на
намаляване на
намаляване на
риска
риска
риска

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
Отговорност

R2700

Отговорност на работодателя

R2710

Отговорност на директори и служители

R2720

Друга отговорност

R2730

Непропорционално презастраховане

R2740

Общо

R2750

C0890

C0900

Брой
претенции

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
от възникване на
отговорност преди
намаляване на риска

Прогнозно
намаляване
на риска

C0910

C0920

C0930

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отговорност
преди намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Отговорност

C0960

Общо преди диверсификация

R2800

Диверсификация между тип покрития

R2810

▼M1
Общо след диверсификация

R2820

Прогнозни
премии за Капиталово изискване
възоб
за катастрофичен риск
новяване на
от възникване на
отговорност след
презастрахо
вателното
намаляване на риска
покритие
C0940

C0950

Премия за катастрофичен
Прогнозна оценка на общото
риск от възникване на
намаляване на риска
отговорност след намаляване
на риска
C0970

C0980
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Отговорност при нарушаване на професионални задъ
лжения

Получени
премии след
12 месеца

Най-високата
предоставена
граница за
възникване
на
отговорност

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — кредитно и
гаранционно застраховане — голямо кредитно неизпълнение

Най-голяма експозиция 1

R2900

Най-голяма експозиция 2

R2910

Общо

R2920

Дял на
причинените
от сценария
щети

C0990

C1000

C1010

Получени
премии след
12 месеца

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск при
кредитно и
гаранционно
застраховане
преди
намаляване
на риска —
Риск от
рецесия

C1050

C1060

R3000

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск при
кредитно и
гаранционно
застраховане
след
намаляване
на риска —
голямо
кредитно
неизпълнение

C1030

C1040

C1020

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
при кредитно и
гаранционно
застраховане след
намаляване на риска
— Риск от рецесия

C1070

C1080

C1090
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Експозиция
(индивидуал
на или
групова)

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — кредитно и гаранционно
застраховане — Риск от рецесия

Общо

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск при
кредитно и
гаранционно
Прогнозно намаляване
застраховане
на риска
преди
намаляване
на риска —
голямо
кредитно
неизпълнение

▼B
Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Кредитно и гаранционно
застраховане

Общо преди диверсификация

R3100

Диверсификация между тип събития

R3110

Общо след диверсификация

R3120

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска

Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след
намаляване на риска

C1100

C1110

C1120

▼M1

▼B

Други катастрофични рискове в общото застраховане

C1130

МАТ различно от морско и авиационно

R3200

Непропорционално МАТ презастраховане, различно от морско и
авиационно

R3210

Разни финансови загуби

R3220

Непропорционално презастраховане срещу злополука, различно от
общата отговорност

R3230

Непропорционално кредитно и гаранционно застраховане

R3240

Общо преди диверсификация

R3250

Капиталово изискване
Капиталово изискване
за катастрофичен риск
за катастрофичен риск
при друг
при друг
Прогнозна оценка на общото
катастрофичен риск в
катастрофичен риск в
намаляване на риска
общото застраховане,
общото застраховане
преди намаляване на
след намаляване на
риска
риска
C1140

C1150

C1160
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Прогнозна оценка на
брутните премии,
които трябва да бъдат
получени

▼B
Прогнозна оценка на
брутните премии,
които трябва да бъдат
получени

Други катастрофични рискове в общото застраховане

C1130

Капиталово изискване
Капиталово изискване
за катастрофичен риск
за катастрофичен риск
при друг
при друг
Прогнозна оценка на общото
катастрофичен риск в
катастрофичен риск в
намаляване на риска
общото застраховане,
общото застраховане
след намаляване на
преди намаляване на
риска
риска
C1140

C1150

C1160

▼M1
Диверсификация между групи задължения

R3260

Общо след диверсификация

R3270

▼B
Смърт вследствие на
произшествие

Република Австрия

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Кралство Дания

R3360

Република Естония

R3370

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продължава)

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 378

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

Трайна инвалидност

▼B
Смърт вследствие на
произшествие

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3380

Френска република; Княжество Монако; Княжество
Андора

R3390

Република Гърция

R3400

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продължава)
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Република Финландия

Трайна инвалидност

▼B
Смърт вследствие на
произшествие

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария

R3590

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R3600

Общо масово произшествие за всички държави
преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички държави
след диверсификация

R3630

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продължава)
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Република Полша

Трайна инвалидност

▼B
Инвалидност с
продължителност 12 месеца

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Кралство Дания

R3360

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Френска република; Княжество Монако; Княжество
Андора

R3390

Република Гърция

R3400

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1230

C1240

C1250

C1260

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
ен риск преди
на риска
намаляване
(продължава)
на риска

C1270

C1280
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Република Австрия

Медицинско лечение

▼B
Инвалидност с
продължителност 12 месеца

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1230

C1240

C1250

C1260

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
ен риск преди
на риска
намаляване
(продължава)
на риска

C1270

C1280
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Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

Медицинско лечение

▼B
Инвалидност с
продължителност 12 месеца

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

Конфедерация Швейцария
Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

Медицинско лечение

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1230

C1240

C1250

C1260

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
ен риск преди
на риска
намаляване
(продължава)
на риска

C1270

C1280

R3590
и

Северна

R3600

Общо масово произшествие за всички държави
преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички държави
след диверсификация

R3630

Република Австрия

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300
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Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

▼B
Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

R3350

Кралство Дания

R3360

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Френска република; Княжество Монако; Княжество Андора

R3390

Република Гърция

R3400

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300
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Чешка република

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария

R3590

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R3600

Общо масово произшествие за всички държави преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички държави след диверсификация

R3630

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300
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Кралство Норвегия

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B

Най-големият
известен риск от
концентрация на
произшествия

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

R3700

Кралство Белгия

R3710

Република България

R3720

Република Хърватия

R3730

Република Кипър

R3740

Чешка република

R3750

Кралство Дания

R3760

Република Естония

R3770

Република Финландия

R3780

Френска република

R3790

Република Гърция

R3800

Федерална република Германия

R3810

Република Унгария

R3820

Република Исландия

R3830

Ирландия

R3840

Трайна
инвалидност

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

C1320

C1330

C1340

C1350

Инвалидност с
Инвалидност с
продължит
продължит
елност 10 години елност 12 месеца

Медицинско
лечение
Средна
застрахователна (продължава)
сума
C1360
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Република Австрия

Смърт
вследствие на
произшествие

▼B

Най-големият
известен риск от
концентрация на
произшествия

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

R3850

Република Латвия

R3860

Република Литва

R3870

Велико херцогство Люксембург

R3880

Република Малта

R3890

Кралство Нидерландия

R3900

Кралство Норвегия

R3910

Република Полша

R3920

Португалска република

R3930

Румъния

R3940

Словашка република

R3950

Република Словения

R3960

Кралство Испания

R3970

Кралство Швеция

R3980

Конфедерация Швейцария

R3990

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R4000

Трайна
инвалидност

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

Средна
застрахователна
сума

C1320

C1330

C1340

C1350

Инвалидност с
Инвалидност с
продължит
продължит
елност 10 години елност 12 месеца

Медицинско
лечение
Средна
застрахователна (продължава)
сума
C1360
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Италианска република

Смърт
вследствие на
произшествие

▼B
Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

C1370

R3700

Кралство Белгия

R3710

Република България

R3720

Република Хърватия

R3730

Република Кипър

R3740

Чешка република

R3750

Кралство Дания

R3760

Република Естония

R3770

Република Финландия

R3780

Френска република

R3790

Република Гърция

R3800

Федерална република Германия

R3810

Република Унгария

R3820

Република Исландия

R3830

Ирландия

R3840

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Република Австрия

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

C1370

R3850

Република Латвия

R3860

Република Литва

R3870

Велико херцогство Люксембург

R3880

Република Малта

R3890

Кралство Нидерландия

R3900

Кралство Норвегия

R3910

Република Полша

R3920

Португалска република

R3930

Румъния

R3940

Словашка република

R3950

Република Словения

R3960

Кралство Испания

R3970

Кралство Швеция

R3980

Конфедерация Швейцария

R3990

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R4000

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Италианска република

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Смърт
Най-големият вследствие на
известен риск произшествие
от
концентрация
на
Средна
произшествия
застрахов
ателна сума

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност
с продължит
елност
12 месеца

Медицинско лечение

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

C1330

C1340

C1350

C1360

C1320

(продължава)

Други държави, които да бъдат взети предвид при
концентрацията на произшествия
C1410
Държава 1

R4010

…

C1370

Други държави, които да бъдат взети предвид при концентрацията
на произшествия
C1410
Държава 1
…

R4010

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

▼B
Смърт
Най-големият вследствие на
известен риск произшествие
от
концентрация
на
Средна
произшествия
застрахов
ателна сума

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

Обща концентрация на произшествия за всички
държави преди диверсификация

R4020

Диверсификационен ефект между държавите

R4030

Обща концентрация на произшествия за всички
държави след диверсификация

R4040

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност
с продължит
елност
12 месеца

Медицинско лечение

Средна
застрахов
ателна сума

Средна застрахов
ателна сума

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

C1330

C1340

C1350

C1360

C1320

C1370

Обща концентрация на произшествия за всички държави преди
диверсификация

R4020

Диверсификационен ефект между държавите

R4030

Обща концентрация на произшествия за всички държави след
диверсификация

R4040

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

(продължава)

▼B
Защита на доходите

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

R4100

Кралство Белгия

R4110

Република България

R4120

Република Хърватия

R4130

Република Кипър

R4140

Чешка република

R4150

Кралство Дания

R4160

Република Естония

R4170

Република Финландия

R4180

Френска република

R4190

Република Гърция

R4200

Федерална република Германия

R4210

Република Унгария

R4220

Република Исландия

R4230

Ирландия

R4240

Брой
застраховани
лица

Общо
експозиция при
пандемия

Брой
застраховани
лица

Разход за
единица
претенция при
хоспитализация

Съотношение на
застрахованите
лица,
използващи
хоспитализация

Разходи за
единица
претенция при
използване
услугите на
лекуващ лекар

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

(продължава)

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 392

Република Австрия

Медицински разходи

▼B
Защита на доходите

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

R4250

Република Латвия

R4260

Република Литва

R4270

Велико херцогство Люксембург

R4280

Република Малта

R4290

Кралство Нидерландия

R4300

Кралство Норвегия

R4310

Република Полша

R4320

Португалска република

R4330

Румъния

R4340

Словашка република

R4350

Република Словения

R4360

Кралство Испания

R4370

Кралство Швеция

R4380

Конфедерация Швейцария

R4390

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R4400

Брой
застраховани
лица

Общо
експозиция при
пандемия

Брой
застраховани
лица

Разход за
единица
претенция при
хоспитализация

Съотношение на
застрахованите
лица,
използващи
хоспитализация

Разходи за
единица
претенция при
използване
услугите на
лекуващ лекар

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

(продължава)
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Италианска република

Медицински разходи

▼B
Медицински разходи
Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
на
единица
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
лекар
грижи
грижи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

R4100

Кралство Белгия

R4110

Република България

R4120

Република Хърватия

R4130

Република Кипър

R4140

Чешка република

R4150

Кралство Дания

R4160

Република Естония

R4170

Република Финландия

R4180

Френска република

R4190

Република Гърция

R4200

Федерална република Германия

R4210

Република Унгария

R4220

Република Исландия

R4230

Ирландия

R4240

C1500

C1510

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

C1520

C1530

C1540
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Република Австрия

C1490

Прогнозно
намаляване
на риска

Капиталово
изискване
за
катастрофи
чен риск
след
намаляване
на риска

▼B
Медицински разходи
Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
на
единица
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
лекар
грижи
грижи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

R4250

Република Латвия

R4260

Република Литва

R4270

Велико херцогство Люксембург

R4280

Република Малта

R4290

Кралство Нидерландия

R4300

Кралство Норвегия

R4310

Република Полша

R4320

Португалска република

R4330

Румъния

R4340

Словашка република

R4350

Република Словения

R4360

Кралство Испания

R4370

Кралство Швеция

R4380

Конфедерация Швейцария

R4390

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R4400

C1500

C1510

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

C1520

C1530

C1540
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Италианска република

C1490

Прогнозно
намаляване
на риска

Капиталово
изискване
за
катастрофи
чен риск
след
намаляване
на риска

▼B
Защита на доходите

Медицински разходи

Брой
Общо
Брой
застраховани
експозиция
застраховани
лица
при пандемия
лица

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1420

C1430

C1440

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

C1450

Съотношение
на
Разходи за единица
застраховани
претенция при
(продължава)
те лица,
използване услугите на
използващи
лекуващ лекар
хоспит
ализация
C1460

C1470

Други държави, които да бъдат взети предвид при
пандемия
C1550
Държава 1

R4410

…

R4420

Медицински разходи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
единица
на
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
грижи
грижи
лекар
C1480

Други държави, които да бъдат взети предвид при
пандемия
C1550

C1490

C1500

C1510

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване
за
катастрофи
чен риск
след
намаляване
на риска

C1520

C1530

C1540
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Общо всички държави при пандемия

▼B
Медицински разходи
Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
на
единица
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
лекар
грижи
грижи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

Държава 1

C1490

C1500

C1510

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване
за
катастрофи
чен риск
след
намаляване
на риска

C1520

C1530

C1540

R4410

…

Общо всички държави при пандемия

R4420
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▼B
SR.27.01.01
Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане

▼M1

__________

▼B
Обособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция или останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Z0030

Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане — Обобщение

КИП преди намаляването
на риска

Общо намаляване на
риска

КИП след намаляването
на риска

C0010

C0020

C0030

Катастрофичен риск в общото застраховане — Обобщение
R0010

Буря

R0020

Земетресение

R0030

Наводнение

R0040

Градушка

R0050

Движение на земни маси

R0060

Диверсификация между застрахователните рискове

R0070

Катастрофичен риск в непропорционалното имуществено презастраховане

R0080

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност

R0090

Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

R0100
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Риск от природно бедствие

▼B
Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане — Обобщение

R0110

Авиационно

R0120

Пожар

R0130

Отговорност

R0140

Кредитно и гаранционно застраховане

R0150

Диверсификация между застрахователните рискове

R0160

Други катастрофични рискове в общото застраховане

R0170

Диверсификация между застрахователните рискове

R0180

Общо други катастрофични рискове в общото застраховане преди диверсификация

R0190

Диверсификация между подмодули

R0200

Общо други катастрофични рискове в общото застраховане след диверсификация

R0210

Катастрофичен риск в здравото застраховане — Обобщение
Катастрофичен риск в здравното застраховане

R0300

Масово произшествие

R0310

Концентрация на произшествия

R0320

Пандемия

R0330

Диверсификация между подмодули

R0340

Общо намаляване на
риска

КИП след намаляването
на риска

C0010

C0020

C0030
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Морско

КИП преди намаляването
на риска

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0400

Кралство Белгия

R0410

Чешка република

R0420

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0430

Кралство Дания

R0440

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R0450

Федерална република Германия

R0460

Република Исландия

R0470

Ирландия

R0480

Велико херцогство Люксембург

R0490

Кралство Нидерландия

R0500

Кралство Норвегия

R0510

Република Полша

R0520

Кралство Испания

R0530

Кралство Швеция

R0540

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R0550

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0090
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Република Австрия

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0560

Мартиника

R0570

Общност Сен Мартен

R0580

Реюнион

R0590

►M1 Общо посочени засегнати от бурята региони
преди диверсификация ◄

R0600

Северна Европа

R0610

Западна Европа

R0620

Източна Европа

R0630

Южна Европа

R0640

Централна и Западна Азия

R0650

Източна Азия

R0660

Южна и Югоизточна Азия

R0670

Океания

R0680

Северна Африка

R0690

Южна Африка

R0700

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R0710

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0090
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Гваделупа

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0400

Кралство Белгия

R0410

Чешка република

R0420

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0430

Кралство Дания

R0440

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R0450

Федерална република Германия

R0460

Република Исландия

R0470

Ирландия

R0480

Велико херцогство Люксембург

R0490

Кралство Нидерландия

R0500

Кралство Норвегия

R0510

Република Полша

R0520

Кралство Испания

R0530

Кралство Швеция

R0540

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R0550

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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Република Австрия

Прогнозно намаляване на
риска

▼B
Риск от природно бедствие — Буря

R0560

Мартиника

R0570

Общност Сен Мартен

R0580

Реюнион

R0590

►M1 Общо посочени засегнати от бурята региони преди диверсификация ◄

R0600

Северна Европа

R0610

Западна Европа

R0620

Източна Европа

R0630

Южна Европа

R0640

Централна и Западна Азия

R0650

Източна Азия

R0660

Южна и Югоизточна Азия

R0670

Океания

R0680

Северна Африка

R0690

Южна Африка

R0700

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R0710

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120
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Гваделупа

Прогнозно намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0720

Източна Южна Америка

R0730

Северна, южна и западна Южна Америка

R0740

Североизточни Съединени американски щати

R0750

Югоизточни Съединени американски щати

R0760

Централно-западни Съединени американски щати

R0770

Западни Съединени американски щати

R0780

Общо други засегнати от бурята региони преди
диверсификация

R0790

Общо всички засегнати от бурята региони преди
диверсификация

R0800

Диверсификационен ефект между регионите

R0810

Общо засегнати от бурята след диверсификация

R0820

Експозиция

C0040

C0050

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0060

C0070

C0080

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0090
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Буря

R0720

Източна Южна Америка

R0730

Северна, южна и западна Южна Америка

R0740

Североизточни Съединени американски щати

R0750

Югоизточни Съединени американски щати

R0760

Централно-западни Съединени американски щати

R0770

Западни Съединени американски щати

R0780

Общо други засегнати от бурята региони преди диверсификация

R0790

Общо всички засегнати от бурята региони преди диверсификация

R0800

Диверсификационен ефект между регионите

R0810

Общо засегнати от бурята след диверсификация

R0820

Риск от природно бедствие — Земетресение

Република Австрия

R0830

Кралство Белгия

R0840

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0100

C0110

C0120

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
(продължава)
ен риск преди
на риска
намаляване
на риска
C0170

C0180
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозно намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R0850

Република Хърватия

R0860

Република Кипър

R0870

Чешка република

R0880

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0890

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R0900

Федерална република Германия

R0910

Република Гърция

R0920

Република Унгария

R0930

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R0940

Република Малта

R0950

Португалска република

R0960

Румъния

R0970

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
(продължава)
ен риск преди
на риска
намаляване
на риска
C0170

C0180
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Република България

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R0980

Република Словения

R0990

Гваделупа

R1000

Мартиника

R1010

Общност Сен Мартен

R1020

►M1 Общо посочени засегнати от земетресението
региони преди диверсификация ◄

R1030

Северна Европа

R1040

Западна Европа

R1050

Източна Европа

R1060

Южна Европа

R1070

Централна и Западна Азия

R1080

Източна Азия

R1090

Южна и Югоизточна Азия

R1100

Океания

R1110

Северна Африка

R1120

Южна Африка

R1130

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1140

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

C0130

C0140

C0150

C0160

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
(продължава)
ен риск преди
на риска
намаляване
на риска
C0170

C0180
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Словашка република

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R0830

Кралство Белгия

R0840

Република България

R0850

Република Хърватия

R0860

Република Кипър

R0870

Чешка република

R0880

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R0890

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион]; Княжество
Монако; Княжество Андора

R0900

Федерална република Германия

R0910

Република Гърция

R0920

Република Унгария

R0930

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R0940

Република Малта

R0950

Португалска република

R0960

Румъния

R0970

Словашка република

R0980

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200
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Република Австрия

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Риск от природно бедствие — Земетресение

R0990

Гваделупа

R1000

Мартиника

R1010

Общност Сен Мартен

R1020

►M1 Общо посочени засегнати от земетресението региони преди диверсификация ◄

R1030

Северна Европа

R1040

Западна Европа

R1050

Източна Европа

R1060

Южна Европа

R1070

Централна и Западна Азия

R1080

Източна Азия

R1090

Южна и Югоизточна Азия

R1100

Океания

R1110

Северна Африка

R1120

Южна Африка

R1130

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1140

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200
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Република Словения

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R1150

Източна Южна Америка

R1160

Северна, южна и западна Южна Америка

R1170

Североизточни Съединени американски щати

R1180

Югоизточни Съединени американски щати

R1190

Централно-западни Съединени американски щати

R1200

Западни Съединени американски щати

R1210

Общо други засегнати от земетресението региони
преди диверсификация

R1220

Общо всички засегнати от земетресението региони
преди диверсификация

R1230

Диверсификационен ефект между регионите

R1240

Общо засегнати от земетресението след диверсиф
икация

R1250

Експозиция

C0130

C0140

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Прогнозно
намаляване
на риска

C0150

C0160

C0170

C0180

(продължава)
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Земетресение

R1150

Източна Южна Америка

R1160

Северна, южна и западна Южна Америка

R1170

Североизточни Съединени американски щати

R1180

Югоизточни Съединени американски щати

R1190

Централно-западни Съединени американски щати

R1200

Западни Съединени американски щати

R1210

Общо други засегнати от земетресението региони преди диверсификация

R1220

Общо всички засегнати от земетресението региони преди диверсификация

R1230

Диверсификационен ефект между регионите

R1240

Общо засегнати от земетресението след диверсификация

R1250

Риск от природно бедствие — Наводнение

Република Австрия

R1260

Кралство Белгия

R1270

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени
C0210

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0190

C0200

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0220

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260
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Карибски басейн и Централна Америка

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

R1280

Чешка република

R1290

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1300

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R1310

Федерална република Германия

R1320

Република Унгария

R1330

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R1340

Република Полша

R1350

Румъния

R1360

Словашка република

R1370

Република Словения

R1380

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R1390

►M1 Общо посочени засегнати от наводнението
региони преди диверсификация ◄

R1400

Северна Европа

R1410

Западна Европа

R1420

Експозиция

C0210

C0220

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260
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Република България

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

R1430

Южна Европа

R1440

Централна и Западна Азия

R1450

Източна Азия

R1460

Южна и Югоизточна Азия

R1470

Океания

R1480

Северна Африка

R1490

Южна Африка

R1500

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1510

Карибски басейн и Централна Америка

R1520

Източна Южна Америка

R1530

Северна, южна и западна Южна Америка

R1540

Североизточни Съединени американски щати

R1550

Югоизточни Съединени американски щати

R1560

Централно-западни Съединени американски щати

R1570

Експозиция

C0210

C0220

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260
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Източна Европа

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

R1260

Кралство Белгия

R1270

Република България

R1280

Чешка република

R1290

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1300

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R1310

Федерална република Германия

R1320

Република Унгария

R1330

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R1340

Република Полша

R1350

Румъния

R1360

Словашка република

R1370

Република Словения

R1380

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R1390

►M1 Общо посочени засегнати от наводнението региони преди диверсиф
икация ◄

R1400

Северна Европа

R1410

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290
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Република Австрия

Прогнозно намаляване на
риска

▼B
Риск от природно бедствие — Наводнение

R1420

Източна Европа

R1430

Южна Европа

R1440

Централна и Западна Азия

R1450

Източна Азия

R1460

Южна и Югоизточна Азия

R1470

Океания

R1480

Северна Африка

R1490

Южна Африка

R1500

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1510

Карибски басейн и Централна Америка

R1520

Източна Южна Америка

R1530

Северна, южна и западна Южна Америка

R1540

Североизточни Съединени американски щати

R1550

Югоизточни Съединени американски щати

R1560

Централно-западни Съединени американски щати

R1570

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290
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Западна Европа

Прогнозно намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Наводнение

Западни Съединени американски щати

R1580

Общо други засегнати от наводнението региони
преди диверсификация

R1590

Общо всички засегнати от наводнението региони
преди диверсификация

R1600

Диверсификационен ефект между регионите

R1610

Общо засегнати от наводнението след диверсиф
икация

R1620

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

C0210

C0220

Западни Съединени американски щати

R1580

Общо други засегнати от наводнението региони преди диверсификация

R1590

Общо всички засегнати от наводнението региони преди диверсификация

R1600

Диверсификационен ефект между регионите

R1610

Общо засегнати от наводнението след диверсификация

R1620

Сценарий А
или Б

C0230

C0240

C0250

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0260

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0270

C0280

C0290
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Риск от природно бедствие — Наводнение

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

R1630

Кралство Белгия

R1640

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1650

Френска република [с изключение на Гваделупа,
Мартиника, Общността Сен Мартен и Реюнион];
Княжество Монако; Княжество Андора

R1660

Федерална република Германия

R1670

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R1680

Велико херцогство Люксембург

R1690

Кралство Нидерландия

R1700

Кралство Испания

R1710

►M1 Общо посочени засегнати от градушката
региони преди диверсификация ◄

R1720

Северна Европа

R1730

Западна Европа

R1740

Източна Европа

R1750

Южна Европа

R1760

Централна и Западна Азия

R1770

Експозиция

C0300

C0310

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0350
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Република Австрия

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

R1780

Южна и Югоизточна Азия

R1790

Океания

R1800

Северна Африка

R1810

Южна Африка

R1820

Северна Америка с изключение на Съединените
американски щати

R1830

Карибски басейн и Централна Америка

R1840

Източна Южна Америка

R1850

Северна, южна и западна Южна Америка

R1860

Североизточни Съединени американски щати

R1870

Югоизточни Съединени американски щати

R1880

Централно-западни Съединени американски щати

R1890

Западни Съединени американски щати

R1900

Общо други засегнати от градушката региони
преди диверсификация

R1910

Общо всички засегнати от градушката региони
преди диверсификация

R1920

Експозиция

C0300

C0310

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0350
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Източна Азия

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

▼B

Риск от природно бедствие — Градушка

Диверсификационен ефект между регионите

R1930

Общо засегнати от градушката след диверсиф
икация

R1940

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Експозиция

C0300

C0310

Риск от природно бедствие — Градушка

R1630

Кралство Белгия

R1640

Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн

R1650

Френска република [с изключение на Гваделупа, Мартиника, Общността Сен
Мартен и Реюнион]; Княжество Монако; Княжество Андора

R1660

Федерална република Германия

R1670

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R1680

Велико херцогство Люксембург

R1690

Кралство Нидерландия

R1700

Кралство Испания

R1710

►M1 Общо посочени засегнати от градушката региони преди диверсиф
икация ◄

R1720

Сценарий А
или Б

C0320

C0330

C0340

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
(продължава)
преди намаляване на
риска

C0350

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380
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Република Австрия

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

▼B
Риск от природно бедствие — Градушка

R1730

Западна Европа

R1740

Източна Европа

R1750

Южна Европа

R1760

Централна и Западна Азия

R1770

Източна Азия

R1780

Южна и Югоизточна Азия

R1790

Океания

R1800

Северна Африка

R1810

Южна Африка

R1820

Северна Америка с изключение на Съединените американски щати

R1830

Карибски басейн и Централна Америка

R1840

Източна Южна Америка

R1850

Северна, южна и западна Южна Америка

R1860

Североизточни Съединени американски щати

R1870

Югоизточни Съединени американски щати

R1880

Централно-западни Съединени американски щати

R1890

Западни Съединени американски щати

R1900

Общо други засегнати от градушката региони преди диверсификация

R1910

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380
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Северна Европа

Прогнозно намаляване на
риска

▼B
Риск от природно бедствие — Градушка

Общо всички засегнати от градушката региони преди диверсификация

R1920

Диверсификационен ефект между регионите

R1930

Общо засегнати от градушката след диверсификация

R1940

Риск от природно бедствие — Движение на земни маси

R1950

Диверсификационен ефект между зоните

R1960

Общо засегнати от движението на земни маси след диверсиф
икация

R1970

C0390

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0360

C0370

C0380

Експозиция

Определени
брутни загуби

Коефициент на
капиталовото
изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Прогнозно
намаляване
на риска

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Риск от природно бедствие — Движение на земни маси

Общо засегнати от движението на земни маси преди диверсификация

R1950

Диверсификационен ефект между зоните

R1960

Общо засегнати от движението на земни маси след диверсификация

R1970

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C0450

C0460
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Общо засегнати от движението на земни маси преди диверсиф
икация

Прогнозна
оценка на
брутните
премии,
които трябва
да бъдат
получени

Прогнозно намаляване на
риска

▼B
Прогнозна
Капиталово
оценка на
изискване за
брутните
катастрофич
премии,
ен риск преди
които трябва
намаляване
да бъдат
на риска
получени

Катастрофичен риск — Непропорционално имуществено презастраховане

C0470

Непропорционално имуществено презастраховане

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C0490

C0500

C0510

R2000

C0520

R2100

C0530

C0540

C0550

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск от
възникване
на
гражданска
отговорност
във връзка с
моторни
превозни
средства след
намаляване
на риска

C0560

C0570
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Капиталово
изискване за
катастрофич
Брой полици
ен риск от
Брой полици във връзка с
възникване
моторни
на
във връзка с
моторни
превозни
гражданска
Прогнозно намаляване
превозни
средства с
отговорност
на риска
средства над таван под или във връзка с
24 милиона
равен на
моторни
EUR
24 милиона
превозни
EUR
средства
преди
намаляване
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Гражданска
отговорност във връзка с моторни превозни средства

Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства

C0480

Прогнозно
намаляване
на риска

▼B
Дял от
капиталовото
Дял от
Дял от
изискване за
капиталовото
капиталовото
катастрофич
изискване за
изискване за
ен риск за
катастрофич
катастрофич
морска
ен риск за
Капиталово изискване
ен риск за
гражданска
морска
за катастрофичен риск
корабен
отговорност
гражданска
при сблъскване на
корпус във
при
отговорност
морски танкер преди
връзка с
замърсяване с
във връзка с
намаляване на риска
танкер t,
нефт във
танкер t,
преди
връзка с
преди
намаляване
танкер t
намаляване
на риска
преди
на риска
намаляване
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
сблъскване на морски танкер

C0580

Сблъскване на морски танкер

C0590

C0600

C0610

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

C0620

C0630

(продължава)

R2200

R2200

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
сблъскване на морски танкер
след намаляване на риска

Име на кораба

C0640

C0650
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Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — сблъскване на морски танкер

Сблъскване на морски танкер

Прогнозно
намаляване
на риска

▼B
Капиталово
изискване за
катастрофич
Капиталово
Капиталово
Капиталово
ен риск при
изискване за
изискване за
изискване за
възникване
катастрофич
Капиталово изискване
Капиталово изискване
катастрофич
на застрахов
катастрофич
ен риск за
за катастрофичен риск
за катастрофичен риск
ен риск при
ен риск при
ателни и
изваждане на
при покриване или
при експлозия на
(продължава)
нанасяне на
загуба на
презастрахов
останки от
обезопасяване на
морска платформа
доходи от
ателни
имуществени
корабокруше
кладенеца, преди
преди намаляване на
вреди, преди
добива, преди
задължения
ние, преди
намаляване на риска
риска
намаляване
намаляване
във връзка с
намаляване
на риска
отговорност,
на риска
на риска
преди
намаляване
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
експлозия на морска платформа

C0660

Експлозия на морска платформа

C0680

C0690

C0700

C0710

R2300

Прогнозно намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска
платформа след намаляване
на риска

Име на платформата

C0720

C0730

C0740

C0750

R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
Прогнозна оценка на общото
морското застраховане преди
намаляване на риска
намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Морско застраховане

C0760

Общо преди диверсификация

R2400

Диверсификация между тип събития

R2410

C0770

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
морското застраховане след
намаляване на риска
C0780
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Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — експлозия на морска
платформа

Експлозия на морска платформа

C0670

▼B
Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
Прогнозна оценка на общото
морското застраховане преди
намаляване на риска
намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Морско застраховане

C0760

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
морското застраховане след
намаляване на риска

C0770

C0780

▼M1
Общо след диверсификация

R2420

▼B
Капиталово
Капиталово
Капиталово
изискване за изискване за изискване за
катастрофич катастрофич катастрофич
ен риск при
ен риск в
ен риск за
Прогнозно намаляване
корпус в
авиационна авиационното
на риска
авиацията
отговорност застраховане
преди
преди
преди
намаляване
намаляване
намаляване
на риска
на риска
на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Авиационно
застраховане

Брутно покритие на катастрофичен риск в авиацията

C0800

C0830

C0840

C0820

R2500

Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
при пожар преди
на риска
намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Пожар

C0850

Пожар

C0810

R2600

C0860

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
при пожар след
намаляване на риска

C0870

C0880
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C0790

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен
риск в
авиационното
застраховане
след
намаляване
на риска

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност —
Отговорност

R2700

Отговорност на работодателя

R2710

Отговорност на директори и служители

R2720

Друга отговорност

R2730

Непропорционално презастраховане

R2740

Общо

R2750

Най-високата
предоставена
граница за
възникване
на
отговорност

Брой
претенции

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
от възникване на
отговорност преди
намаляване на риска

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отговорност
преди намаляване на риска

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Отговорност

C0960

Общо преди диверсификация

R2800

Диверсификация между тип покрития

R2810

▼M1
Общо след диверсификация

R2820

Премия за катастрофичен
риск от възникване на
Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска
отговорност след намаляване
на риска
C0970

C0980
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Отговорност при нарушаване на професионални задъ
лжения

Получени
премии след
12 месеца

Капиталово
изискване
за
катастрофи
чен риск от
възникване
на
отговорност
след
намаляване
на риска

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — кредитно и
гаранционно застраховане — голямо кредитно неизпълнение

Най-голяма експозиция 1

R2900

Най-голяма експозиция 2

R2910

Общо

R2920

Дял на
причинените
от сценария
щети

C0990

C1000

C1010

Получени
премии след
12 месеца

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск при
кредитно и
гаранционно
застраховане
преди
намаляване
на риска —
Риск от
рецесия

C1050

C1060

R3000

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск при
кредитно и
гаранционно
застраховане
след
намаляване
на риска —
голямо
кредитно
неизпълнение

C1030

C1040

C1020

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
при кредитно и
гаранционно
застраховане след
намаляване на риска
— Риск от рецесия

C1070

C1080

C1090
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Експозиция
(индивидуал
на или
групова)

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — кредитно и гаранционно
застраховане — Риск от рецесия

Общо

Капиталово
изискване за
катастрофич
ен риск при
кредитно и
гаранционно
Прогнозно намаляване
застраховане
на риска
преди
намаляване
на риска —
голямо
кредитно
неизпълнение

▼B

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Кредитно и гаранционно
застраховане

Общо преди диверсификация

R3100

Диверсификация между тип събития

R3110

Общо след диверсификация

R3120

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска

Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след
намаляване на риска

C1100

C1110

C1120

▼M1

▼B

Други катастрофични рискове в общото застраховане

C1130

МАТ различно от морско и авиационно

R3200

Непропорционално МАТ презастраховане, различно от морско и
авиационно

R3210

Разни финансови загуби

R3220

Непропорционално презастраховане срещу злополука, различно от
общата отговорност

R3230

Непропорционално кредитно и гаранционно застраховане

R3240

Капиталово изискване
Капиталово изискване
за катастрофичен риск
за катастрофичен риск
при друг
при друг
Прогнозна оценка на общото
катастрофичен риск в
катастрофичен риск в
намаляване на риска
общото застраховане
общото застраховане,
преди намаляване на
след намаляване на
риска
риска
C1140

C1150

C1160
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Прогнозна оценка на
брутните премии,
които трябва да бъдат
получени

▼B
Прогнозна оценка на
брутните премии,
които трябва да бъдат
получени

Други катастрофични рискове в общото застраховане

C1130

Общо преди диверсификация

R3250

Диверсификация между групи задължения

R3260

Общо след диверсификация

R3270

Капиталово изискване
Капиталово изискване
за катастрофичен риск
за катастрофичен риск
при друг
при друг
Прогнозна оценка на общото
катастрофичен риск в
катастрофичен риск в
намаляване на риска
общото застраховане,
общото застраховане
след намаляване на
преди намаляване на
риска
риска
C1140

C1150

C1160

▼M1

▼B
Смърт вследствие на
произшествие

Република Австрия

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продължава)
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Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

Трайна инвалидност

▼B
Смърт вследствие на
произшествие

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3360

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Френска република; Княжество Монако; Княжество
Андора

R3390

Република Гърция

R3400

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продължава)
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Кралство Дания

Трайна инвалидност

▼B
Смърт вследствие на
произшествие

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария

R3590

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R3600

Общо масово произшествие за всички държави
преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички държави
след диверсификация

R3630

Инвалидност с продължителност
10 години

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(продължава)
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Кралство Нидерландия

Трайна инвалидност

▼B
Инвалидност с
продължителност 12 месеца

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Кралство Дания

R3360

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Френска република; Княжество Монако; Княжество
Андора

R3390

Република Гърция

R3400

Федерална република Германия

R3410

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1230

C1240

C1250

C1260

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
ен риск преди
на риска
намаляване
(продължава)
на риска

C1270

C1280

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 432

Република Австрия

Медицинско лечение

▼B
Инвалидност с
продължителност 12 месеца

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

Италианска република; Република Сан Марино; град
държава Ватикан

R3450

Република Латвия

R3460

Република Литва

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1230

C1240

C1250

C1260

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
ен риск преди
на риска
намаляване
(продължава)
на риска

C1270

C1280
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Република Унгария

Медицинско лечение

▼B
Инвалидност с
продължителност 12 месеца

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово
произшествие

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария

R3590

кралство

Великобритания

и

Северна

R3600

Общо масово произшествие за всички държави
преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички държави
след диверсификация

R3630

# Титуляри
на полици

Обща
стойност на
платимите
обезщетения

# Титуляри
на полици

Обща стойност на
платимите
обезщетения

C1230

C1240

C1250

C1260

Капиталово
изискване за
катастрофич Прогнозно намаляване
ен риск преди
на риска
намаляване
(продължава)
на риска

C1270

C1280
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Обединено
Ирландия

Медицинско лечение

▼B

Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

R3300

Кралство Белгия

R3310

Република България

R3320

Република Хърватия

R3330

Република Кипър

R3340

Чешка република

R3350

Кралство Дания

R3360

Република Естония

R3370

Република Финландия

R3380

Френска република; Княжество Монако; Княжество Андора

R3390

Република Гърция

R3400

Федерална република Германия

R3410

Република Унгария

R3420

Република Исландия

R3430

Ирландия

R3440

Италианска република; Република Сан Марино; град държава Ватикан

R3450

Република Латвия

R3460

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300
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Република Австрия

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Катастрофичен риск в здравното застраховане — масово произшествие

R3470

Велико херцогство Люксембург

R3480

Република Малта

R3490

Кралство Нидерландия

R3500

Кралство Норвегия

R3510

Република Полша

R3520

Португалска република

R3530

Румъния

R3540

Словашка република

R3550

Република Словения

R3560

Кралство Испания

R3570

Кралство Швеция

R3580

Конфедерация Швейцария

R3590

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R3600

Общо масово произшествие за всички държави преди диверсификация

R3610

Диверсификационен ефект между държавите

R3620

Общо масово произшествие за всички държави след диверсификация

R3630

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

C1290

C1300
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Република Литва

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Смърт
Най-големият вследствие на
известен риск произшествие
от
концентрация
на
Средна
произшествия
застрахов
ателна сума

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

R3700

Кралство Белгия

R3710

Република България

R3720

Република Хърватия

R3730

Република Кипър

R3740

Чешка република

R3750

Кралство Дания

R3760

Република Естония

R3770

Република Финландия

R3780

Френска република

R3790

Република Гърция

R3800

Федерална република Германия

R3810

Република Унгария

R3820

Република Исландия

R3830

Ирландия

R3840

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност
с продължит
елност
12 месеца

Медицинско лечение

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

C1330

C1340

C1350

C1360

(продължава)
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Република Австрия

C1320

Трайна
инвалидност

▼B
Смърт
Най-големият вследствие на
известен риск произшествие
от
концентрация
на
Средна
произшествия
застрахов
ателна сума

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

R3850

Република Латвия

R3860

Република Литва

R3870

Велико херцогство Люксембург

R3880

Република Малта

R3890

Кралство Нидерландия

R3900

Кралство Норвегия

R3910

Република Полша

R3920

Португалска република

R3930

Румъния

R3940

Словашка република

R3950

Република Словения

R3960

Кралство Испания

R3970

Кралство Швеция

R3980

Конфедерация Швейцария

R3990

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R4000

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност
с продължит
елност
12 месеца

Медицинско лечение

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

C1330

C1340

C1350

C1360

(продължава)
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Италианска република

C1320

Трайна
инвалидност

▼B
Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

C1370

R3700

Кралство Белгия

R3710

Република България

R3720

Република Хърватия

R3730

Република Кипър

R3740

Чешка република

R3750

Кралство Дания

R3760

Република Естония

R3770

Република Финландия

R3780

Френска република

R3790

Република Гърция

R3800

Федерална република Германия

R3810

Република Унгария

R3820

Република Исландия

R3830

Ирландия

R3840

Италианска република

R3850

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Република Австрия

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

C1370

R3860

Република Литва

R3870

Велико херцогство Люксембург

R3880

Република Малта

R3890

Кралство Нидерландия

R3900

Кралство Норвегия

R3910

Република Полша

R3920

Португалска република

R3930

Румъния

R3940

Словашка република

R3950

Република Словения

R3960

Кралство Испания

R3970

Кралство Швеция

R3980

Конфедерация Швейцария

R3990

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

R4000

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Република Латвия

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

▼B
Смърт
Най-големият вследствие на
известен риск произшествие
от
концентрация
на
Средна
произшествия
застрахов
ателна сума

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност
с продължит
елност
12 месеца

Медицинско лечение

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

C1330

C1340

C1350

C1360

C1320

(продължава)

Други държави, които да бъдат взети предвид при
концентрацията на произшествия
C1410
Държава 1

R4010

…

C1370

Други държави, които да бъдат взети предвид при концентрацията
на произшествия
C1410
Държава 1
…

R4010

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

▼B
Смърт
Най-големият вследствие на
известен риск произшествие
от
концентрация
на
Средна
произшествия
застрахов
ателна сума

Катастрофичен риск в здравното застраховане —
концентрация на произшествия

C1310

Обща концентрация на произшествия за всички
държави преди диверсификация

R4020

Диверсификационен ефект между държавите

R4030

Обща концентрация на произшествия за всички
държави след диверсификация

R4040

Трайна
инвалидност

Инвалидност с
продължителност
10 години

Инвалидност
с продължит
елност
12 месеца

Медицинско лечение

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

Средна
застрахов
ателна сума

Средна
застрахователна сума

C1330

C1340

C1350

C1360

C1320

C1370

Обща концентрация на произшествия за всички държави преди
диверсификация

R4020

Диверсификационен ефект между държавите

R4030

Обща концентрация на произшествия за всички държави след
диверсификация

R4040

C1380

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска

C1390

C1400
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Капиталово изискване
за катастрофичен риск Прогнозно намаляване
преди намаляване на
на риска
риска

Катастрофичен риск в здравното застраховане — концентрация на
произшествия

(продължава)

▼B
Медицински разходи

Защита на доходите

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

Брой
Общо
Брой
застраховани
експозиция
застраховани
лица
при пандемия
лица

C1420

R4100

Кралство Белгия

R4110

Република България

R4120

Република Хърватия

R4130

Република Кипър

R4140

Чешка република

R4150

Кралство Дания

R4160

Република Естония

R4170

Република Финландия

R4180

Френска република

R4190

Република Гърция

R4200

Федерална република Германия

R4210

Република Унгария

R4220

Република Исландия

R4230

Ирландия

R4240

Италианска република

R4250

C1440

C1450

C1460

C1470
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Република Австрия

C1430

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

Съотношение
на
Разходи за единица
застраховани
претенция при
(продължава)
те лица,
използване услугите на
използващи
лекуващ лекар
хоспит
ализация

▼B
Медицински разходи

Защита на доходите

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

Брой
Общо
Брой
застраховани
експозиция
застраховани
лица
при пандемия
лица

C1420

R4260

Република Литва

R4270

Велико херцогство Люксембург

R4280

Република Малта

R4290

Кралство Нидерландия

R4300

Кралство Норвегия

R4310

Република Полша

R4320

Португалска република

R4330

Румъния

R4340

Словашка република

R4350

Република Словения

R4360

Кралство Испания

R4370

Кралство Швеция

R4380

Конфедерация Швейцария

R4390

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

R4400

C1440

C1450

C1460

C1470
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Република Латвия

C1430

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

Съотношение
на
Разходи за единица
застраховани
претенция при
(продължава)
те лица,
използване услугите на
използващи
лекуващ лекар
хоспит
ализация

▼B
Медицински разходи
Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
на
единица
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
лекар
грижи
грижи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

R4100

Кралство Белгия

R4110

Република България

R4120

Република Хърватия

R4130

Република Кипър

R4140

Чешка република

R4150

Кралство Дания

R4160

Република Естония

R4170

Република Финландия

R4180

Френска република

R4190

Република Гърция

R4200

Федерална република Германия

R4210

Република Унгария

R4220

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540
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Република Австрия

C1490

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни
премии за
Капиталово изискване
възоб
за катастрофичен риск
новяване на
след намаляване на
презастрахо
риска
вателното
покритие

▼B
Медицински разходи
Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
на
единица
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
лекар
грижи
грижи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

R4230

Ирландия

R4240

Италианска република

R4250

Република Латвия

R4260

Република Литва

R4270

Велико херцогство Люксембург

R4280

Република Малта

R4290

Кралство Нидерландия

R4300

Кралство Норвегия

R4310

Република Полша

R4320

Португалска република

R4330

Румъния

R4340

Словашка република

R4350

Република Словения

R4360

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540
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Република Исландия

C1490

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни
премии за
Капиталово изискване
възоб
за катастрофичен риск
новяване на
след намаляване на
презастрахо
риска
вателното
покритие

▼B
Медицински разходи
Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
на
единица
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
лекар
грижи
грижи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

Кралство Испания

R4370

Кралство Швеция

R4380

Конфедерация Швейцария

R4390

Обединено
Ирландия

кралство

Великобритания

и

Северна

C1490

C1500

C1530

C1540

Медицински разходи

C1420

Други държави, които да бъдат взети предвид при
пандемия
C1550
R4410

…

R4420

C1430

C1440

Разход за единица
претенция при
хоспитализация

C1450

Разходи за
Съотношение
единица
на
претенция
застраховани
при
(продължава)
те лица,
използване
използващи
услугите на
хоспит
лекуващ
ализация
лекар
C1460

C1470
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Брой
Общо
Брой
застраховани
експозиция
застраховани
лица
при пандемия
лица

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

Общо всички държави при пандемия

C1520

R4400

Защита на доходите

Държава 1

C1510

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни
премии за
Капиталово изискване
възоб
за катастрофичен риск
новяване на
след намаляване на
презастрахо
риска
вателното
покритие

▼B
Медицински разходи
Съотношение
Разходи за
Съотношение
Капиталово изискване
на
единица
на
застраховани
претенция
застраховани за катастрофичен риск
преди намаляване на
те лица,
при
те лица,
риска
използващи използване на използващи
услугите на
формални
неформални
лекуващ
медицински
медицински
лекар
грижи
грижи

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемия

C1480

C1490

C1500

C1510

Прогнозно
намаляване
на риска

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Капиталово
изискване
за
катастрофи
чен риск
след
намаляване
на риска

C1520

C1530

C1540

Други държави, които да бъдат взети предвид при
пандемия
C1550
Държава 1

R4410

…

R4420
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Общо всички държави при пандемия
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▼B
S.28.01.01
Минимално капиталово изискване — Единствено животозастрахователна или единствено общозастрахов
ателна дейност или презастрахователна дейност
Елемент от линейната формула за общозастрахователни и общопрезастрахователни задължения

C0010

MCRNL Result

R0010

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
медицински разходи

R0020

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка със
защита на доходите

R0030

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
обезщетение на работниците

R0040

Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска
отговорност във връзка с моторни превозни средства

R0050

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във
връзка с моторни превозни средства

R0060

Морско,
авиационно
и
транспортно
пропорционално презастраховане

R0070

застраховане

и

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане
срещу пожар и други бедствия

R0080

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
обща гражданска отговорност

R0090

Кредитно и гаранционно
презастраховане

R0100

застраховане

и

пропорционално

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с
правни разноски

R0110

Оказване на помощ и пропорционално презастраховане

R0120

Застраховане и пропорционално презастраховане срещу разни
финансови загуби

R0130

Непропорционално здравно презастраховане

R0140

Непропорционално презастраховане срещу злополука

R0150

Непропорционално
презастраховане

R0160

морско,

авиационно

и

Непропорционално имуществено презастраховане

транспортно

R0170

Нетна (от
презастраховане/
ССЦАПЗР)
най-добра
прогнозна оценка
и ТР, изчислени
съвкупно

Нетни (от
презастраховане)
записани премии
през последните
12 месеца

C0020

C0030
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▼B
Елемент от линейната формула за животозастрахователни и животопрезастрахователни задължения
C0040

MCRNL Result

R0200

Задължения с участие в печалбата — гарантирани плащания

R0210

Задължения с участие в печалбата — бъдещи дискреционни
плащания

R0220

Обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд застрахов
ателни задължения

R0230

Други (пре)застрахователни задължения във връзка с живот
озастраховане и здравно застраховане

R0240

Общ рисков капитал за всички (пре)застрахователни задължения
във връзка с животозастраховане

R0250

Общо изчисляване на МКИ
C0070

Линейно МКИ

R0300

КИП

R0310

МКИ — горна граница

R0320

МКИ — долна граница

R0330

Комбинирано МКИ

R0340

Абсолютна долна граница на МКИ

R0350
C0070

Минимално капиталово изискване

R0400

Нетна (от
презастраховане/
ССЦАПЗР)
най-добра
прогнозна оценка
и ТР, изчислени
съвкупно

Нетен (от
презастраховане/
ССЦАПЗР) общ
рисков капитал

C0050

C0060

▼B
S.28.02.01
Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и общозастрахователна дейност

Елемент от линейната формула за общоз
астрахователни и общопрезастрахователни задъ
лжения

Общозастрахов
ателни дейности

Животоз
астрахователни
дейности

MCR(NL,NL) Result

MCR(NL,L)Result

C0010

C0020

Общозастрахователни дейности

Животозастрахователни дейности

R0010
Нетна (от
Нетна (от
презастраховане/
Нетни (от
презастраховане/
ССЦАПЗР)
презастраховане)
ССЦАПЗР)
най-добра
записани премии
най-добра
прогнозна
през последните прогнозна оценка
оценка и ТР,
12 месеца
и ТР, изчислени
изчислени
съвкупно
съвкупно
C0030

R0020

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка със защита на доходите

R0030

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на работниците

R0040

Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства

R0050

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с моторни превозни средства

R0060

Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорционално презастраховане

R0070

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу пожар и други бедствия

R0080

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща гражданска отговорност

R0090

Кредитно и гаранционно застраховане и пропорционално презастраховане

R0100

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски

R0110

Оказване на помощ и пропорционално презастраховане

R0120

C0050

C0060
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Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с медицински разходи

C0040

Нетни (от
презастраховане)
записани премии
през последните
12 месеца

▼B
Застраховане и пропорционално презастраховане срещу разни финансови загуби

R0130

Непропорционално здравно презастраховане

R0140

Непропорционално презастраховане срещу злополука

R0150

Непропорционално морско, авиационно и транспортно презастраховане

R0160

Непропорционално имуществено презастраховане

R0170

Елемент от линейната формула за живот
озастрахователни и животопрезастрахователни
задължения

Общозастрахов
ателни дейности

Животоз
астрахователни
дейности

MCR(L,NL) Result

MCR(L,L) Result

C0070

C0080

Общозастрахователни дейности

Животозастрахователни дейности

R0200

C0090

Задължения с участие в печалбата — гарантирани плащания

R0210

Задължения с участие в печалбата — бъдещи дискреционни плащания

R0220

Обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд застрахователни задължения

R0230

Други (пре)застрахователни задължения във връзка с животозастраховане и здравно застраховане

R0240

Общ рисков капитал за всички (пре)застрахователни задължения във връзка с животозастраховане

R0250

C0100

C0110

Нетен (от
презастраховане/
ССЦАПЗР) общ
рисков капитал

C0120
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Нетна (от
Нетна (от
презастраховане/
презастраховане/
ССЦАПЗР)
Нетен (от
ССЦАПЗР)
най-добра
презастраховане/
най-добра
прогнозна
ССЦАПЗР) общ
прогнозна оценка
оценка и ТР,
рисков капитал
и ТР, изчислени
изчислени
съвкупно
съвкупно

▼B
Общо изчисляване на МКИ
C0130

Линейно МКИ

R0300

КИП

R0310

МКИ — горна граница

R0320

МКИ — долна граница

R0330

Комбинирано МКИ

R0340

Абсолютна долна граница на МКИ

R0350
C0130

Минимално капиталово изискване

R0400
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▼B
Изчисляване на абстрактно общозастрахователно и
животозастрахователно МКИ

Абстрактно линейно МКИ

R0500

Абстрактно КИП, без добавяне на капитал
(годишно или най-актуално изчисляване)

R0510

Абстрактно МКИ — горна граница

R0520

Абстрактно МКИ — долна граница

R0530

Абстрактно комбинирано МКИ

R0540

Абсолютна долна граница на абстрактното МКИ

R0550

Абстрактно МКИ

R0560

Общозастрахователни
дейности

Животозастрахователни
дейности

C0140

C0150
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▼B
S.29.01.01
Превишение на активите над пасивите

Основни собствени средства преди приспадане за
дялови участия в друг финансов сектор, съгласно
предвиденото
в
член
68
от
Делегиран
регламент 2015/35
Обикновен акционерен капитал (включително
собствени акции)

R0010

Премии от емисии на акции,
обикновен акционерен капитал

с

R0020

Начален капитал, вноски на членовете или еквив
алентни позиции от основни собствени средства
за
взаимозастрахователни
предприятия
и
предприятия от взаимозастрахователен тип

R0030

Подчинени дялови вноски на съдружници

R0040

Излишък от средства

R0050

Привилегировани акции

R0060

Премии от емисии на акции, свързани с привил
егировани акции

R0070

Резерв за равняване преди приспадания за дялови
участия

R0080

Подчинени пасиви

R0090

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени
данъчни активи

R0100

Други позиции от собствени средства, одобрени
от надзорния орган като основни собствени
средства, които не са посочени по-горе

R0110

Промени на съвкупните
средства преди корекции

R0120

свързани

основни

собствени

Промени в компонентите на резерва за равняване
— Позиции, отчетени в „Собствени средства“
Превишение на активите над пасивите (Промени
на основните собствени средства, обяснени в
образците за анализ на промените)

R0130

Собствени акции

R0140

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления

R0150

Други позиции от основни собствени средства

R0160

Ограничени позиции от собствени
поради обособяване и изравняване

R0170

Общо промени в резерва за равняване

средства

R0180

Година N

Година N-1

Промени

C0010

C0020

C0030
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▼B
Година N

Обобщен анализ на промените на превишението
на активите над пасивите
Промени поради инвестиции и финансови пасиви

R0190

►M1 Промени поради технически резерви ◄

R0200

Промени в позициите от собствени средства в
капитала и други одобрени позиции

R0210

Промени в позицията на отсрочения данък

R0220

Данък върху доходите за отчетния период

R0230

Разпределение на дивиденти

R0240

Други промени при превишение на активите над
пасивите

R0250

Година N-1

Промени

▼B
S.29.02.01
Превишение на активите над пасивите — обяснено с инвестициите и финансовите пасиви
Анализ на промените, оказващи влияние върху превишението на активите над пасивите

от които промени в оценката, оказващи въздействие върху превишението на активите

C0010

Промени в оценяването на инвестициите

R0010

Промени в оценяването на собствени акции

R0020

Промени в оценяването на финансови пасиви и подчинени пасиви

R0030

от които инвестиционни приходи и разходи, оказващи въздействие върху превишението на активите
Приходи от инвестиции

R0040

Разходи за инвестиции, включително начислени лихви върху подчинени и финансови пасиви

R0050

Промени в превишението на активите над пасивите, обяснено с управлението на инвестиции и финансови пасиви

R0060

Дивиденти

R0070

Лихви

R0080

Наеми

R0090

Други

R0100
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Подробна информация за приходи от инвестиции
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▼B
S.29.03.01
Превишение на активите над пасивите — обяснено с техническите резерви

От които следната разбивка на промените в най-добрата
прогнозна оценка — анализ за ГПР, ако е приложимо

Начална най-добра прогнозна оценка

R0010

Извънредни елементи активиращи преизчисляването на
началната най-добра прогнозна оценка

R0020

Промени в периметъра

R0030

Валутни промени

R0040

Най-добра прогнозна оценка на поетия през периода риск

R0050

Промени в най-добрата прогнозна оценка в резултат на
коригирането на дисконтовия процент — рискове, поети
преди периода

R0060

Промени в най-добрата прогнозна оценка в резултат на
прогнозираните входящи и изходящи потоци през
година N — рискове, поети преди периода

R0070

Промени в най-добрата прогнозна оценка в резултат на
опита — рискове, поети преди периода

R0080

Промени в най-добрата прогнозна оценка поради промени
в допусканията, които не са икономически — рискове,
поети преди периода

R0090

Промени в най-добрата прогнозна оценка поради промени
в икономическата среда — рискове, поети преди периода

R0100

Други промени, които не са обяснени другаде

R0110

Крайна най-добра прогнозна оценка

R0120

Начална най-добра прогнозна оценка

R0130

Крайна най-добра прогнозна оценка

R0140

ЖИВОТОЗАСТР
АХОВАНЕ

ОБЩО
ЗАСТРАХОВАНЕ

Включително
презастраховане

Включително
презастраховане

C0010

C0020

ЖИВОТОЗАСТР
АХОВАНЕ

ОБЩО ЗАСТР
АХОВАНЕ

Презастрахов
ателни възста
новявания

Презастрахов
ателни възста
новявания

C0030

C0040

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 459
▼B
От които следната разбивка на промените в най-добрата прогнозна оценка — анализ за ГП, ако е
приложимо

Начална най-добра прогнозна оценка

R0150

Извънредни елементи активиращи преизчисляването на
началната най-добра прогнозна оценка

R0160

Промени в периметъра

R0170

Валутни промени

R0180

Промени в най-добрата прогнозна оценка за покрит след
периода риск

R0190

Промени в най-добрата прогнозна оценка за покритите
през периода рискове

R0200

Промени в най-добрата прогнозна оценка в резултат на
коригирането на дисконтовия процент — рискове,
покрити преди периода

R0210

Промени в най-добрата прогнозна оценка в резултат на
прогнозираните входящи и изходящи потоци през
година N — рискове, покрити преди периода

R0220

Промени в най-добрата прогнозна оценка в резултат на
коригирането на дисконтовия процент — рискове,
покрити преди периода

R0230

Промени в най-добрата прогнозна оценка поради промени
в допусканията, които не са икономически — рискове,
покрити преди периода

R0240

Промени в най-добрата прогнозна оценка поради промени
в икономическата среда — рискове, покрити преди
периода

R0250

Други промени, които не са обяснени другаде

R0260

Крайна най-добра прогнозна оценка

R0270

Начална най-добра прогнозна оценка

R0280

Крайна най-добра прогнозна оценка

R0290

ЖИВОТОЗАСТР
АХОВАНЕ

ОБЩО
ЗАСТРАХОВАНЕ

Включително
презастраховане

Включително
презастраховане

C0050

C0060

ЖИВОТОЗАСТР
АХОВАНЕ

ОБЩО ЗАСТР
АХОВАНЕ

Презастрахов
ателни възста
новявания

Презастрахов
ателни възста
новявания

C0070

C0080
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▼B
От които корекции в техническите резерви, свързани с оценяването на обвързаните с дялове в инвест
иционен фонд договори, които теоретично неутрализират въздействието на активите върху пасивите

ЖИВОТОЗА
СТРАХОВАНЕ
C0090

Промени в инвестициите, обвързани с дялове в инвестиционен фонд

R0300

Технически потоци, засягащи техническите резерви

Записани премии в рамките на периода

R0310

Претенции и плащания в рамките на периода, нетно от
спасявания на имущество и суброгации

R0320

Разходи (с изключение на инвестиционни разходи)

R0330

Общо технически потоци по отношение на брутните
технически резерви

R0340

Технически потоци, свързани с презастраховане в рамките
на периода (нетни получени възстановявания без изпл
атените премии)

R0350

ЖИВОТОЗА
СТРАХОВАНЕ

ОБЩО ЗАСТР
АХОВАНЕ

C0100

C0110

Промени в превишението на активите над пасивите, обяснени с техническите резерви

Брутни технически резерви

R0360

Презастрахователни възстановявания

R0370

ЖИВОТОЗА
СТРАХОВАНЕ

ОБЩО ЗАСТР
АХОВАНЕ

C0120

C0130
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▼B
S.29.04.01
Подробен анализ за период — Технически потоци спрямо технически резерви
Подробен анализ за периода — Технически потоци спрямо технически резерви — ГПР

Вид дейност
Z0010

Записани премии по договор, сключен в рамките на
периода

R0010

Претенции и плащания — нетни от възстановени
спасявания на имущество и суброгации

R0020

Разходи (свързани със застрахователните и презастрахов
ателните задължения)

R0030

Промени в най-добрата прогнозна оценка

R0040

Промени в ТР, изчислени съвкупно

R0050

Корекция на оценката на активите, държани в обвързани
с дялове инвестиционни фондове

R0060

Общо

R0070

Поети рискове в
рамките на
периода

Поети рискове
преди периода

C0010

C0020

Подробен анализ за периода — Технически потоци спрямо технически резерви — ГП

Получени
получени

премии/премии,

които

трябва

да

бъдат

R0080

Претенции и плащания — нетни от възстановени
спасявания на имущество и суброгации

R0090

Разходи (свързани със застрахователните и презастрахов
ателните задължения)

R0100

Промени в най-добрата прогнозна оценка

R0110

Промени в ТР, изчислени съвкупно

R0120

Корекция на оценката на активите, държани в обвързани
с дялове инвестиционни фондове

R0130

Общо

R0140

Рискове,
покрити след
периода

Рискове,
покрити в
рамките на
периода

Рискове,
покрити
преди
периода

C0030

C0040

C0050

▼B
S.30.01.01
Факултативни покрития за основни данни от общозастрахователна и животозастрахователна дейност
Общозастрахователни факултативни покрития (10-те най-важни риска по отношение на презастрахователната експозиция)

Вид дейност
Z0010

Код на програма
Идентифик
за
ационен код на
презастраховане
риска

C0020

C0030

Идентифик
Презастраховане
ационен код на
Идентифициране
с ограничено
факултативното
Пропорционално на дружество/
поемане на риск
презастрахов
лице, за което се
или подобни
ателно
отнася рискът
договорености
пласиране
C0040

C0050

C0060

Описание на
риска

Описание на
категорията на
покрития риск

Срок на
валидност
(начална дата)

Срок на
валидност
(крайна дата)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0070

Застрахователна сума

Вид подписвачески модел

Размер на подписвачески
модел

Сума, презастрахована на
факултативна основа при
всички презастрахователи

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Факултативни
презастрахователни
комисиони

C0180
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Валута

Факултативна
презастрахователна
премия, прехвърлена към
всички презастрахователи
за 100 % от
презастрахователното
вложение

(продължава)

▼B
Факултативни покрития в животозастраховането (10-те най-важни риска по отношение на презастрахователната експозиция)

Вид дейност
►M2 Z0020 ◄

Код на програма
Идентифик
за
ационен код на
презастраховане
риска

C0190

C0200

Идентифик
Презастраховане
ационен код на
Идентифициране
с ограничено
Описание на
факултативното
Пропорционално на дружество/
поемане на риск
категорията на
лице, за което се
презастрахов
или подобни
покрития риск
ателно
отнася рискът
договорености
пласиране
C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

Срок на
валидност
(начална дата)

Срок на
валидност
(крайна дата)

Валута

C0260

C0270

C0280

(продължава)

Рисков капитал

Сума, презастрахована на
факултативна основа при всички
презастрахователи

Факултативна презастрахователна
премия, прехвърлена към всички
презастрахователи за 100 % от
презастрахователното вложение

Факултативни презастрахователни
комисиони

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330
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Застрахователна сума

▼B
S.30.02.01
Факултативни покрития за данни за дялове от общозастрахователна и животозастрахователна дейност
Общозастрахователни факултативни покрития (10-те най-важни риска по отношение на презастрахователната експозиция)

Вид дейност
Z0010

Код на
програма за
презастрахо
ване

Идентифик
ационен код
на риска

Идентифик
ационен код
на факулт
ативното
презастрахо
вателно
пласиране

C0020

C0030

C0040

Код на
презастрахо
вателя

Вид код на
презастрахо
вателя

Код на
брокера

Вид код на
брокера

C0050

C0060

C0070

C0080

Код на
Дял на
дейността на презастрахо
брокера
вателя (%)

C0090

C0100

Валута

Презастрахована
сума при
факултативен
презастраховател

Факулт
ативно
прехвърлена
презастрахо
вателна
премия

Анотации

C0110

C0120

C0130

C0140
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▼B
Факултативни покрития в животозастраховането (10-те най-важни риска по отношение на презастрахователната експозиция)

Вид дейност
►M2 Z0020 ◄

Код на
програма за
презастрахов
ане

Идентифик
ационен код
на риска

Идентифик
ационен код
на факулт
ативното
презастрахо
вателно
пласиране

C0150

C0160

C0170

Код на
презастрахо
вателя

Вид код на
презастрахо
вателя

Код на
брокера

Вид код на
брокера

C0180

C0190

C0200

C0210

Код на
Дял на
дейността на презастрахо
брокера
вателя (%)

C0220

C0230

Валута

Презастрахована
сума при
факултативен
презастраховател

Факулт
ативно
прехвърлена
презастрахо
вателна
премия

Анотации

C0240

C0250

C0260

C0270
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▼B
Информация относно презастрахователи и брокери
Юридическо
Вид код на наименование
Вид
презастрахо
на
презастрахов
вателя
презастрахов
ател
ателя

Код на презастрахователя

C0280

C0290

C0300

Държава на
пребиваване

Външен рейтинг от
призната АВКО

Призната
АВКО

Степен на кредитно
качество

Вътрешен
рейтинг

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0310

Код на брокера

Вид код на брокера

Юридическо наименование на брокера

C0370

C0380

C0390

S.30.03.01

Код на
Идентифик
програма за
ационен код на
презастрахова
договора
не

C0010

C0020

Възходящ
номер на
раздел в
договора

Възходящ
номер на
излишък/слой
в програмата

Количество
излишък/
слоеве в
програмата

Презастрахова
не с
ограничено
поемане на
риск или
подобни
договорености

Вид дейност

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Включване на
Описание на
Вид
катастрофично
Срок на
(продължава)
категорията на презастрахов презастрахов
валидност
покрития риск ателен договор
ателно
(начална дата)
покритие

C0080

C0090

C0100

C0110

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 466

Основни данни от пасивната презастрахователна програма

▼B
Очакван
брутен приход
от премия за
договор
(пропорциона
лен и
непропорцион
ален)

Агрегирани
самоучастия
(размер)

Агрегирани
самоучастия
(%)

Валута

Вид
подписвачески
модел

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

Максимално
покритие за
риск или
събитие

Максимално
покритие за
договор

Брой възоб
новявания на
презастрахов
ателното
покритие

Описание на
възоб
новяванията
на
презастрахов
ателното
покритие

Максимална
презастрахов
ателна
комисиона

Минимална
презастрахов
ателна
комисиона

Очаквана
презастрахов
ателна
комисиона

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

Запазване или
Запазване или
приоритет
приоритет (%)
(размер)

Граница
(размер)

Граница (%)

C0200

C0210

C0220

Максимална
допълнителна
комисиона

Минимална
допълнителна
комисиона

Очаквана
допълнителна
комисиона

Максимална
комисиона за
печалба

C0300

C0310

C0320

C0330

(продължава)

(продължава)

Минимална комисиона за печалба

Очаквана комисиона за печалба

Превишение на загубите ставка 1

Превишение на загубите ставка 2

Плоска премия за превишение на
загубите

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 467

Срок на
валидност
(крайна дата)

Очакван
приход от
премия за
субект
(Превишение
на загубите
-ОППС)

▼B
S.30.04.01
Данни за дялове от пасивната презастрахователна програма

Код на програма
Идентифик
за
ационен код на
презастраховане
договора
C0010

C0020

Възходящ номер
на раздел в
договора

Възходящ номер
Код на
Вид код на
на излишък/
презастраховате презастраховате Код на брокера
слой в
ля
ля
програмата

C0030

C0040

C0050

C0060

Експозиция, прехвърлена
за дела на
презастрахователя
(размер)

Вид обезпечение (ако е
приложимо)

Описание на границата на
обезпечаване на
презастрахователите

Код на доставчика на
обезпечението (ако е
приложимо)

C0110

C0120

C0130

C0140

Вид код на
брокера

Код на
дейността на
брокера

Дял на
презастрахо
вателя (%)

C0080

C0090

C0100

C0070

Прогнозна оценка на
Вид код на доставчика на
премията за пасивно
обезпечението
презастраховане за дела на
презастрахователя
C0150

C0160

(продължава)

Анотации

C0170

Код на
презастрахователя

Вид код на
презастрахователя

Юридическо
наименование на
презастрахователя

Вид
презастраховател

Държава на
пребиваване

Външен рейтинг от
призната АВКО

Призната АВКО

Степен на кредитно
качество

Вътрешен рейтинг

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260
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Информация относно презастрахователи и брокери

▼B
Код на брокера

Вид код на брокера

Юридическо наименование на брокера

C0270

C0280

C0290

Код на доставчика на обезпечението (ако е приложимо)

Вид код на доставчика на обезпечението (ако е приложимо)

Наименование на доставчика на обезпечението (ако е
приложимо)

C0300

C0310

C0320

S.31.01.01
Дял на презастрахователите (включително презастраховане с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Корекция за
очакваните
загуби поради
неизпълнение
от страна на
контрагент

Презастрахов
ателни възста
новявания:
Общо
презастрахов
ателни възста
новявания

Нетни
вземания

Активи,
заложени от
презастрахова
теля

Финансови
гаранции

Парични
депозити

Общо
получени
гаранции

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150
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Презастрахов Презастрахов Презастрахов
ателни възста ателни възста ателни възста
новявания:
новявания:
новявания:
Премийният
Резерви за
Технически
резерв в
претенции в
резерви в
Код на
общото
Вид код на
общото
общото
презастрахова презастрахова застраховане,
застраховане,
застраховане,
теля
включително
включително
включително
теля
здравно
здравно
здравно
застраховане,
застраховане,
застраховане,
различно от
различно от
подобно на
животоз
животоз
животоз
астраховането астраховането астраховането

▼B
Информация за презастрахователите

Код на
презастрахователя

Вид код на
презастрахователя

Юридическо
наименование на
презастрахователя

Вид
презастраховател

Държава на
пребиваване

Външен рейтинг от
призната АВКО

Призната АВКО

Степен на кредитно
качество

Вътрешен рейтинг

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

S.31.01.04
Дял на презастрахователите (включително презастраховане с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)

Идентифик
ационен код на
предприятието

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Корекция за
очакваните загуби
поради
неизпълнение от
страна на
контрагент

(продължава)

C0090

Презастрахователни
възстановявания: Общо
презастрахователни
възстановявания

Нетни вземания

Активи, заложени от
презастрахователя

Финансови гаранции

Парични депозити

Общо получени гаранции

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150
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Юридическо
наименование на
презастраховано
то
предприятие

Презастрахователни Презастрахователни Презастрахователни
възстановявания:
възстановявания:
възстановявания:
Премийният резерв
Резерви за
Технически резерви
в общото
претенции в общото
в общото
Вид на идентиф
Код на
Вид код на
застраховане,
застраховане,
застраховане,
икационния код
презастраховате презастраховате
включително
на
включително
включително
ля
ля
здравно
здравно
здравно
предприятието
застраховане,
застраховане,
застраховане,
различно от живот различно от живот подобно на живот
озастраховането
озастраховането
озастраховането

▼B
Информация за презастрахователите

Код на
презастрахователя

Вид код на
презастрахователя

Юридическо
наименование на
презастрахователя

Вид
презастраховател

Държава на
пребиваване

Външен рейтинг от
призната АВКО

Призната АВКО

Степен на кредитно
качество

Вътрешен рейтинг

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

S.31.02.01
Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

▼M1

Вид код на
ССЦАПЗР

C0030

C0210

C0040

C0050

C0060

Вид
активиращи
събития в
ССЦАПЗР

Договорно
активиращо
събитие

Активиращо
събитие,
идентично на
активиращото
събитие в
портфейла на
основния
цедент?

C0070

C0080

C0090

Базисен риск,
произтичащ от
структурата за
прехвърляне на
риска

C0100

Базисен риск,
произтичащ от
(продължава)
договорни
условия

C0110
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Вътрешен код
на ССЦАПЗР

Идентифик
Вид идентифик
ационен код на
ационен код на
дълговите ценни дълговите ценни Видове дейности
книжа или други
книжа на
свързани със
емитирани
ССЦАПЗР или
секюритизация
механизми за
други емитирани
на ССЦАПЗР
финансиране на
механизми за
ССЦАПЗР
финансиране

▼B
Обособени активи от
ССЦАПЗР за уреждане
на специфични за
цедента задължения

Други неспецифични за
цедента активи на
ССЦАПЗР, по
отношение на които
може да съществува
регресен иск

C0120

C0130

Друг регресен иск,
произтичащ от
секюритизацията

Общо максимални
възможни задължения
на ССЦАПЗР по
презастрахователна
полица

ССЦАПЗР,
финансирани изцяло
във връзка със
задълженията на
цедента през целия
отчетен период

Текущи
възстановявания от
ССЦАПЗР

C0140

C0150

C0160

C0170

Държани ли са под
попечителство на друга
Идентифициране на
трета страна, различна
съществени
от цедента/спонсора,
инвестиции, държани
секюритизиращи
от цедента в ССЦАПЗР
активи, свързани с
цедента?
C0180

C0190

Информация за ССЦАПЗР

Вътрешен код
на ССЦАПЗР

Вид код на
ССЦАПЗР

Правно естество
на ССЦАПЗР

Наименование
на ССЦАПЗР

Регистрационен
номер на
ССЦАПЗР

Държава на
издаване на
разрешението за
ССЦАПЗР

Условия за
издаване на
разрешение за
ССЦАПЗР

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Външен рейтинг
от призната
Призната АВКО
АВКО
C0270

C0280

Степен на
кредитно
качество

Вътрешен
рейтинг

C0290

C0300
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▼B
S.31.02.04
Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

▼M1

Юридическо
наименование
Идентифик
на
Вътрешен код
ационен код на
презастрахова
на ССЦАПЗР
предприятието
ното
предприятие

C0010

C0020

C0030

Вид код на
ССЦАПЗР

C0210

Идентифик
Вид идентиф
ационен код на икационен код
дълговите
на дълговите
Видове
ценни книжа ценни книжа на
дейности
ССЦАПЗР или свързани със
или други
други
емитирани
секюритизация
механизми за
емитирани
на ССЦАПЗР
финансиране на механизми за
финансиране
ССЦАПЗР
C0040

C0050

C0060

Вид
активиращи
събития в
ССЦАПЗР

Договорно
активиращо
събитие

C0070

C0080

Активиращо
събитие,
Базисен риск,
идентично на
произтичащ от
активиращото
структурата за (продължава)
събитие в
прехвърляне
портфейла на
на риска
основния
цедент?
C0090

C0100

▼B
Други неспецифични
за цедента активи на
ССЦАПЗР, по
отношение на които
може да съществува
регресен иск

Друг регресен иск,
произтичащ от
секюритизацията

C0110

C0120

C0130

C0140

Общо максимални
ССЦАПЗР,
възможни
финансирани изцяло
Текущи
задължения на
във връзка със
възстановявания от
ССЦАПЗР по
задълженията на
ССЦАПЗР
презастрахователна цедента през целия
полица
отчетен период

C0150

C0160

C0170

Държани ли са под
попечителство на
Идентифициране на
друга трета страна,
съществени
различна от цедента/
инвестиции,
спонсора,
държани от цедента
секюритизиращи
в ССЦАПЗР
активи, свързани с
цедента?
C0180

C0190
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Базисен риск,
произтичащ от
договорни условия

Обособени активи от
ССЦАПЗР за
уреждане на
специфични за
прехвърлящото лице
задължения

▼B
Информация за ССЦАПЗР

Вътрешен код
на ССЦАПЗР

Вид код на
ССЦАПЗР

Правно естество
на ССЦАПЗР

Наименование
на ССЦАПЗР

Регистрационен
номер на
ССЦАПЗР

Държава на
издаване на
разрешението за
ССЦАПЗР

Условия за
издаване на
разрешение за
ССЦАПЗР

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Външен рейтинг
от призната
Призната АВКО
АВКО
C0270

Степен на
кредитно
качество

Вътрешен
рейтинг

C0290

C0300

C0280

S.32.01.04
Предприятия, попадащи в обхвата на групата

Идентификационен
код на
предприятието

Вид на идентифик
ационния код на
предприятието

Юридическо
наименование на
предприятието

Вид предприятие

Правноорга
низационна форма

Категория
(взаимозастрахов
ателно/невзаимоз
астрахователно)

Надзорен орган

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(продължава)
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Държава

▼B
Критерии за класиране (във валута на групата)

Общ счетоводен
Общ счетоводен
баланс (за
баланс (за други
(пре)застрахов
поднадзорни
ателни
предприятия)
предприятия)

C0090

C0100

Нетни записани
премии от
презастраховане,
прехвърлени
съгласно
международните
стандарти за
Общ счетоводен
финансово
баланс
отчитане
(предприятия,
(МСФО) или
които не са
местни
поднадзорни)
общоприети
счетоводни
принципи (ОСП)
за
(пре)застрахов
ателни
предприятия
C0110

Оборот,
определен като
брутен приход
съгласно МСФО
или местни ОСП
за други видове
предприятия или
застрахователни
холдинги

Резултати от
подписваческа
дейност

Резултати от
инвестиционна
дейност

Общи резултати

C0130

C0140

C0150

C0160

C0120

% дял от капитала

C0180

% използван за
изготвяне на
% от правата на
Други критерии
консолидираните
глас
отчети

C0190

C0200

C0210

C0170

Включване в обхвата на надзора на групова
основа

Изчисляване на групова
платежоспособност

Равнище на
влияние

Пропорционален дял,
използван за
изчисляване на
груповата
платежоспособност

Да/Не

Дата на решението,
ако се прилага
член 214

Използван метод и
третиране на
предприятието съгласно
метод 1

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260
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Критерии на влияние

Счетоводен стандарт (продължава)

▼B
S.33.01.04
Застрахователни и презастрахователни индивидуални изисквания

Застрахователни и презастрахователни предприятия в рамките на ЕИП и извън ЕИП (използващи правилата
на „Платежоспособност II“), включени единствено в метода на D&A

Вид на
Юридическо Идентифик
ОФ/ПКПИК
идентифик
наиме
ационен код
и останалата
ационния
нование на
на
част на
код на
предприятие предприятие
равнище
предприятие
то
то
предприятие
то
C0010

C0020

C0030

C0040

Номер на
фонда

КИП
за пазарен
риск

C0050

C0060

КИП
КИП
КИП
КИП
за риск от
за подпис
за подпис
за подпис
неизпъ
вачески риск
вачески риск вачески риск
лнение от
в живот
в здравното
в общото
страна на
озастрахова
застраховане застраховане
контрагента
нето

C0070

C0080

C0090

C0100

КИП
Операционен риск

Индивидуал
но КИП
(продължава)

C0110

C0120

Използвана стандартна формула

Индивидуално
МКИ

C0130

Допустими
индивидуални
средства за
покриване на
КИП

C0140

Използване на
специфични за Използване на
предприятието опростявания
параметри

C0150

C0160

Групов или индивидуален използван вътрешен
модел

Индивидуален добавен капитал

Използване на
частичен
вътрешен
модел

Групов или
индивидуален
вътрешен
модел

Дата на
първоначално
одобрение на
ВМ

Дата на
одобрение на
последната
голяма
промяна на
ВМ

Дата на
решение за
добавяне на
капитала

Размер на
добавения
капитал

Причина за
добавяне на
капитал

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

(продължава)
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Застрахователни и презастрахователни предприятия в рамките на ЕИП и извън ЕИП (използващи правилата на „Платежоспособност II“), включени единствено в метода на D&A

▼B
Застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП (както използващи, така и не зползващи правилата съгласно „Платежоспособност II“), независимо от използвания метод
Местно капиталово изискване

Местно минимално капиталово изискване

Допустими собствени средства в съответствие с местните
правила

C0240

C0250

C0260

S.34.01.04
Други поднадзорни и не поднадзорни финансови предприятия, включително индивидуални изисквания на застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена
дейност

Юридическо
наименование на
предприятието

Идентификационен код
на предприятието

Вид на
идентификационния
код на предприятието

Агрегирано или не

Вид капиталово
изискване

Абстрактно КИП или
секторно капиталово
изискване

Абстрактно МКИ или
секторно минимално
капиталово изискване

Абстрактни или
секторни допустими
собствени средства

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080
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▼B
S.35.01.04
Принос към груповите технически резерви

Общ размер на ТР

Технически резерви — общо застраховане
(с изключение на здравно застраховане)

Вид на
Изполван
Юридическо Идентифик
идентифик
метод за
Размер на
Размер на
наиме
ационен код
Размер на
Размер на
ационния
изчисляване
ТР,
ТР,
нование на
на
ТР, нетно от
ТР, нетно от
код на
на груповата включително
включително
предприятие предприятие
СРГ
СРГ
предприятие
платежо
СРГ
СРГ
то
то
то
способност
C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Размер на
ТР,
Размер на ТР, нетно
включително
от СРГ
СРГ

C0100

Технически резерви — животозастраховане (с
изключение на здравно застраховане и
Технически резерви — застраховане, обвързано
с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд)

C0110

Нетен
принос към
групови
ТР (%)

(продължава)

C0120

Преходна мярка за
техническите резерви

Размер на ТР,
включително
СРГ

Размер на ТР,
нетно от СРГ

Нетен принос
към групови
ТР (%)

Размер на ТР,
включително
СРГ

Размер на ТР,
нетно от СРГ

Нетен принос
към групови
ТР (%)

Размер на ТР,
включително
СРГ

Размер на ТР,
нетно от СРГ

Нетен принос
към групови
ТР (%)

Размер на ТР,
включително
СРГ

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Размер на ТР,
(продължава)
нетно от СРГ

C0230
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Технически резерви — здравно застраховане
(подобно на животозастраховането)

C0040

Нетен
принос към
групови
ТР (%)

Технически резерви — здравно застраховане
(подобно на общото застраховане)

▼B
Дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки —
Технически резерви, подлежащи на преходна мярка за
безрисковия лихвен процент

Дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки —
Технически резерви, подлежащи на корекция за променливост

Дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки —
Технически резерви, подлежащи на изравнителна корекция

Размер на ТР, включително СРГ

Размер на ТР, включително СРГ

Размер на ТР, включително СРГ

C0240

C0250

C0260

S.36.01.01
Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи

Идентификатор
на сделка в
рамките на
групата

Наименование
на инвеститора/
заемодателя

Идентифик
ационен код на
инвеститора /
заемодателя

C0010

C0020

C0030

Вид идентифик
Идентифик
Наименование
ационен код на
ационен код на
на емитента/
инвеститора/
емитента/заем
заемополучателя
заемодателя
ополучателя
C0040

C0050

Дата на падеж
на сделката

Валута на
сделката

C0110

C0120

C0130

C0140

Стойност на
обезпечението/
актива

C0150

Идентифик
ационен код на
инструмента

C0070

C0080

Вид идентифик
ационен код на Вид на сделката (продължава)
инструмента
C0090

C0100

Размер на обратни
Размер на дивиденти/
изкупувания/
лихва/купон и други Салдо на договорения
предварителни
размер на сделката
плащания, извършени
плащания/
в рамките на отчетния към отчетната дата
изплащания в рамките
период
на отчетния период
C0160

C0170

C0180

Купонен/Лихвен
процент

C0190
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Дата на сключване на
сделката

Договорен
размер на
сделката/Цена на
сделката

C0060

Вид идентифик
ационен код на
емитента/заем
ополучателя

▼B
S.36.02.01
СРГ — Деривати

Идентиф
икатор на
сделка в
рамките на
групата

Инвеститор/
купувач

C0010

C0020

Идентифик
Вид идент
ационен код ификационен
на
код на
инвеститора/ инвеститора/
купувача
купувача
C0030

Наиме
нование на
емитента/
продавача

C0040

Вид идент
Идентифик
Идентифик
Вид идент
ификационен
ационен код
ационен код ификационен
код на
на емитента/
на
код на
емитента/
продавача
инструмента инструмента
продавача

C0050

C0060

C0070

C0080

Опции, фючърси, форуърди и други деривати

Условна
стойност към
отчетната дата

Стойност на
обезпечението

C0130

C0140

C0150

C0160

C0180

C0190

Дата на
падеж

C0100

C0110

C0120

Кредитна
защита —
Суапове за
кредитно
неизпълнение
и гаранции

Вид идентиф Наименование
Идентифик
ационен код на икационен код на контрагент,
Използване на
на базовия
за който е
базовия актив/
деривати (от
актив/пасив в
закупена
пасив в
купувача)
основата на
основата на
кредитната
деривата
защита
деривата
C0170

Дата на търгуване
на сделката

C0200

(продължава)

Суапове

Доставен
лихвен
процент по
суапа (за
купувача)

Получен
лихвен
процент по
суапа (за
купувача)

Доставена
валута по
суапа (за
купувача)

Получена
валута по
суапа (за
купувача)

C0210

C0220

C0230

C0240
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Валута

Условна
стойност към
датата на
сделката

C0090

Вид на
сделката

▼B
S.36.03.01
СРГ — Вътрешно презастраховане

Идентификатор
на сделка в
рамките на
групата

Наименование
на цедента

Идентифик
ационен код на
цедента

C0010

C0020

C0030

Наименование
Вид идентифик
на
ационен код на
презастраховате
цедента
ля
C0040

Идентификационен
код на
презастрахователя

Вид
идентификационен
код на
презастрахователя

Срок на валидност
(начална дата)

Срок на валидност
(крайна дата)

C0060

C0070

C0080

C0090

C0050

(продължава)

Валута на споразумението/
договора

Вид презастрахователно
споразумение/договор

Максимално покритие от
презастраховател съгласно
споразумението/договора

Нетни вземания

Общо презастрахователни
възстановявания

Резултат от
презастраховането (за
презастрахован субект)

Вид дейност

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови и други позиции

Идентификатор на
сделка в рамките на
групата
C0010

Наименование на
Идентификационен код
инвеститора/купувача/
на инвеститора/
бенефициера
купувача/бенефициера
C0020

C0030

Вид идентификационен
код на инвеститора/
купувача/бенефициера

Наименование на
емитента/продавача/
доставчика

Идентификационен код
на емитента/продавача/
доставчика

Вид идентификационен
код на емитента/
продавача/доставчика

C0040

C0050

C0060

C0070

(продължава)
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S.36.04.01

▼B
Вид на сделката

Дата на сключване на
сделката

Дата на влизане в сила
на базовото
споразумение/договор
по сделката

Дата на изтичане на
базовото споразумение/
договор по сделката

Валута на сделката

Активиращо събитие

Стойност на
сделка/обезпечение/
гаранция

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

(продължава)

Максимална възможна стойност на условни
пасиви

Максимална възможна стойност на условни
пасиви, които не са включени в счетоводния
баланс по „Платежоспособност II“

Максимална стойност на акредитиви/гаранции

Стойност на гарантирани активи

C0150

C0160

C0170

C0180

S.37.01.04

Име на външния
контрагент

Идентифик
ационен код на
контрагента на
групата

Вид идентифик
ационен код на
контрагент на
групата

Държава на
експозиция

Естество на
експозицията

Идентифик
ационен код на
експозицията

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Субект от групата, обект на Идентификационен код на
Вид идентификационен
експозиция
субекта от групата
код на субекта от групата
C0110

C0120

C0130

Вид идентифик
ационен код на Външен рейтинг Призната АВКО
експозицията
C0070

C0080

Дата на падеж(за активи)/
Стойност на експозицията
Валидност (за пасиви)
C0140

C0150

C0090

Сектор

(продължава)

C0100

Валута

Максимален размер, който
трябва да бъде изплатен от
презастрахователя

C0160

C0170
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Концентрация на риска
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▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Указания относно образците за отчитане за индивидуални предприятия
Настоящото приложение съдържа допълнителни указания във връзка с
образците, включени в приложение I към настоящия регламент. В първата
колона от таблиците се определят позициите, които биват отчитани, чрез
посочване на колоните и редовете, представени в образеца в приложение I.
Образците, които се попълват в съответствие с указанията от различните
раздели от настоящото приложение, са посочени като „настоящия образец“
в целия текст на приложението.
S.01.01 — Съдържание на подаваната информация
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация за отделни предприятия, обособени
фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и оста
налата част.
Когато е необходима специална обосновка, обяснението не се подава в
образеца за отчитане, а е част от диалога между предприятията и национ
алните компетентни органи.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Обособен фонд/
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция/останала част

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените стойности се отнасят за обособения фонд
(ОФ), портфейла, за който се прилага изравнителна корекция
(ПКПИК), или за останалата част. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0020

Номер фонд/портфейл

Когато позиция Z0010 = 1, се посочва идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието и трябва да се
прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в
други образци номер на фонда/портфейла.
►M2

C0010/R0010

C0010/R0020

C0010/R0030

__________ ◄

S.01.02 — Основна
информация — Общо

Този образец се отчита винаги. Единственият възможен вариант е:

S.01.03 — Основна
информация — ОФ и
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.02.01 — Счетоводен
баланс

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — Няма ОФ или ПКПИК
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0040

S.02.02 — Активи и
пасиви по валута

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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▼B
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0060

S.03.01 —
Задбалансови позиции
— Общо

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма задбалансови позиции
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0070

C0010/R0080

C0010/R0090

S.03.02 —
Задбалансови позиции
— Списък на
неограничените
гаранции, получени от
предприятието

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.03.03 —
Задбалансови позиции
— Списък на
неограничените
гаранции, предоставени
от предприятието

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.04.01 — Дейност по
държави

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма получени неограничени гаранции
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма предоставени неограничени гаранции
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма дейност извън държавата по произход
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0100

C0010/R0110

S.04.02 — Информация
относно клас 10 в
част А от Приложение
I към Директивата
„ПлатежоспособностII“,
с изключение на отго
ворността на
превозвача

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.05.01 — Премии,
претенции и разходи по
вид дейност

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма дейност извън държавата по произход във
връзка с конкретния клас
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0120

S.05.02 — Премии,
претенции и разходи по
държава

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0130

S.06.01 — Обобщение
на активите

►M2 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
4 — Незадължително — S.06.02 и S.08.01 се отчитат на тримесечие
5 — Незадължително — S.06.02 и S.08.01 се отчитат годишно
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обос
новка) ◄
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▼B
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0140

S.06.02 — Списък на
активите

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0150

S.06.03 — Предприятия
за колективно
инвестиране — подход
на подробен преглед

►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма предприятия за колективно инвестиране
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обос
новка) ◄

C0010/R0160

S.07.01 —
Структурирани
продукти

►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма структурирани продукти
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка) ◄

C0010/R0170

S.08.01 — Открити
деривати

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма сделки с деривати
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0180

S.08.02 — Сделки с
деривати

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма сделки с деривати
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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ПОЗИЦИЯ

C0010/R0190

S.09.01 — Приходи/
печалби и загуби в
рамките на периода

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0200

S.10.01 — Предо
ставяне на ценни книжа
в заем и репо сделки

►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма предоставяне на ценни книжа в заем и репо
сделки
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка) ◄

C0010/R0210

S.11.01 — Активи,
държани като обезп
ечение

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма активи, държани като обезпечение
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0220

S.12.01 — Технически
резерви в живот
озастраховането и
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма животозастраховане и здравно застраховане,
подобно на животозастраховането
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0230

S.12.02 — Технически
резерви в живот
озастраховането и
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — по
държави

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма дейност по животозастраховане и здравно
застраховане, подобно на животозастраховането
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0240

S.13.01 — Прогноза за
бъдещи брутни
парични потоци

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма дейност по животозастраховане и здравно
застраховане, подобно на животозастраховането
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0250

S.14.01 — Анализ на
животозастраховат
елните задължения

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма дейност по животозастраховане и здравно
застраховане, подобно на животозастраховането
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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ПОЗИЦИЯ

C0010/R0260

S.15.01 — Описание на
гаранциите по
променливи анюитети

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма променливи анюитети
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0270

S.15.02 — Хеджиране
на гаранциите по
променливи анюитети

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма променливи анюитети
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0280

S.16.01 — Информация
относно анюитети,
произтичащи от общоз
астрахователни задъ
лжения

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма анюитети, произтичащи от общозастрахов
ателни задължения
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0290

S.17.01 — Технически
резерви в общото
застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0300

S.17.01 — Технически
резерви в общото
застраховане — по
държави

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0310

C0010/R0320

S.18.01 — Прогноза на
бъдещи парични
потоци (Най-добра
прогнозна оценка —
Общо застраховане)

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.19.01 — Общоз
астрахователни
претенции

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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ПОЗИЦИЯ

C0010/R0330

S.20.01 — Развитие на
разпределението на
възникналите
претенции

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0340

S.21.01 — Рисков
профил на
разпределението на
загубите

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0350

S. 21.02 — Подпис
вачески рискове в
общото застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0360

S.21.03 —
Разпределение на подп
исвачески рискове в
общото застраховане —
по застрахователна
сума

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма общозастрахователна дейност
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0370

S.22.01 — Въздействие
на дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма приложени дългосрочни гаранционни мерки
или преходни мерки
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0380

S.22.04 — Информация
относно преходната
мярка за изчисляване
на лихвени проценти

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не е прилагана подобна преходна мярка
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0390

S.22.05 — Цялостно
изчисляване на
преходната мярка за
техническите резерви

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не е прилагана подобна преходна мярка
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0400

S.22.06 — Най-добра
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция
за променливост, по
държава и валута

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не е прилагана корекция за променливост
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)
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ПОЗИЦИЯ

C0010/R0410

S.23.01 — Собствени
средства

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 35, параграфи 6—8
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0420

C0010/R0430

S.23.02 — Подробна
информация относно
собствените средства
по редове

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.23.03 — Годишни
промени на
собствените средства

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

1 — Отчетено
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0440

S.23.04 — Списък на
позициите от собствени
средства

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0450

S. 24.01 —
Притежавани дялови
участия

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма притежавани дялови участия
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обосновка)

C0010/R0460

S.25.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — за
предприятия по
стандартна формула

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено — използвана е стандартна формула (СФ)
►M2

__________ ◄

8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел (ЧВМ)
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел (ВМ)
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0470)

C0010/R0480

S.25.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност — за
предприятия,
използващи
стандартната формула
и частичен вътрешен
модел

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.25.03 — Капиталово
изискване за платежо
способност — за
предприятия с
цялостни вътрешни
модели

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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▼B
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0500

S.26.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Пазарен
риск

C0010/R0510

S.26.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Риск от
неизпълнение от страна
на контрагента

C0010/R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
S.26.03 — Капиталови
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
изисквания за платежо 1 — Отчетено
способност — Подпис 2 — Неотчетено — несъществуващ риск
вачески риск в живот 8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
озастраховането
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
S.26.04 — Капиталово
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
изискване за платежо
1 — Отчетено
способност — Подпис 2 — Неотчетено — несъществуващ риск
вачески риск в
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
здравното застраховане
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
S.26.05 — Капиталово
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
изискване за платежо
1 — Отчетено
способност — Подпис 2 — Неотчетено — несъществуващ риск
вачески риск в общото 8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
застраховане
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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ПОЗИЦИЯ

C0010/R0550

S.26.06 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Операционен риск

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0560

S.26.07 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Опростявания

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не са използвани опростени изчисления
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0570

S.27.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Катастрофичен риск в
общото застраховане и
в здравното
застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0580

C0010/R0590

S.28.01 — Минимално
капиталово изискване
— Единствено живот
озастрахователна или
единствено общоз
астрахователна дейност
или презастрахователна
дейност

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.28.02 — Минимално
капиталово изискване
— Животозастрахов
ателна и общоз
астрахователна дейност

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — живото- и общозастрахователна и презастрахов
ателна дейност
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — единствено животозастрахователна или
единствено общозастрахователна или презастрахователна дейност,
или единствено презастрахователна дейност
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0600

S.29.01 — Превишение
на активите над
пасивите

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0610

C0010/R0620

C0010/R0630

C0010/R0640

C0010/R0650

C0010/R0660

УКАЗАНИЯ

S. 29.02 — Превишение
на активите над
пасивите — обяснено
чрез инвестициите и
финансовите пасиви

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.29.03 — Превишение
на активите над
пасивите — обяснено с
техническите резерви

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.29.04 — Подробен
анализ по период —
Технически потоци
спрямо технически
резерви

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S. 30.01 — Факулт
ативни покрития за
основни данни от
общозастрахователна и
животозастрахователна
дейност

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S. 30.02 — Факулт
ативни покрития за
данни за дялове от
общозастрахователна и
животозастрахователна
дейност

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S. 30.03 — Основни
данни от пасивната
презастрахователна
програма

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — Няма факултативни покрития
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — Няма факултативни покрития
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма презастраховане
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0670

S.30.04 — Данни за
дялове от пасивната
презастрахователна
програма

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма презастраховане
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0680

S. 31.01 — Дял на
презастрахователите
(включително
презастраховане с
ограничено поемане на
риск и ССЦАПЗР)

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма презастраховане
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0690

S.31.02 — Схеми със
специална цел за
алтернативно
прехвърляне на
застрахователен риск

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0740

S.36.01 — Сделки в
рамките на групата
(СРГ) — Сделки с
капиталови
инструменти,
прехвърляне на дълг и
активи

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма сделки в рамките на групата с капиталови
инструменти, прехвърляне на дълг и активи
12 — Неотчетено — няма предприятие майка, което да е застрахов
ателен холдинг със смесена дейност, когато те не са част от група,
както е посочено в член 213, параграф 2, букви а) — в) от Директива
„Платежоспособност II“
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0750

S.36.02 — СРГ —
Деривати

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма СРГ върху деривати
12 — Неотчетено — няма предприятие майка, което да е застрахов
ателен холдинг със смесена дейност, когато те не са част от група,
както е посочено в член 213, параграф 2, букви а) — в) от Директива
„Платежоспособност II“
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0760

S.36.03 — СРГ —
Вътрешно
презастраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма СРГ в областта на вътрешното
презастраховане
12 — Неотчетено — няма предприятие майка, което да е застрахов
ателен холдинг със смесена дейност, когато те не са част от група,
както е посочено в член 213, параграф 2, букви а) — в) от Директива
„Платежоспособност II“
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0770

S.36.04 — СРГ —
Поделяне на разходите,
условни пасиви,
задбалансови и други
позиции

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма СРГ в областта на поделянето на разходите,
условните пасиви, задбалансови и други позиции
12 — Неотчетено — няма предприятие майка, което да е застрахов
ателен холдинг със смесена дейност, когато те не са част от група,
както е посочено в член 213, параграф 2, букви а) — в) от Директива
„Платежоспособност II“
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0790

SR.02.01 — Счетоводен
баланс

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма ОФ/ПКПИК
14 — Неотчетено — отнася се за средства от портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0800

SR.12.01 — Технически
резерви в живот
озастраховането и
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма ОФ/ПКПИК или няма дейност по живот
озастраховане и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0810

SR.17.01 — Технически
резерви в общото
застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма ОФ/ПКПИК или няма общозастрахователна
дейност
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0820

C0010/R0830

SR.22.02 — Прогноза
на бъдещи парични
потоци (най-добра
прогнозна оценка —
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция)

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

SR.22.03 —
Информация относно
изчисляването на
изравнителната
корекция

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не се прилага изравнителна корекция (ИК)
15 — Неотчетено — отнася се за портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не се прилага ИК
15 — Неотчетено — отнася се за с обособени фондове или за оста
налата част
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0840

SR.25.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Само
стандартна формула

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено — използвана е стандартна формула
►M2

__________ ◄

8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
C0010/R0850

SR.25.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Стандартна формула и
частичен вътрешен
модел

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0860

SR.25.03 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Вътрешен модел

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0170

SR.26.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Пазарен
риск

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0880

SR.26.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Риск от
неизпълнение от страна
на контрагента

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0890

SR.26.03 —
Капиталови изисквания
за платежоспособност
— Подписвачески риск
в животозастраховането

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0900

SR.26.04 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Подпис
вачески риск в
здравното застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0910

SR.26.05 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Подпис
вачески риск в общото
застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0920

SR.26.06 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Операционен риск

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0930

SR.26.07 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Опростявания

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не са използвани опростени изчисления
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0940

SR.27.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Катастрофичен риск в
общото застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

S.01.02 — Основна информация
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация на равнище отделно предприятие.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010/R0010

Наименование на
предприятието

Юридическо наименование на предприятието. Трябва да се осигури
последователност между отделните подавания на данни

C0010/R0020

Идентификационен код
на предприятието

Посочва се идентификационният код на предприятието при спазване
на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI)
— Идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от надзорен орган
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C0010/R0030

Вид код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0010/R0040

Вид предприятие

►M2 Посочва се видът на отчитащото се предприятие. При
определяне на дейността на предприятието се използва една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
2 — Животозастрахователни предприятия
3 — Общозастрахователни предприятия
4 — Предприятия, извършващи дейности както в областта на живот
озастраховането, така и в областта на общото застраховане — член
73, параграф 2
5 — Предприятия, извършващи дейности както в областта на живот
озастраховането, така и в областта на общото застраховане — член
73, параграф 5
6 — Презастрахователни предприятия ◄

C0010/R0050

Държава на издаване на
разрешението

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която предприятието е
лицензирано (държава по произход), съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0010/R0070

Език на отчитане

Посочва се двубуквеният код на езика, използван при подаване на
информацията, съгласно стандарт ISO 639-1

C0010/R0080

Дата на подаване на
отчета

Посочва се датата, на която се извършва отчитането пред надзорния
орган, съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)

C0010/R0081

Край на финансовата
година

Посочва се краят на финансовата година на предприятието съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), напр. 2017-12-31

C0010/R0090

Референта дата на
отчета

Посочва се крайна дата на отчетния период съгласно стандарт ISO
8601 (формат гггг-мм-дд)

C0010/R0100

Редовно/ Ad-hoc
подаване

Посочва се дали подаването на информация е редовно или аd-hoc.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Редовно отчитане
2 — Ad-hoc отчитане
►M2 3 — Повторно подаване на образец S.30 в съответствие с
указанията на образеца
4 — Подаване на непопълнен образец ◄

C0010/R0110

Отчетна валута

Посочва се буквеният код на валутата, в която са изразени паричните
суми във всеки отчет, съгласно стандарт ISO 4217

C0010/R0120

Счетоводни стандарти

Посочват се счетоводните стандарти, използвани за отчитане на
позициите в S.02.01, оценяване по финансови отчети. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — предприятието използва Международните стандарти за
финансово отчитане („МСФО“)
2 — предприятието използва местни общоприети счетоводни
принципи (ОСП) (различни от МСФО)

C0010/R0130

Метод за изчисляване
на КИП

Посочва се методът, използван за изчисляване на капиталовото
изискване за платежоспособност. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Стандартна формула
2 — Частичен вътрешен модел
3 — Цялостен вътрешен модел

▼M2

▼B
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C0010/R0140

Използване на специф
ичните параметри на
предприятието

Посочва се дали предприятието отчита данни, използвайки спец
ифични за предприятието параметри. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Използване на специфични за предприятието параметри
2 — Неизползване на специфични за предприятието параметри

C0010/R0150

Обособени фондове

Посочва се дали предприятието отчита дейност по обособени
фондове (ОФ). Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Отчитане на дейност по ОФ
2 — Неотчитане на дейност по ОФ

C0010/R0170

Изравнителна корекция

Посочва се дали предприятието отчита данни, използвайки изравнит
елната корекция. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Използване на изравнителна корекция
2 — Неизползване на изравнителна корекция

C0010/R0180

Корекция за проме
нливост

Посочва се дали предприятието отчита данни, използвайки
корекцията за променливост. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Използване на корекция за променливост
2 — Неизползване на корекция за променливост

C0010/R0190

Преходна мярка за
безрисковия лихвен
процент

Посочва се дали предприятието отчита данни, използвайки преходна
корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Използване на преходна мярка за безрисковия лихвен процент
2 — Неизползване на преходна мярка за безрисковия лихвен процент

C0010/R0200

Преходна мярка за
техническите резерви

Посочва се дали предприятието отчита данни, използвайки
преходното приспадане за техническите резерви. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Използване на преходна мярка за технически резерви
2 — Неизползване на преходна мярка за технически резерви

C0010/R0210

Първоначално подаване
или повторно подаване

Посочва се дали става въпрос за първоначално подаване на
информация или повторно подаване на информация във връзка с
вече отчетената референта дата на отчитане. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Първоначално подаване на информация
2 — Повторно подаване на информация

S.01.03 — Основна информация — ОФ и портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация на равнище отделно предприятие.
Следва да се посочат всички обособени фондове и портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция, без значение дали те са съществени за
целите на подаването на информация.
В първата таблица се отчитат всички обособени фондове и портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция. В случай че обособеният фонд
има портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, се посочват три
фонда — един за ОФ, втори за портфейла в рамките на ОФ, за който се
прилага изравнителната корекция, и трети за останалата част от фонда (и
обратно в случаите, при които портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, има ОФ).
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Списък на всички ОФ/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция (позволено е прип
окриване)
C0040

Номер на фонд/портфейл

Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки обособен фонд и
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция. Този
номер трябва да се прилага последователно във времето и се
използва за идентифициране на обособените фондове и на
номера на портфейла, за който се прилага изравнителна
корекция, в другите образци.

C0050

Наименование на
обособения фонд/Портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция

Посочете наименованието на обособения фонд и портфейла, за
който се прилага изравнителна корекция.
Когато е възможно (ако е свързан с търговски продукт), се
използва търговското наименование. Ако това не е възможно
(например фондът е свързан с няколко търговски продукти), се
използва различно наименование.
Наименованието трябва да бъде уникално и да се използва
последователно във времето.

C0060

Обособени фондове/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция/Останалата част от
фонд

Посочва се дали става въпрос за обособен фонд или портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция. Когато в един фонд
са включени други фондове, в това поле се посочва видът на
всеки фонд или подфонд. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Обособен фонд
2 — Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
3 — Останалата част от фонд

C0070

C0080

Обособени фондове/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, с под-ОФ/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

Посочва се дали към съответния фонд са включени и други
фондове. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:

Същественост

Посочва се дали обособеният фонд или портфейлът, за който се
прилага изравнителна корекция, е съществен с оглед на пода
ването на подробна информация. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:

1— Фонд, включващ други фондове
2— Не е фонд, включващ други фондове
Единствено фондът „майка“ се определя с вариант 1.

1 — Съществен
2 — Не е съществен
По отношение на фондовете, включващи и други фондове, тази
позиция се отчита само за фонда „майка“.
C0090

Член 304

Посочва се дали ОФ са по член 304 от Директивата „Платежо
способност II“. Използва се един от следните варианти:
1 — ОФ по член 304 — с възможност за подмодул за риска,
свързан с акции
2 — ОФ по член 304 — без възможност за подмодул за риска,
свързан с акции
3 — ОФ, които не са по член 304

Списък на обособени фондове/Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция с под-ОФ/
Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
C0100

Номер на обособени
фондове/Портфейл, за който
се прилага изравнителна
корекция с под-ОФ/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

По отношение на фондовете, включващи други фондове
(вариант 1, отчетен в позиция C0070), се посочва номерът,
определен по позиция C0040.
Фондът се повтаря в толкова реда, колкото са необходими, за да
бъдат отчетени всички включени фондове.
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C0110

Номер на под-ОФ/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

Посочва се броят на фондовете, включени в други фондове,
както е определено за позиция C0040.

C0120

Под-ОФ/Портфейл, за който
се прилага изравнителна
корекция

Посочва се естеството на фонда, включен в други фондове.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Обособен фонд
2 — Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

S.02.01 — Счетоводен баланс
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация за отделни предприятия, обособени
фондове и останалата част.
Колона „Стойност по „Платежоспособност II“ (C0010) се попълва въз
основа на принципите за оценяване, установени в Директива 2009/138/ЕО,
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по
„Платежоспособност II“.
По отношение на колона „Стойност по задължителните счетоводни отчети“
(C0020), методите на признаване и оценка са тези, използвани от
предприятията за техните задължителни счетоводни отчети в съответствие
с местните ОСП или МСФО, приети като местни ОСП. В образец SR.02.01
тази колона се прилага, само ако ОФ са законово задължени да изготвят
финансови отчети.
Основното указание е, че всяка позиция се отчита отделно в колона
„Стойност по задължителните счетоводни отчети“. В колона „Стойност по
задължителните счетоводни отчети“ са поставени пунктирани линии, за да
се даде възможност за отчитане на агрегирани данни при липсата на
отделни такива.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Активи

Z0020

Обособен фонд или останала
част

Посочва дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове или за останалата част. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обособени фондове
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонда

Когато позиция Z0020 = 1, това е уникалният номер на фонда,
определен от предприятието. Без промяна във времето. Не
трябва да бъде използван повторно за друг фонд.
►M2

__________ ◄

Когато позиция Z0020=2, тогава се отчита „0“

C0020/R0010

Положителна репутация

Нематериален актив, който възниква в резултат на бизнес
комбинацията и който представлява икономическата стойност
на активите, които не могат да бъдат индивидуално определени
или отделно признати в бизнес комбинация.
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УКАЗАНИЯ

C0020/R0020

Отсрочени разходи по
придобиването

Разходи за придобиване, свързани с договори в сила към датата
на счетоводния баланс, които се пренасят към следващи отчетни
периоди, свързани с неизтекли периоди на риск. По отношение
на животозастрахователната дейност, разходите за придобиване
са отложени, когато е вероятно те да бъдат възстановени.

C0010–C0020/
R0030

Нематериални активи

Нематериални активи, различни от положителна репутация.
Разграничим непаричен актив без физическо съдържание.

C0010–C0020/
R0040

Отсрочени данъчни активи

Отсрочените данъчни активи са сумите на данък върху
доходите, възстановими в бъдещи периоди по отношение на:
а) временни разлики, които могат да бъдат приспаднати;
б) пренос на неизползвани данъчни загуби; и/или
в) пренос на неизползвани данъчни кредити;

C0010–C0020/
R0050

Излишък от пенсионни
обезщетения

Това е общата стойност на нетния излишък, свързан с пенс
ионната схема на служителите.

C0010–C0020/
R0060

Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
притежавани за собствено
ползване

Материални активи, които са предназначени за постоянна
експлоатация и недвижима собственост, държана за собствено
ползване от предприятието. Включва също недвижима
собственост за собствено ползване, която е в процес на
изграждане.

C0010–C0020/
R0070

Инвестиции (различни от
активи, държани за
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Това е общата стойност на инвестициите, като се изключат
активите, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори.

C0010–C0020/
R0080

Недвижима собственост
(различна от тази за
собствено ползване)

Стойност на недвижимата собственост, различна от тази за
собствено ползване. Включва също недвижима собственост в
процес на изграждане, която не е за собствено ползване.

C0010–C0020/
R0090

Дялови участия в свързани
предприятия, включително
участия

Участия по смисъла на член 13, параграф 20 и член 212,
параграф 2 и дялови участия в свързани предприятия по
член 212, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО.
Когато част от активите във връзка с дялови участия и свързани
предприятия се отнася до договори, обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд, тези части се отчитат в
„Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори“, C0010—C0020/R0220.

C0010–C0020/
R0100

Капиталови инструменти

Това е общата стойност на капиталовите
търгувани и нетъргувани на фондова борса.

инструменти,

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между търгувани и нетъргувани на фондова борса, тази позиция
отразява сумата.
C0010–C0020/
R0110

Капиталови инструменти —
които се търгуват на
фондова борса

Акции представляващи капитала на дружество, например
представляващи собственост в дадено дружество, договорени
на регулиран пазар или чрез многостранна система за
търговия, както е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Тук не се включват дялови участия в свързани предприятия,
включително участия
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между търгувани и нетъргувани на фондова борса, тази позиция
не се отчита.
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C0010–C0020/
R0120

Капиталови инструменти —
които не се търгуват на
фондова борса

УКАЗАНИЯ

Акции представляващи капитала на дружество, например
представляващи собственост в дадено дружество, недоговорени
на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия,
както е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Тук не се включват дялови участия в свързани предприятия,
включително участия
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между търгувани и нетъргувани на фондова борса, тази позиция
не се отчита.

C0010–C0020/
R0130

Облигации

Това е общата стойност на държавните облигации,
корпоративните облигации, структурираните облигации и обезп
ечените ценни книжа.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
на облигациите, тази позиция отразява сбора.

C0010–C0020/
R0140

Държавни облигации

Облигации, емитирани от публични органи, независимо дали от
централни правителства, наднационални държавни институции,
регионални правителства или местни органи, и облигации, които
са изцяло, безусловно и неотменяемо гарантирани от Европе
йската централна банка, централно правителство и централна
банка на държава членка, деноминирани и финансирани в
националната валута на това централно правителство или
централна банка, многостранните банки за развитие, посочени
в член 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или
международните организации, посочени в член 118 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, когато гаранцията отговаря на изис
кванията, установени в член 215 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0150

Корпоративни облигации

C0010–C0020/
R0160

Структурирани облигации

Облигации, емитирани от дружества
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.

Хибридни ценни книжа, които съчетават инструмент с фиксиран
доход (възвръщаемост под формата на фиксирани плащания) и
редица дериватни компоненти. От тази категория са изключени
ценни книжа с фиксиран доход, емитирани от суверенни правит
елства. Отнася се до ценни книжа, включващи дадена категория
деривати, в т.ч. суапове за кредитно неизпълнение, суапове с
постоянен матуритет, опции за кредитно неизпълнение (CDOp).
Активите в тази категория не са предмет на разделяне.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.
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C0010–C0020/
R0170

Обезпечени ценни книжа

УКАЗАНИЯ

Ценни книжа, чиято стойност и плащания се определят от
портфейл от базови активи. Включва ценни книжа, обезпечени
с активи („ABS“), ценни книжа, обезпечени с ипотека („MBS“),
ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот
(„CMBS“), обезпечени дългови задължения („CDO“), обезпечени
задължения по заеми („CLO“), обезпечени задължения по
ипотеки („CMO“)
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0180

Предприятия за колективно
инвестиране

„Предприятие за колективно инвестиране“ означава предприятие
за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа
(ПКИПЦК) съгласно определението в член 1, параграф 2 от
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно
определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива
2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

C0010–C0020/
R0190

Деривати

Финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
а) неговата стойност се променя в отговор на промяната в
определен лихвен процент, цена на финансов инструмент,
цена на стока, валутен курс (FX), индекс на цени или
лихвени проценти, кредитен рейтинг или кредитен индекс,
или друга променлива, при условие че, ако променливата е
нефинансова, тя не е специфична за дадена страна по
договора (наричана понякога „базова“);
б) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква
първоначална нетна инвестиция, която е по-малка от тази,
която би се изисквала за други видове договори, за които
би могло да се очаква да имат подобен отговор на
промените в пазарните фактори;
в) той се урежда на бъдеща дата.
Тук се отчита стойността на деривата по „Платежо
способност II“, само ако е положителна, към отчетната дата
(при отрицателна стойност вж. R0790).

C0010–C0020/
R0200

Депозити, различни от
парични еквиваленти

Депозити, различни от парични еквиваленти, които не могат да
се използват за извършване на плащания преди определен падеж
и не могат да бъдат обменени за валута или прехвърляеми
депозити, без някакъв вид съществено ограничение или санкция.

C0010–C0020/
R0210

Други инвестиции

Други инвестиции, които не са обхванати в посочените по-горе
инвестиции.

C0010–C0020/
R0220

Активи, държани за
обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори (класифицирани в дейност 31, както е
определено в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35).

C0010–C0020/
R0230

Заеми и ипотеки

Това е общата стойност на заемите и ипотеките, т.е. фина
нсовите активи, създадени, когато предприятия заемат средства
на длъжници, със или без обезпечение, включително пулове от
парични средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми и ипотеки, тази позиция отразява сборът.
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C0010–C0020/
R0240

Заеми по полици

УКАЗАНИЯ

Заеми, отпуснати на притежатели на полици, обезпечени по
полици (базови технически резерви).
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми по полици, заеми по ипотеки за физически лица и
други заеми и ипотеки, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0250

Заеми и ипотеки за
физически лица

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат
средства на длъжници — физически лица, с/без обезпечение,
включително пулове от парични средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми по полици, заеми по ипотеки за физически лица и
други заеми и ипотеки, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0260

Други заеми и ипотеки

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат
средства на длъжници — които не могат да бъдат класиф
ицирани по позиция R0240 или R0250, с/без обезпечение,
включително пулове от парични средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми по полици, заеми по ипотеки за физически лица и
други заеми и ипотеки, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0270

Презастрахователни възста
новявания по силата на:

Това е общата стойност на презастрахователните възста
новявания. Съответства на размера на дела на презастрахов
ателите от техническите резерви (включително презастраховане
с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР).

C0010–C0020/
R0280

Общо застраховане и
здравно застраховане,
подобно на общото
застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за общо застраховане и здравно застраховане,
подобно на общото застраховане.

C0010–C0020/
R0290

Общо застраховане, с
изключение на здравно
застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за общо застраховане, с изключение на техн
ическите резерви за здравно застраховане, подобно на общо
застраховане.

C0010–C0020/
R0300

Здравно застраховане,
подобно на общото
застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за здравно застраховане, подобно на общото
застраховане.

C0010–C0020/
R0310

Животозастраховане и
здравно застраховане,
подобно на живот
озастраховането, с
изключение на здравно и
обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за животозастраховане и здравно застраховане,
подобно на животозастраховането, с изключение на здравно и
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между общо застраховане, с изключение на здравно
застраховане, и здравно застраховане, подобно на общото
застраховане, тази позиция отразява сумата.

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между животозастраховането, с изключение на здравно и
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, и
здравно застраховане, подобно на общото застраховане, тази
позиция отразява сборът.
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C0010–C0020/
R0320

Здравно застраховане,
подобно на живот
озастраховането

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.

C0010–C0020/
R0330

Животозастраховане, с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за животозастрахователна дейност, с
изключение на техническите резерви за здравно застраховане,
подобно на животозастраховането, и техническите резерви за
застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд.

C0010–C0020/
R0340

Животозастраховане,
обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за животозастрахователна дейност, обвързана
с индекс и с дялове в инвестиционен фонд.

C0010–C0020/
R0350

Депозити към цеденти

Депозити, свързани с приета презастрахователна дейност.

C0010–C0020/
R0360

Застрахователни вземания и
вземания от посредници

►M2
Суми по плащания от притежатели на полици,
застрахователи и други, свързани със застрахователна дейност,
които не са включени в техническите резерви.
Тук се включват вземанията по приета презастрахователна
дейност.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0370

Презастрахователни
вземания

►M2 Суми по плащания от презастрахователи и свързани с
презастрахователна дейност, които не са включени в
презастрахователните възстановявания.
Тук могат да бъдат включени: сумите по вземания от
презастрахователи, които се отнасят до уредени претенции на
притежатели на полици или бенефициери; вземания от
презастрахователи, които не са свързани със застрахователни
събития или уредени застрахователни претенции, например
комисиони.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0380

Вземания (търговски, не
застрахователни)

Тук се включват сумите по вземания от служители или различни
стопански партньори (които не са свързани със застраховането),
включително публичноправни субекти.

C0010–C0020/
R0390

Собствени акции
(притежавани пряко)

Това е общата стойност на собствените акции, държани пряко от
предприятието.

C0010–C0020/
R0400

Суми, дължими по
отношение на позиции от
собствени средства или
първоначални средства,
поискани, но все още
неизплатени

Размерът на сумата, дължима по отношение на позиции от
собствени средства или първоначални средства, поискани, но
все още неизплатени

C0010–C0020/
R0410

Парични средства и парични
еквиваленти

Банкноти и монети в обращение, които обикновено се използват
за извършване на плащания, депозити, които могат да бъдат
обменени за валута при поискване по номинална стойност и
които могат направо да се използват за извършване на
плащания чрез чек, платежно нареждане, джиро, директен
дебит/кредит или друг инструмент за директни плащания, без
санкция или ограничение.
Банкови сметки не трябва да бъдат нетирани, т.е. в тази позиция
се признават единствено сметките с положително салдо, а
банковите овърдрафти се представят без пасивите, освен
когато съществува както законно право на компенсиране, така
и доказуемо намерение разплащането да стане на нетна основа.
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C0010–C0020/
R0420

Всички други активи, които
не са посочени другаде

Това е стойността на всички други активи, които не са включени
в други балансови позиции.

C0010–C0020/
R0500

Общо активи

Това е съвкупният общ размер на всички активи.

Технически резерви — общо
застраховане

Сумата на техническите резерви по общо застраховане.

Пасиви

C0010–C0020/
R0510

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на Миним
алното капиталово изискване (МКИ).
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е възможно разделението
на техническите резерви за общо застраховане между общо
застраховане (с изключение на здравно застраховане) и
здравно застраховане (подобно на общото застраховане), тази
позиция отразява сумата.

C0010–C0020/
R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане)

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане) —
технически резерви,
изчислени съвкупно

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане) —
най-добра прогнозна оценка

Това е общата стойност на техническите резерви за общоз
астрахователна дейност (с изключение на здравно застраховане).
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), за общоз
астрахователна дейност (с изключение на здравно застраховане).
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви за общозастрахователна дейност (с
изключение на здравно застраховане).
Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0550

C0010–C0020/
R0560

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане) —
добавка за риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви за общозастрахователна дейност (с изключение на
здравно застраховане).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане)

Това е общата стойност на техническите резерви за здравно
застраховане (подобно на общото застраховане).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
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C0010/R0570

C0010/R0580

УКАЗАНИЯ

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане) — технически
резерви, изчислени съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), за здравно
застраховане (подобно на общото застраховане).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане) — най-добра
прогнозна оценка

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви за здравно застраховане (подобно на
общото застраховане).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0590

C0010–C0020/
R0600

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане) — добавка за
риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви за здравно застраховане (подобно на общото
застраховане).

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд)

Сумата на техническите резерви в животозастраховането (с
изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е възможно разделението
на техническите резерви в животозастраховането (с изключение
на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд) между здравно застраховане (подобно на живот
озастраховането)
и
животозастраховане
(без
здравно
застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд), тази позиция отразява сумата.

C0010–C0020/
R0610

C0010/R0620

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането)

Това е общата стойност на техническите резерви за здравно
застраховане (подобно на животозастраховането).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането) — техн
ически резерви, изчислени
съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), за здравно
застраховане (подобно на животозастраховането).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
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C0010/R0630

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането) — найдобра прогнозна оценка

УКАЗАНИЯ

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви за здравно застраховане (подобно на
животозастраховането).
Най-добрата прогнозна оценка се отчитат, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0640

C0010–C0020/
R0650

C0010/R0660

C0010/R0670

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането) — добавка
за риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви за здравно застраховане (подобно на животозастрахова
нето).

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд)

Това е общата стойност на техническите резерви в живот
озастраховането (с изключение на застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд).

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на застраховане,
обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд) — технически
резерви, изчислени съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), в живот
озастраховането (с изключение на застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд).

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд) — най-добра
прогнозна оценка

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви в животозастраховането (с изключение
на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0680

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд) — добавка за
риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви в животозастраховането (с изключение на застраховане,
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд).
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
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C0010–C0020/
R0690

Това е общата стойност на техническите резерви в застраховането,
Технически резерви —
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд.
застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане за
иционен фонд
техническите резерви в съответствие с осигурителната методо
логия, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0700

Технически резерви —
застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд — техн
ически резерви, изчислени
съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), в застраховането,
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд).

Технически резерви —
застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд — най-добра
прогнозна оценка

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви в застраховането, обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд.

C0010/R0710

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане за
техническите резерви в съответствие с осигурителната методо
логия, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0720

Технически резерви —
застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд — добавка за
риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви в застраховането, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0020/R0730

Други технически резерви

Други технически резерви, признати от предприятията в техните
задължителни счетоводни отчети в съответствие с местните
ОСП или МСФО.

C0010–C0020/
R0740

Условни пасиви

Условният пасив се определя като:
а) възможно задължение, което възниква от минали събития и
чието съществуване ще бъде потвърдено единствено от настъ
пването или ненастъпването на едно или повече несигурни
бъдещи събития, които не са изцяло под контрола на
предприятието; или
б) настоящо задължение, произтичащо от минали събития, дори
ако:
i) не е вероятно да бъде необходим изходящ поток от
ресурси, съдържащи икономически ползи, за уреждане на
задължението; или
ii) размерът на задължението не може да бъде оценен дост
атъчно надеждно.
Размерът на условните пасиви, признати в баланса, отговаря на
критериите, предвидени в член 11 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
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C0010–C0020/
R0750

Резерви, различни от техн
ически резерви

УКАЗАНИЯ

Пасиви с несигурно проявление във времето или несигурен
размер, без отчетените в „Задължения по пенсионни обезщ
етения“.
Резервите се признават като пасиви (при условие че може да се
направи надеждна оценка), когато те представляват задължения
и е вероятно да бъде необходим изходящ поток от ресурси,
съдържащи икономически ползи, за уреждане на задълженията.

C0010–C0020/
R0760

Задължения по пенсионни
обезщетения

Това е общата стойност на нетните задължения, свързани с пенс
ионната схема на служителите.

C0010–C0020/
R0770

Депозити от
презастрахователи

Суми
(например
парични
средства),
получени
от
презастраховател или приспаднати от презастрахователя
съгласно презастрахователен договор.

C0010–C0020/
R0780

Отсрочени данъчни пасиви

Отсрочените данъчни пасиви са сумите на данък върху
доходите, платими в бъдещи периоди по отношение на
облагаеми временни разлики:

C0010–C0020/
R0790

Деривати

Финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
а) неговата стойност се променя в отговор на промяната в
определен лихвен процент, цена на финансов инструмент,
цена на стока, валутен курс, индекс на цени или лихвени
проценти, кредитен рейтинг или кредитен индекс, или друга
променлива, при условие че, ако променливата е нефина
нсова, тя не е специфична за дадена страна по договора
(наричана понякога „базова“);
б) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква
първоначална нетна инвестиция, която е по-малка от тази,
която би се изисквала за други видове договори, за които
би могло да се очаква да имат подобен отговор на
промените в пазарните фактори;
в) той се урежда на бъдеща дата.
По този ред се отчитат единствено дериватни пасиви (т.е.
деривати с отрицателна стойност към отчетната дата)
Дериватните активи се отчитат по C0010- C0020/R0190.
Предприятията, които не оценяват деривати според своите
местни ОСП, не трябва да представят стойност по финансови
отчети.

C0010–C0020/
R0800

Дългове към кредитни
институции

Дългове, като ипотечни кредити и заеми, към кредитни инст
итуции, с изключение на облигации, притежавани от кредитни
институции (предприятието не може да идентифицира всички
притежатели на облигации, които то е издало) и подчинени
пасиви. Тук също така се включват овърдрафтите.

C0010–
C0020/R0810
___ ◄
►M2

Финансови пасиви, различни
от дългове към кредитни
институции

Финансови пасиви, включително облигации, емитирани от
предприятие (държани или не от кредитните институции),
структурирани облигации, емитирани от самото предприятие, и
ипотечни кредити и заеми, дължими на субекти, различни от
кредитни институции.
Подчинените пасиви не се включват тук.
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и задължения към
посредници
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►M2
Сумите, дължими към притежатели на полици,
застрахователи и други дейности, свързани със застраховането,
които не са включени в техническите резерви.
Включва суми, дължими към (пре-)застрахователни посредници
(например комисиони, дължими на посредници, които
предприятието все още не е платило).
Не се включват заеми и ипотеки, дължими на други застрахов
ателни дружества, ако те се отнасят единствено до фина
нсирането и не са свързани със застрахователна дейност
(такива заеми и ипотеки се отчитат като финансови пасиви).
Тук се включват задължения по приета презастрахователна
дейност.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0830

Презастрахователни задъ
лжения

►M2 Сумите, дължими към презастрахователи (по-конкретно
текущи сметки), различни от депозити, свързани с презастрахов
ателна дейност, които не са включени в презастрахователните
възстановявания.
Включва задължения към презастрахователи, които се отнасят
до прехвърлени премии.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0840

Задължения (търговски, не
застрахователни)

Това е общата стойност на търговските задължения, включ
ително сумите, дължими на служители, доставчици и т.н.,
които не са свързани със застраховането, аналогично на
вземанията (търговски, не застрахователни) при активите;
включително публичноправни субекти.

C0010–C0020/
R0850

Подчинени пасиви

Подчинените пасиви са задължения, които се нареждат след
други
определени
задължения
при
ликвидация
на
предприятието. Това е общата стойност на подчинените
пасиви, класифицирани като основни собствени средства, и на
тези, които не са включени в основните собствени средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между подчинени пасиви извън основните собствени средства и
подчинени пасиви в основните собствени средства, тази позиция
отразява сумата.

C0010–C0020/
R0860

Подчинени пасиви, които не
са в основни собствени
средства

Подчинените пасиви са задължения, които се нареждат след
други
определени
задължения
при
ликвидация
на
предприятието. Някои други задължения могат да бъдат
подчинени дори в още по-голяма степен. Тук се представят
само подчинените пасиви, които не са класифицирани в
основни собствени средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между подчинени пасиви извън основните собствени средства и
подчинени пасиви в основните собствени средства, тази позиция
не се отчита.

C0010–C0020/
R0870

C0010–C0020/
R0880

Подчинени пасиви, които са
в основни собствени
средства

Подчинени пасиви, класифицирани като основни собствени
средства

Всички други пасиви, които
не са посочени другаде

Това е общата стойност на всички други пасиви, които не са
включени в други балансови позиции.

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между подчинени пасиви извън основните собствени средства и
подчинени пасиви в основните собствени средства, тази позиция
не се отчита.
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C0010–C0020/
R0900

Общо пасиви

Това е съвкупният общ размер на всички пасиви.

C0010/R1000

Превишение на активите над
пасивите

Това е общата стойност на превишението на активите над
пасивите на предприятието, оценени съгласно принципите за
оценяване на „Платежоспособност II“. Стойност на активите
минус пасивите.

C0020/R1000

Превишение на активите над
пасивите

Това е общата стойност на превишението на активите над
пасивите по колона „Стойност по задължителните счетоводни
отчети“.

(стойност по задължит
елните счетоводни отчети)

S.02.02 — Активи и пасиви по валута
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се попълва в съответствие със счетоводния баланс
(S.02.01). Принципите за оценяване са установени в Директива
2009/138/ЕО, Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, техническите стандарти
и насоките по „Платежоспособност II“.
Настоящият образец не трябва да бъде подаван, ако една валута
представлява повече от 90 % от активите и също от пасивите.
Ако бъде подаден, информацията за отчетната валута, трябва винаги да се
отчита независимо от размера на активите и пасивите. Информацията,
отчитана по валута, трябва да представлява най-малко 90 % от общата
стойност на активите и общата стойност на пасивите. Останалите 10 % се
агрегират. Ако, за да бъде спазено правилото за 90 %, дадена валута трябва
бъде отчетена или за активите, или пасивите, тогава тази валута се отчита
както за активите, така и за пасивите.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010/R0010

Валути

C0020/R0020

Отчита се общата стойност на инвестициите (различни от
Обща стойност по всички
валути — Инвестиции
активите, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
(различни от активи,
иционен фонд договори) за всички валути.
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

C0030/R0020

Стойност по отчетна валута
— Инвестиции (различни от
активи, държани за
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Отчита се стойността на инвестициите (различни от активите,
държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори) за отчетната валута.

C0040/R0020

Стойност по останалите
други валути — Инвестиции
(различни от активи,
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се общата стойност на инвестициите ( различни от
активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за останалите валути, които не се
отчитат поотделно.

Посочва се буквеният код на всяка валута, която трябва да бъде
отчетена, съгласно стандарт ISO 4217.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0020) и в съществени валути, които се
отчитат поотделно (C0050/R0020).
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C0050/R0020

Стойност по съществени
валути — Инвестиции
(различни от активи,
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се стойността на инвестициите (различни от активи,
държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори) за всяка от валутите, които трябва да се отчитат
поотделно.

C0020/R0030

Обща стойност по всички
валути — Други активи:
Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
държани за собствено
ползване, парични средства
и парични еквиваленти,
заеми по полици, заеми и
ипотеки за физически лица
и други заеми и ипотеки
(различни от обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се общата стойност на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползване, парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за всички валути.

C0030/R0030

Стойност по отчетна валута
— Други активи:
Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
държани за собствено
ползване, парични средства
и парични еквиваленти,
заеми по полици, заеми и
ипотеки за физически лица
и други заеми и ипотеки
(различни от обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се стойността на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползване, парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за отчетната валута.

C0040/R0030

Стойност по останалите
други валути — Други
активи: Недвижима
собственост, машини и
съоръжения, държани за
собствено ползване, парични
средства и парични еквив
аленти, заеми по полици,
заеми и ипотеки за
физически лица и други
заеми и ипотеки (различни
от обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Отчита се общата стойност на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползване, парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за останалите валути, които не се
отчитат поотделно.

Стойност по съществени
валути — Други активи:
Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
държани за собствено
ползване, парични средства
и парични еквиваленти,
заеми по полици, заеми и
ипотеки за физически лица
и други заеми и ипотеки
(различни от обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се стойността на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползван,. парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за всяка от валутите, които трябва да се
отчитат поотделно.

C0050/R0030

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0030) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0030).
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C0020/R0040

Обща стойност по всички
валути — Активи, държани
за обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се общата стойност на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за всички
валути.

C0030/R0040

Стойност по отчетна валута
— Активи, държани за
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се стойността на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за
отчетната валута.

C0040/R0040

Стойност по останалите
други валути — Активи,
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

Отчита се общата стойност на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0040

Стойност по съществени
валути — Активи, държани
за обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се стойността на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за всички
валути, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0050

Обща стойност по всички
валути — Презастрахов
ателни възстановявания

Отчита се общата стойност на презастрахователните възста
новявания за всички валути.

C0030/R0050

Стойност по отчетна валута
— Презастрахователни
възстановявания

Отчита се стойността на презастрахователните възстановявания
за отчетната валута.

C0040/R0050

Стойност по останалите
други валути —
Презастрахователни възста
новявания

Отчита се общата стойност на презастрахователните възста
новявания за останалите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0050

Стойност по съществени
валути — Презастрахов
ателни възстановявания

Отчита се стойността на презастрахователните възстановявания
за всяка от валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0060

Обща стойност по всички
валути — Депозити към
цеденти, застрахователни
вземания и вземания от
посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се общата стойност на депозитите към цеденти,
застрахователните вземания и вземанията от посредници за
всички валути.

C0030/R0060

Стойност по отчетна валута
— Депозити към цеденти,
застрахователни вземания и
вземания от посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се стойността на депозитите към цеденти, застраховат
елните вземания и вземанията от посредници за отчетната
валута.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0040) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0040).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0050) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0050).
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Стойност по останалите
други валути — Депозити
към цеденти, застрахов
ателни вземания и вземания
от посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се стойността на депозитите към цеденти, застраховат
елните вземания и вземанията от посредници за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0060

Стойност по съществени
валути — Депозити към
цеденти, застрахователни
вземания и вземания от
посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се стойността на депозитите към цеденти, застраховат
елните вземания и вземанията от посредници за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0070

Обща стойност по
съществени валути —
Всички други активи

Отчита се общата стойност на всички други активи за всички
валути.

C0030/R0070

Стойност по отчетната
валута — Всички други
активи

Отчита се стойността на всички други активи за отчетната
валута.

C0040/R0070

Стойност по останалите
други валути — Всички
други активи

Отчита се общата стойност на всички други активи за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0070

Стойност по съществени
валути — Всички други
активи

Отчита се стойността на всички други активи за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0100

Обща стойност по всички
валути — Общо активи

Отчита се общата стойност на активите (общо) за всички валути.

C0030/R0100

Стойност по отчетна валута
— Общо активи

Отчита се стойността на активите (общо) за отчетната валута.

C0040/R0100

Стойност по останалите
други валути — Общо
активи

Отчита се стойността на активите (общо) за останалите валути,
които не се отчитат поотделно.

C0050/R0100

Стойност по съществени
валути — Общо активи

Отчита се стойността на активите (общо) за всяка от валутите,
които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0110

Обща стойност по всички
Отчита се общата стойност на техническите резерви (без
валути — Технически
обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
резерви (без обвързаните с
договори) за всички валути.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

C0030/R0110

Стойност по отчетна валута
— Технически резерви (без
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0060) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0060).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0070) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0070).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0100) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0100).

Отчита се стойността на техническите резерви (без обвързаните
с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори) за
отчетната валута.
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иционен фонд договори)

УКАЗАНИЯ

Отчита се общата стойност на техническите резерви (без
обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
договори) за останалите валути, които не се отчитат поотделно.
Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0110) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0110).

C0050/R0110

Стойност по съществени
Отчита се стойността на техническите резерви (без обвързаните
валути — Технически
с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори) за всяка от
резерви (без обвързаните с
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

C0020/R0120

Обща стойност по всички
Отчита се общата стойност на техническите резерви по
валути — Технически
договори, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
резерви — обвързани с
фонд, за всички валути.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

C0030/R0120

Стойност по отчетна валута
— Технически резерви —
обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се стойността на техническите резерви по договори,
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, за
отчетната валута.

C0040/R0120

Стойност по останалите
други валути — Технически
резерви — обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

Отчита се стойността на техническите резерви по договори,
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.
Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0120) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0120).

C0050/R0120

Стойност по съществени
Отчита се стойността на техническите резерви по договори,
валути — Технически
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, за всяка
резерви — обвързани с
от валутите, които трябва да се отчитат поотделно.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

C0020/R0130

Обща стойност по всички
валути — Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1
Отчита се общата стойност на депозитите от
презастрахователи, задълженията към застрахователи и
посредници, както и презастрахователните задължения за
всички валути. ◄

C0030/R0130

Стойност по отчетна валута
— Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1 Отчита се стойността на депозитите от презастрахователи,
задълженията към застрахователи и посредници, както и
презастрахователните задължения за отчетната валута. ◄

C0040/R0130

Стойност по останалите
други валути — Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1 Отчита се стойността на депозитите от презастрахователи,
задълженията към застрахователи и посредници, както и
презастрахователните задължения за останалите валути, които
не се отчитат поотделно.
Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0130) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0130) ◄
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C0050/R0130

Стойност по съществени
валути — Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1 Отчита се стойността на депозитите от презастрахователи,
задълженията към застрахователи и посредници, както и
презастрахователните задължения за всяка от валутите, които
трябва да се отчитат поотделно. ◄

C0020/R0140

Обща стойност по всички
валути — Деривати

Отчита се общата стойност на дериватите за всички валути.

C0030/R0140

Стойност по отчетна валута
— Деривати

Отчита се стойността на дериватите за отчетната валута.

C0040/R0140

Стойност по останалите
други валути — Деривати

Отчита се общата стойност на дериватите за останалите валути,
които не се отчитат поотделно.
Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0140) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0140).

C0050/R0140

Стойност по съществени
валути — Деривати

Отчита се стойността на дериватите за всяка от валутите, които
трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0150

Обща стойност по всички
валути — Финансови пасиви

Отчита се общата стойност на финансовите пасиви за всички
валути.

C0030/R0150

Стойност по отчетна валута
— Финансови пасиви

Отчита се стойността на финансовите пасиви за отчетната
валута.

C0040/R0150

Стойност по останалите
други валути — Финансови
пасиви

Отчита се общата стойност на финансовите пасиви за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0150

Стойност по съществени
валути — Финансови пасиви

Отчита се стойността на финансовите пасиви за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0160

Обща стойност по всички
валути — Условни пасиви

Отчита се общата стойност на условните пасиви за всички
валути.

C0030/R0160

Стойност по отчетна валута
— Условни пасиви

Отчита се стойността на условните пасиви за отчетната валута.

C0040/R0160

Стойност по останалите
други валути — Условни
пасиви

Отчита се общата стойност на условните пасиви за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0160

Стойност по съществени
валути — Условни пасиви

Отчита се стойността на условните пасиви за всяка от валутите,
които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0170

Обща стойност по всички
валути — Всички други
пасиви

Отчита се общата стойност на всички други пасиви за всички
валути.

C0030/R0170

Стойност по отчетната
валута — Всички други
пасиви

Отчита се стойността на всички други пасиви за отчетната
валута.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0150) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0150).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0160) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0160).

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 518
▼B
ПОЗИЦИЯ

C0040/R0170

УКАЗАНИЯ

Стойност по останалите
други валути — Всички
други пасиви

Отчита се общата стойност на всички други пасиви за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0170

Стойност по съществени
валути — Всички други
пасиви

Отчита се стойността на всички други пасиви за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0200

Обща стойност по всички
валути — Общо пасиви

Отчита се общата стойност на пасивите (общо) за всички валути.

C0030/R0100

Стойност по отчетна валута
— Общо пасиви

Отчита се стойността на пасивите (общо) за отчетната валута.

C0040/R0200

Стойност по останалите
други валути — Общо
пасиви

Отчита се общата стойност на пасивите (общо) за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

Стойност по съществени
валути — Общо пасиви

Отчита се стойността на пасивите (общо) за всяка от валутите,
които трябва да се отчитат поотделно.

C0050/R0200

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0170) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0170).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0200) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0200).

S.03.01 — Задбалансови позиции — Общо
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият раздел включва информация относно задбалансовите позиции и
максималната стойност и стойността по „Платежоспособност II“ на
условните пасиви в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“.
По отношение на стойността по „Платежоспособност II“ в указанията се
определят елементите от гледна точка на признаването. Принципите за
оценяване са установени в Директива 2009/138/ЕО, Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по „Платежо
способност II“.
Гаранциите изискват от издателя да извърши определени плащания, за да
обезщети притежателя за загуба, която той ще понесе, ако определен
длъжник не извърши дължимо плащане съгласно първоначалните или
изменените условия по дългов инструмент. Тези гаранции могат да бъдат
под различна правна форма, като например финансови гаранции,
акредитиви, договори за кредитно неизпълнение. Тези позиции не
включват гаранциите, произтичащи от застрахователни договори, които са
признати в техническите резерви.
Условният пасив се определя като:
а) възможно задължение, което възниква от минали събития и чието
съществуване ще бъде потвърдено единствено от настъпването или
ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които
не са изцяло под контрола на предприятието; или
б) настоящо задължение, произтичащо от минали събития, дори ако:
i. не е вероятно да бъде необходим изходящ поток от ресурси,
съдържащи икономически ползи, за уреждане на задължението; или
ii. размерът на задължението не може да бъде оценен достатъчно
надеждно.
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Обезпечението е актив с парична стойност или ангажимент, които
осигуряват заемодателя срещу неизпълнение от страна на заемополучателя.
Гаранциите, изброени в настоящия образец, не се отчитат в S.03.02 и
S.03.03. Това означава, че в настоящия образец се отчитат единствено
ограничени гаранции.
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

Максимална стойност —
Гаранции, предоставени от
предприятието, включително
акредитиви

УКАЗАНИЯ

Сборът от всички възможни изходящи парични потоци,
свързани с гаранции, при настъпване на всички събития,
активиращи гаранции, предоставени от предприятие на
друга страна. Тук се включват паричните потоци по
акредитиви.
В случай че гаранцията е определена и като условен пасив
по R0310, максималната сума също се включва в този ред.

C0010/R0020

Максимална стойност —
Гаранции, предоставени от
предприятието, включително
акредитиви, от които гаранции,
включително акредитиви, предо
ставени на други предприятия от
същата група

Част от C0010/R0010, свързана с гаранции, включително
акредитиви, предоставени на други предприятия от
същата група.

C0020/R0010

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Гаранции, предоставени от
предприятието, включително
акредитиви

Стойност по „Платежоспособност II“ на гаранциите, предо
ставени от предприятието, включително акредитиви

C0020/R0020

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Гаранции, предоставени от
предприятието, включително
акредитиви, от които гаранции,
включително акредитиви, предо
ставени на други предприятия от
същата група

Част от C0020/R0010, свързана с гаранции, включително
акредитиви, предоставени на други предприятия от
същата група.

C0010/R0030

Максимална стойност —
Гаранции, получени от
предприятието, включително
акредитиви

Сборът от всички възможни входящи парични потоци,
свързани с гаранции, при настъпване на всички събития,
активиращи гаранции, получени от предприятие от друга
страна, за да се гарантира изплащането на задълженията,
дължими от предприятието (включително акредитиви,
неусвоени договорени механизми за отпускане на заеми).

C0010/R0040

Максимална стойност —
Гаранции, получени от
предприятието, включително
акредитиви, от които гаранции,
включително акредитиви,
получени от други предприятия
от същата група

Част от C0010/R0030, свързана с гаранции, включително
акредитиви, получени от други предприятия от същата
група.

C0020/R0030

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Гаранции, получени от
предприятието, включително
акредитиви

Стойност по „Платежоспособност II“ на гаранциите,
получени от предприятието, включително акредитиви

C0020/R0040

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Гаранции, получени от
предприятието, включително
акредитиви, от които гаранции,
включително акредитиви,
получени от други предприятия
от същата група

Част от C0020/R0030, свързана с гаранции, включително
акредитиви, получени от други предприятия от същата
група.
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УКАЗАНИЯ

C0020/R0100

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Обезпечения, държани за
отпуснати заеми или закупени
облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията,
държани за отпуснати заеми или закупени облигации.

C0020/R0110

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Обезпечения, държани за
деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията,
държани за деривати.

C0020/R0120

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Активи, предоставени в залог от
презастрахователи за
прехвърлени технически резерви

Стойност по „Платежоспособност II“ на активи, предо
ставени в залог от презастрахователи за прехвърлени техн
ически резерви

C0020/R0130

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви — Други
държани обезпечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на други държани
обезпечения.

C0020/R0200

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви — Общо
държани обезпечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на държаните
обезпечения.

C0030/R0100

Стойност на активите, за които
се държи обезпечение — Обезп
ечения, държани за отпуснати
заеми или закупени облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които
се държат обезпечения за отпуснати заеми или закупени
облигации.

C0030/R0110

Стойност на активите, за които
се държи обезпечение — Обезп
ечения, държани за деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които
се държат обезпечения за деривати.

C0030/R0120

Стойност на активите, за които
се държи обезпечение — Активи,
предоставени в залог от
презастрахователи за
прехвърлени технически резерви

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които
се държат обезпечения за активи, предоставени в залог от
презастрахователи за прехвърлени технически резерви.

C0030/R0130

Стойност на активите, за които
се държи обезпечение — Други
държани обезпечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които
се държат други обезпечения.

C0030/R0200

Стойност на активите, за които
се държи обезпечение — Общо
държани обезпечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за
които се държат общо обезпечения.

C0020/R0210

Стойност на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение
— Обезпечения, предоставени в
залог за получени заеми или
емитирани облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията,
предоставени в залог за получени заеми или емитирани
облигации.

C0020/R0220

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Обезпечения, предоставени в
залог за деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията,
предоставени в залог за деривати.
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C0020/R0230

Стойност на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение
— Активи, предоставени в залог
при цеденти за технически
резерви (приета презастрахов
ателна дейност)

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, предо
ставени в залог при цеденти за технически резерви
(приета презастрахователна дейност)

C0020/R0240

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви — Други
предоставени в залог обезп
ечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията,
предоставени в залог за други обезпечения.

C0020/R0300

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви — Общо
предоставени в залог обезп
ечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на предоста
вените в залог обезпечения.

C0040/R0210

Стойност на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение
— Обезпечения, предоставени в
залог за получени заеми или
емитирани облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които
е предоставено в залог обезпечение за получени заеми или
емитирани облигации.

C0040/R0220

Стойност на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение
— Обезпечения, предоставени в
залог за деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които
е предоставено в залог обезпечение за деривати.

C0040/R0230

Стойност на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение
— Активи, предоставени в залог
при цеденти за технически
резерви (приета презастрахов
ателна дейност)

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които
са предоставени в залог активи при цеденти за технически
резерви (приета презастрахователна дейност)

C0040/R0240

Стойност на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение
— Други предоставени в залог
обезпечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които
е предоставено в залог друго обезпечение.

C0040/R0300

Стойност на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение
— Общо предоставени в залог
обезпечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за
които е предоставено в залог обезпечение.

C0010/R0310

Максимална стойност —
Условни пасиви, които не са
включени в счетоводния баланс
по „Платежоспособност II“

Максимална възможна стойност на условните пасиви,
независимо от тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи
изходящи парични потоци, необходими за уреждане на
условните пасиви през жизнения цикъл на този условен
пасив, дисконтирани според основната срочна структура
на безрисковия лихвен процент), които не са включени в
счетоводния баланс по „Платежоспособност II“ (позиция
C0010/R0740 от S.02.01).
Отнася се за условните пасиви, които не са съществени.
Тази сума включва гаранциите, отчетени в R0010, ако се
считат за условни пасиви.

C0010/R0320

Максимална стойност —
Условни пасиви, които не са
включени в счетоводния баланс
по „Платежоспособност II“, от
които условни пасиви към
субекти от същата група

Част от C0010/R0310, свързана с условни пасиви към
субекти от същата група.
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C0010/R0330

Максимална стойност —
Условни пасиви, които са
включени в счетоводния баланс
по „Платежоспособност II“

Максимална възможна стойност на условните пасиви,
независимо от тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи
изходящи парични потоци, необходими за уреждане на
условните пасиви през жизнения цикъл на този условен
пасив, дисконтирани според съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент), които са оценени в счето
водния баланс по „Платежоспособност II“ съгласно
посоченото в член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0010/R0400

Максимална стойност — Общо
условни пасиви

Обща максимална възможна стойност на условните пасиви,
независимо от тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи парични
потоци, необходими за уреждане на условните пасиви през
жизнения цикъл на този условен пасив, дисконтирани
според основната срочна структура на безрисковия лихвен
процент).

C0020/R0310

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Условни пасиви, които не са
включени в счетоводния баланс
по „Платежоспособност II“

Стойност по „Платежоспособност II“ на условните пасиви,
които не са включени в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“

C0020/R0330

Стойност на гаранция/ обезп
ечение/условни пасиви —
Условни пасиви, които са
включени в счетоводния баланс
по „Платежоспособност II“

Стойност по „Платежоспособност II“ на условните пасиви,
които са включени в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“ Тази стойност се отчита само във връзка с
условните пасиви, чиято стойност е отчетена в
позиция C0010/R0330 в S.03.01.
Ако тази стойност е по-малка от отчетената в C0010/R0740
в S.02.01, се предоставя обяснение в текстовата част на
отчетите.

S.03.02 — Задбалансови
неограничени гаранции

позиции

—

списък

на

получените

Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
По отношение на стойността по „Платежоспособност II“ в указанията се
определят елементите от гледна точка на признаването. Принципите за
оценяване са установени в Директива 2009/138/ЕО, Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по „Платежо
способност II“.
Неограничените гаранции се отнасят за гаранциите с неограничен размер,
независимо от това дали датата е ограничена или не.
Гаранциите, изброени в настоящия образец, не се отчитат в S.03.01.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Код на гаранцията

Код на получената гаранция. Този номер, определен от
предприятието, трябва да бъде уникален и да се използва
последователно във времето. Не трябва да бъде използван
повторно за други гаранции.

C0020

Наименование на доставчика на
гаранцията

Посочват се наименованието на доставчика на гаранцията.

C0030

Код на доставчика на гаранцията

Идентификационен код на доставчика, като се използва
Идентификационният код на правния субект (LEI), ако
има такъв.
Ако няма, тази позиция не се отчита.
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C0040

Вид код на доставчика на
гаранцията

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код, използван за позиция „Код на
доставчика на гаранцията“. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0050

Доставчик на гаранцията,
принадлежащ към същата група

Посочва се дали доставчикът на гаранцията принадлежи
към същата група като предприятието.
Използва се една
изчерпателен списък:

от

възможностите

от

следния

1 — Принадлежащ към същата група
2 — Непринадлежащ към същата група
C0060

Събитие(я), активиращо(и)
гаранции

Посочва се активиращото събитие. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Кредитно събитие, водещо до обявяване на несъстоят
елност, според Международната асоциация за суапове и
деривативи (ISDA)
2 — Понижаване на рейтинга от агенция за кредитен
рейтинг
3 — Спад на КИП под определен праг, но повече от 100 %
4 — Спад на МКИ под определен праг, но повече от 100 %
5 — Нарушение на КИП
6 — Нарушение на МКИ
7 — Неплащане на договорно задължение
8 — Измама
9 — Нарушение на договорно задължение, свързано с
продажбата на активи
10 — Нарушение на договорно задължение, свързано с
придобиването на активи
0 — Друго

C0070

Специфично(и) събитие(я),
активиращо(и) гаранции

Описание на активиращото събитие, в случай че
предприятието е избрало „0 — Друго“ за позиция C0060
„Събитие(я), активиращо(и) гаранции“.

C0080

Дата на влизане в сила на
гаранцията

Посочва се началната дата на покритието по договора
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)

C0090

Допълнителни собствени
средства

Посочване дали гаранцията е класифицирана като допълн
ителни собствени средства и е представена в следните
позиции от S.23.01:
— Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО (C0010/R0340)
— Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО
(C0010/R0350)
Използва се една
изчерпателен списък:

от

възможностите

1 — Допълнителни собствени средства
2 — Не е допълнителни собствени средства

от

следния
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▼B
S.03.03 — Задбалансови позиции — Списък на неограничените
гаранции, предоставени от предприятието
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
По отношение на стойността по „Платежоспособност II“ в указанията се
определят елементите от гледна точка на признаването. Принципите за
оценяване са установени в Директива 2009/138/ЕО, Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по „Платежо
способност II“.
Неограничените гаранции се отнасят за гаранциите с неограничен размер,
независимо от това дали датата е ограничена или не.
Гаранциите, изброени в настоящия образец, не се отчитат в S.03.01.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Код на гаранцията

Код на предоставената гаранция. Този номер, определен от
предприятието, трябва да бъде уникален и да се използва последов
ателно във времето. Не трябва да бъде използван повторно за други
гаранции.

C0020

Наименование на
получателя на
гаранцията

Посочват се името на получателя на гаранцията.

C0030

Код на получателя на
гаранцията

Идентификационен код на получателя на гаранцията, като се
използва Идентификационният код на правния субект (LEI), ако
има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0040

Вид код на получателя
на гаранцията

Идентификационен код, използван за позиция „Код на получателя на
гаранцията“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0050

Получател на
гаранцията,
принадлежащ към
същата група

Посочва се дали получателят на гаранцията принадлежи към същата
група като предприятието.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Принадлежащ към същата група
2 — Непринадлежащ към същата група

C0060

Събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Списък на активиращите събития. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Кредитно събитие, водещо до обявяване на несъстоятелност,
според Международната асоциация за суапове и деривативи (ISDA)
2 — Понижаване на рейтинга от агенция за кредитен рейтинг
3 — Спад на КИП под определен праг, но повече от 100 %
4 — Спад на МКИ под определен праг, но повече от 100 %
5 — Нарушение на КИП
6 — Нарушение на МКИ
7 — Неплащане на договорно задължение
8 — Измама
9 — Нарушение на договорно задължение, свързано с продажбата на
активи
10 — Нарушение на
придобиването на активи
0 — Друго

договорно

задължение,

свързано

с

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 525
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0070

Приблизителна оценка
на максималната
стойност на гаранцията

Сборът от всички възможни парични потоци, свързани с гаранции,
при настъпване на всички събития, активиращи гаранции, предо
ставени от предприятие на друга страна.

C0080

Специфично(и)
събитие(я),
активиращо(и)
гаранции

Описание на активиращото събитие, в случай че предприятието е
избрало „0 — Друго“ за позиция C0060 „Събитие(я), активиращо(и)
гаранции“.

C0090

Дата на влизане в сила
на гаранцията

Посочва се датата, указваща началото на валидността на гаранцията,
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)

S.04.01 — Дейност по държави
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.

▼M2
Настоящият образец се подава съгласно счетоводните принципи, т.е.:
местни ОСП или МСФО, ако се прилагат като местни ОСП. Това става
обаче при съблюдаване на видовете дейност, определени в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Предприятията използват
принципите на признаване и оценяване, следвани в публикуваните
финансови отчети; не е необходимо ново признаване и оценяване, освен
за класифицирането като инвестиционни или като застрахователни
договори, когато това е приложимо във финансовите отчети. В настоящия
образец се включват всички застрахователни дейности независимо от
евентуални различия в класифицирането като инвестиционни или като
застрахователни договори, приложимо във финансовите отчети.

▼B
Когато застрахователното и презастрахователното предприятие осъществява
дейност извън държавата по произход, информацията се отчита, като се
прави разграничение между държава по произход, всяка от другите
държави, принадлежащи към Европейското икономическо пространство
(ЕИП) и съществени държави извън ЕИП;
а) Информацията относно държавите от ЕИП обхваща следното:
i. дейност, договорно установена от предприятието в държавата, в
която то е установено;
ii. дейност, договорно установена от предприятието съгласно
свободното предоставяне на услуги (СПУ) в други държави от ЕИП;
iii. дейност, договорно установена от клонове в рамките на ЕИП в
държавата, в която те са установени;
iv. дейност, договорно установена от клонове в рамките на ЕИП
съгласно СПУ в други държави от ЕИП;
v. записани премии в държавата съгласно СПУ от предприятието или
всеки от клоновете на предприятието в рамките на ЕИП;
б) Информация за съществените държави извън ЕИП се подава, когато е
необходимо да бъдат отчетени най-малко 90 % от брутните записани
премии или ако брутните начислени премии на държави извън ЕИП
надхвърлят 5 % от общите брутни записани премии;
в) Данните, които не са отчетени по държави извън ЕИП, се отчитат като
сбор. Местонахождението на дейността по държава се установява според
това къде е договорно установена дейността, т.е. ако се осъществява от
клон съгласно СПУ, се отчита към държавата, в която клонът е уста
новен.
Информацията включва дейност по пряко и прието презастраховане и се
представя брутно, без приспадане на прехвърленото презастраховане.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 526
▼B
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Вид дейност

УКАЗАНИЯ

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
13 — Пропорционално
медицински разходи

презастраховане

във

връзка

с

14 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита
на доходите
15 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщ
етение на работниците
16 — Пропорционално презастраховане на гражданска отго
ворност във връзка с моторни превозни средства
17 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с
моторни превозни средства
18 — Пропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане
19 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу
пожар и други бедствия
20 — Пропорционално презастраховане във връзка с обща
гражданска отговорност
21 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
22 — Пропорционално презастраховане във връзка с правни
разноски
23 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
24 — Пропорционално презастраховане във връзка с разни
финансови загуби
25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане
28 — Непропорционално имуществено презастраховане
29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори
и свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори
и свързани със застрахователни задължения, различни от
здравнозастрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането
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▼B
ПОЗИЦИЯ

C0010

УКАЗАНИЯ

Предприятие — дейност,
договорно установена от
предприятието, в държавата
по произход

Обем на дейността, договорно установена от предприятието, в
държавата по произход

Предприятие — Дейност,
договорно установена от
предприятието съгласно
СПУ в държави от ЕИП,
различни от държавата по
произход

Дейност, договорно установена от предприятието съгласно СПУ,
в държави от ЕИП, различни от държавата по произход.

C0030

Предприятие — Дейност,
договорно установена от
клон в рамките на ЕИП
съгласно СПУ, в държавата
по произход

Дейност, договорно установена от клон в рамките на ЕИП
съгласно СПУ, в държавата по произход

C0040

Всички държави—членки на
ЕИП — Общо дейности,
договорно установени от
всички клонове в рамките на
ЕИП, в държавата, в която
те са установени

Общ размер на дейността, договорно установена от клонове в
рамките на ЕИП, в държавата, в която те са установени.

Всички държави—членки на
ЕИП — Общо дейности,
договорно установени от
всички клонове в рамките на
ЕИП съгласно СПУ

Общ размер на дейностите, договорно установени от клонове в
рамките на ЕИП съгласно СПУ, в държавите от ЕИП, в които те
не са установени.

C0020

C0050

C0060

Тук не се включва дейността, договорно установена от клонове,
и дейността, договорно установена от предприятието съгласно
СПУ, в държави от ЕИП, различни от държавата по произход.

Тук не се включва дейността, договорно установена от клонове.

Това е сборът от C0080 за всички клонове.

Това е сборът от C0090 за всички клонове.

Всички държави — членки
на ЕИП — Общо дейности,
договорно установени от
предприятието и от всички
клонове в рамките на ЕИП
съгласно СПУ

►M2 Общо дейности, договорно установени от предприятието
и от всички клонове в рамките на ЕИП посредством СПУ, в
държави от ЕИП, различни от държавата, в която са учредени,
с изключение на СПУ от клонове в държавата по произход на
предприятието.

C0070

Общо дейности, договорно
установени от всички
клонове, които са извън
ЕИП

Размер на дейността, договорно установена от всички клонове,
които са извън ЕИП.

C0080

По държави — членки на
ЕИП — Дейност, договорно
установена в разглежданата
държава от установен в тази
държава клон в рамките на
ЕИП

Размер на дейността, договорно установена в държавата, от клон
в рамките на ЕИП, установен в тази държава

C0090

По държави — членки на
ЕИП — Дейност, договорно
установена от клон в
рамките на ЕИП, установен
в разглежданата държава

Размер на дейността, договорно установен от клон в рамките на
ЕИП съгласно СПУ, в държавите от ЕИП, в които той не е
установен.

Това е сборът от C0100 за всички клонове. ◄
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ПОЗИЦИЯ

C0100

УКАЗАНИЯ

По държави — членки на
ЕИП — Дейност, договорно
установена от
предприятието или клон в
рамките на ЕИП съгласно
СПУ, в разглежданата
държава

Размер на дейността, договорно установена от предприятието
или клон в рамките на ЕИП съгласно СПУ, в разглежданата
държава.

C0110

По съществени държави
извън ЕИП — Дейност,
договорно установена от
съществени клонове, които
са извън ЕИП

Размер на дейността, договорно установена от съществени
клонове, които са извън ЕИП, в държавата, в която те са уста
новени.

R0010/C0080

Държава

Посочва се двубуквеният код на държавата—членка на ЕИП, в
която клонът е установен, съгласно стандарт ISO 3166-1.

R0010/C0090

По държави — членки на
ЕИП

Посочва се двубуквеният код на държавата—членка на ЕИП, в
която клонът е установен, съгласно стандарт ISO 3166-1.

R0010/C0100

По държави — членки на
ЕИП

Посочва се двубуквеният код на държавата—членка на ЕИП, в
която се извършва СПУ, съгласно стандарт ISO 3166-1.

R0010/C0110

По съществени държави
извън ЕИП

Посочва се двубуквеният код на държавата извън ЕИП, в която
клонът е установен, съгласно стандарт ISO 3166-1.

R0020

Записани премии

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутните записани
премии обхващат всички суми, дължими през финансовата
година по застрахователни договори, независимо от обстоятел
ството, че тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за
следваща финансова година.

R0030

Възникнали претенции

Претенции, възникнали през отчетния период, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сбора от изплатените
претенции и промяната в резерва за претенции през финансовата
година във връзка със застрахователни договори.

Тази колона се отчита по отношение на всички държави от ЕИП,
в които предприятието или клон извършва дейност съгласно
СПУ, с изключение на държавата по произход. В този случай
съответната сума се отчита в C0030.

Тук не се включват разходите за управление на претенции.
R0040

Комисиони

Направените разходи за придобиване, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище
отделен застрахователен договор и са били направени, защото
предприятието е издало съответния договор. Това са разходи за
комисиони, разходи за продажба, подписване и започване на
издаден застрахователен договор. Тук се включват промените в
отсрочените разходи по придобиването.
По
отношение
на
презастрахователните
определението се прилага mutatis mutandis.

S.04.02 — Информация относно клас 10 в част А от Приложение I към
Директивата „Платежоспособност II“, с изключение на отговорността
на превозвача
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отчита в съответствие с член 159 от Директива
2009/138/ЕО и се отнася само за пряка дейност.
Информация се подава по отношение на свободното предоставяне на
услуги, осъществявано от предприятието и от държава от ЕИП, като се
посочват поотделно дейността, извършвана от клон и чрез свободно предо
ставяне на услуги.

предприятия
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ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

УКАЗАНИЯ

Държава

Посочва се двубуквеният код на държавата—членка на ЕИП, в която
клонът се намира, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0010/R0020

Предприятие — СПУ
— Честотата на прете
нциите за гражданска
отговорност във връзка
с моторни превозни
средства (с изключение
на отговорност на
превозвача)

Брой претенции във връзка с дейността, извършена от предприятието
чрез свободно предоставяне на услуги, възникнали по отношение на
клас 10 от част А от приложение I към Директива „Платежо
способност II“ (с изключение на отговорност на превозвача),
спрямо средно застрахованите превозни средства през отчетния
период. Средно застрахованите превозни средства съответстват на
средната стойност между броя застраховани превозни средства в
края на отчетната година и броя застраховани превозни средства в
края на годината, предхождаща отчетната година. Не се вземат под
внимание претенциите, по които не са възникнали плащания.

C0010/R0030

Предприятие — СПУ
— Средна стойност на
претенциите за
гражданска отго
ворност във връзка с
моторни превозни
средства (с изключение
на отговорност на
превозвача)

Средна стойност на възникналите претенции във връзка с дейността,
извършена от предприятието чрез свободно предоставяне на услуги,
възникнали по отношение на клас 10 от част А от приложение I към
Директива „Платежоспособност II“ (с изключение на отговорност на
превозвача), изчислена като сума на възникнали претенции, разделена
на брой възникнали претенции. Не се вземат под внимание прете
нциите, по които не са възникнали плащания.

C0020/R0020

Клон — Честотата на
претенциите за
гражданска отго
ворност във връзка с
моторни превозни
средства (с изключение
на отговорност на
превозвача)

Брой претенции за всеки клон във връзка с дейността, извършена в
държавата, в която клонът е установен, възникнали по отношение на
клас 10 от част А от приложение I към Директива „Платежо
способност II“ (с изключение на отговорност на превозвача),
спрямо средно застрахованите превозни средства през отчетния
период. Средно застрахованите превозни средства съответстват на
средната стойност между броя застраховани превозни средства в
края на отчетната година и броя застраховани превозни средства в
края на годината, предхождаща отчетната година. Не се вземат под
внимание претенциите, по които не са възникнали плащания.

СПУ — Честотата на
претенциите за
гражданска отго
ворност във връзка с
моторни превозни
средства (с изключение
на отговорност на
превозвача)

Брой претенции за всеки клон във връзка с дейността, извършена
съгласно свободното предоставяне на услуги, възникнали по
отношение на клас 10 от част А от приложение I към Директива
„Платежоспособност II“ (с изключение на отговорност на превоз
вача), спрямо средно застрахованите превозни средства през
отчетния период. Средно застраховани превозни средства съответства
на средната стойност между броя застраховани превозни средства в
края на отчетната година и броя застраховани превозни средства в
края на годината, предхождаща отчетната година. Не се вземат под
внимание претенциите, по които не са възникнали плащания.

Клон — Средна
стойност на прете
нциите за гражданска
отговорност във връзка
с моторни превозни
средства (с изключение
на отговорност на
превозвача)

Средна стойност на претенциите за всеки клон във връзка с
дейността, извършена в държавата, в която клонът е установен, възн
икнали по отношение на клас 10 от част А от приложение I към
Директива „Платежоспособност II“ (с изключение на отговорност
на превозвача), изчислена като сума на възникнали претенции,
разделена на брой възникнали претенции. Не се вземат под
внимание претенциите, по които не са възникнали плащания.

СПУ — Средна
стойност на прете
нциите за гражданска
отговорност във връзка
с моторни превозни
средства (с изключение
на отговорност на
превозвача)

Средна стойност на претенциите за всеки клон във връзка с
дейността, извършена съгласно свободното предоставяне на услуги,
възникнали по отношение на клас 10 от част А от приложение I към
Директива „Платежоспособност II“ (с изключение на отговорност на
превозвача), изчислена като сума на възникнали претенции, разделена
на брой възникнали претенции. Не се вземат под внимание прете
нциите, по които не са възникнали плащания.

…

…

C0030/R0020
…

C0020/R0030
…

C0030/R0030
…
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▼B
S.05.01 — Премии, претенции и разходи по вид дейност
Общи коментари
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се подава съгласно счетоводните принципи, т.е.:
местни ОСП или МСФО, приети като местни ОСП, като се използват
видовете дейност по „Платежоспособност II“, определени в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Предприятията използват
принципите на признаване и оценяване, следвани в публикуваните
финансови отчети, не е необходимо ново признаване и оценяване.
Данните в образеца се отчитат на базата на периода от началото на
годината до момента ►M2 , освен за класифицирането като инвестиционни
или като застрахователни договори, когато това е приложимо във фина
нсовите отчети. В настоящия образец се включват всички застрахователни
дейности независимо от евентуални различия в класифицирането като
инвестиционни или като застрахователни договори, приложимо във фина
нсовите отчети. ◄
При тримесечното отчитане административните разходи, разходите за
управление на инвестиции и разходите за придобиване и режийните
разходи се представят на агрегирана основа.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане
C0010—C0120/
R0110

Записани премии —
Брутни — Пряка
дейност

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от пряка
дейност, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0010—C0120/
R0120

Записани премии —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от прието
пропорционално презастраховане, независимо от обстоятелството, че
тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща
финансова година.

C0130—C0160/
R0130

Записани премии —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от прието
непропорционално презастраховане, независимо от обстоятелството,
че тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща
финансова година.

C0010—C0160/
R0140

Записани премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, прехвърлени към презастрахователи
►M2 следваща финансова година ◄ по застрахователни договори,
независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло или
отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0010—C0160/
R0200

Записани премии —
Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сбора от дейността по пряко и прието
презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към презастрахов
ателни предприятия.

C0010—C0120/
R0210

Получени премии
— Брутни — Пряка
дейност

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с пряка застрахователна дейност.
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ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010—C0120/
R0220

Получени премии
— Брутни —
Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с прието пропорционално презастраховане.

C0130—C0160/
R0230

Получени премии
— Брутни —
Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с прието непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R0240

Получени премии
— Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от дела на презастрахов
ателите от брутните записани премии минус промяната в дела на
презастрахователите от пренос-премийния резерв.

C0010—C0160/
R0300

Получени премии
— Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка със сбора от дейността по пряко и прието презастраховане,
намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни
предприятия.

C0010—C0120/
R0310

Възникнали
претенции —
Брутни — Пряка
дейност

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите претенции
представляват сбора от изплатените претенции и промяната в резерва
за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със
застрахователни договори, произтичащи от пряка дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0010—C0120/
R0320

Възникнали
претенции —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите претенции
представляват сбора от изплатените претенции и промяната в резерва
за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със
застрахователни договори, произтичащи от прието брутно
пропорционално презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0130—C0160/
R0330

Възникнали
претенции —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите претенции
представляват сбора от изплатените претенции и промяната в резерва
за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със
застрахователни договори, произтичащи от прието брутно
непропорционално презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0010—C0160/
R0340

Възникнали
претенции — Дял на
презастрахователи

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това е делът на
презастрахователите от сбора от изплатените претенции и промяната
в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.
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ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010—C0160/
R0400

Възникнали
претенции — Нетни

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите претенции
представляват сбора от изплатените претенции и промяната в резерва
за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със
сбора от дейността по пряко и прието презастраховане, намален със
сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0010—C0120/
R0410

Промени в други
технически резерви
— Брутни — Пряка
дейност

C0010—C0120/
R0420

Промени в други
технически резерви
— Брутни —
Прието
пропорционално
презастраховане

C0130—C0160/
R0430

Промени в други
технически резерви
— Брутни —
Прието
непропорционално
презастраховане

C0010—C0160/
R0440

Промени в други
технически резерви
— Дял на
презастрахователи

C0010—C0160/
R0500

Промени в други
технически резерви
— Нетни

C0010—C0160/
R0550
C0010—C0120/
R0610

Възникнали разходи

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други техн
ически резерви за брутната пряка дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄
Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други техн
ически резерви за брутното прието пропорционално презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄
Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други техн
ически
резерви
за
брутното
прието
непропорционално
презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄
Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други техн
ически резерви, свързани със сумите, прехвърлени към презастрахов
атели.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
разликата е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна. ◄
Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетният размер на промените в
други технически резерви представлява сборът от дейността по
пряко и прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена
към презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄
Всички технически разходи, направени от предприятието през
отчетния период, на принципа на текущото начисляване.
Административните
разходи,
направени
от
предприятието
►M2 следваща финансова година ◄ на принципа на текущото начис
ляване, са разходи, които са свързани с администрирането на
полиците, включително разходите по отношение на презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск. Някои административни
разходи са пряко свързани с дейности по конкретен застрахователен
договор (напр. разходи за поддръжка), като например разходите за
фактуриране на премиите, разходите по изпращане на редовна
информация на притежателите на полици и разходите за обработване
на промени в полиците (напр. преобразувания и възстановявания).
Други административни разходи са пряко свързани със застрахов
ателна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат повече
от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

Административни
разходи — Брутни
— Пряка дейност
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C0010—C0120/
R0620

Административни
разходи — Брутни
— Прието
пропорционално
презастраховане

УКАЗАНИЯ

Административните разходи, направени от предприятието през отчетния
период на принципа на текущото начисляване, са разходи, които са
свързани с администрирането на полиците, включително разходите по
отношение на презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. Някои админ
истративни разходи са пряко свързани с дейности по конкретен
застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като например
разходите за фактуриране на премиите, разходите по изпращане на
редовна информация на притежателите на полици и разходите за
обработване на промени в полиците (напр. преобразувания и възста
новявания). Други административни разходи са пряко свързани със
застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат
повече от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.

C0130—C0160/
R0630

Административни
разходи — Брутни
— Прието
непропорционално
презастраховане

Административните разходи, направени от предприятието през отчетния
период на принципа на текущото начисляване, са разходи, които са
свързани с администрирането на полиците, включително разходите по
отношение на презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. Някои админ
истративни разходи са пряко свързани с дейности по конкретен
застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като например
разходите за фактуриране на премиите, разходите по изпращане на
редовна информация на притежателите на полици и разходите за
обработване на промени в полиците (напр. преобразувания и възста
новявания). Други административни разходи са пряко свързани със
застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат
повече от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за брутното прието непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R0640

Административни
разходи — Дял на
презастрахователи

Административните разходи, направени от предприятието през отчетния
период на принципа на текущото начисляване, са разходи, които са
свързани с администрирането на полиците, включително разходите по
отношение на презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. Някои админ
истративни разходи са пряко свързани с дейности по конкретен
застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като например
разходите за фактуриране на премиите, разходите по изпращане на
редовна информация на притежателите на полици и разходите за
обработване на промени в полиците (напр. преобразувания и възста
новявания). Други административни разходи са пряко свързани със
застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат
повече от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за дела на презастрахователи.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0010—C0160/
R0700

Административни
разходи — Нетни

Административните разходи, направени от предприятието през отчетния
период на принципа на текущото начисляване, са разходи, които са
свързани с администрирането на полиците, включително разходите по
отношение на презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. Някои админ
истративни разходи са пряко свързани с дейности по конкретен
застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като например
разходите за фактуриране на премиите, разходите по изпращане на
редовна информация на притежателите на полици и разходите за
обработване на промени в полиците (напр. преобразувания и възста
новявания). Други административни разходи са пряко свързани със
застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат
повече от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Нетните административни разходи представляват сбора от дейността по
пряко и прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.
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C0010—C0120/
R0710

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни — Пряка
дейност

УКАЗАНИЯ

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

C0010—C0120/
R0720

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.

C0130—C0160/
R0730

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за брутното прието непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R0740

Разходи за
управление на
инвестиции — Дял на
презастрахователи

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за дела на презастрахователи.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат
като разходи за придобиване.

C0010—C0160/
R0800

Разходи за
управление на
инвестиции —
Нетни

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за нетните разходи за управление на инвестиции.
Нетните разходи за управление на инвестиции представляват сбора от
дейността по пряко и прието презастраховане, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 535
▼B
ПОЗИЦИЯ

C0010—C0120/
R0810

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни — Пряка
дейност

УКАЗАНИЯ

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0010—C0120/
R0820

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0130—C0160/
R0830

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутното прието непропорционално презастраховане.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0010—C0160/
R0840

Разходи за
управление на
претенции — Дял на
презастрахователи

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат
като разходи за придобиване.
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C0010—C0160/
R0900

Разходи за
управление на
претенции — Нетни

УКАЗАНИЯ

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Нетните разходи за управление на претенции представляват сбора от
дейността по пряко и прието презастраховане, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0010—C0120/
R0910

Разходи за
придобиване —
Брутни — Пряка
дейност

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото предприятието
е издало съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

C0010—C0120/
R0920

Разходи за
придобиване —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото предприятието
е издало съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.

C0130—C0160/
R0930

Разходи за
придобиване —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото предприятието
е издало съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за приетото непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R0940

Разходи за
придобиване — Дял
на презастрахователи

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото предприятието
е издало съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат
като разходи за придобиване.
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C0010—C0160/
R1000

Разходи за
придобиване —
Нетни

УКАЗАНИЯ

►M1 Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото предприятието
е издало съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Нетните разходи за придобиване представляват сборът от пряката
дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия. ◄

C0010—C0120/
R1010

Режийни разходи —
Брутни — Пряка
дейност

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. разходи за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

C0010—C0120/
R1020

Режийни разходи —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за фактура за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.

C0130—C0160/
R1030

Режийни разходи —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за фактура за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутното прието непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R1040

Режийни разходи —
Дял на
презастрахователи

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за фактура за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за дела на презастрахователи.
Делът на презастрахователи трябва по подразбиране да бъде разпределен
по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като разходи за
придобиване.
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C0010—C0160/
R1100

Режийни разходи —
Нетни

УКАЗАНИЯ

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за фактура за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Нетните режийни разходи представляват сбора от дейността по пряко и
прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.

C0200/
R0110–R1100

Общо

Общо за различни позиции за всички видове дейности.

C0200/R1200

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените по-горе
разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви,
загуби при продажба и др.

C0200/R1300

Общо разходи

Размер на всички технически разходи

Застрахователни и презастрахователни задължения в животозастраховането
C0210—C0280/
R1410

Записани премии —
Брутни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от брутна
дейност, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.
Тук се включва както пряката, така и презастрахователната дейност.

C0210—C0280/
R1420

Записани премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, прехвърлени към презастрахователи и
дължими ►M2 следваща финансова година ◄ по застрахователни
договори, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0210—C0280/
R1500

Записани премии —
Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сбора от дейността по пряко и прието
презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към презастрахов
ателни предприятия.

C0210—C0280/
R1510

Получени премии
— Брутни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с пряка застрахователна дейност и приета презастрахователна
дейност.

C0210—C0280/
R1520

Получени премии
— Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е делът на презастрахователите от
брутните записани премии минус промяната в дела на презастрахов
ателите от пренос-премийния резерв.

C0210—C0280/
R1600

Получени премии
— Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от брутните записани премии минус
промяната в брутния пренос-премиен резерв във връзка със сбора от
дейността по пряко и прието презастраховане, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 539
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0210—C0280/
R1610

Възникнали
претенции —
Брутни

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО: възникналите претенции представляват
сбора от изплатените претенции и промяната в резерва за претенции
►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със застрахователни
договори, произтичащи от пряка и презастрахователна дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0210—C0280/
R1620

Възникнали
претенции — Дял на
презастрахователи

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО: това е делът на презастрахователите от
сбора от изплатените претенции и промяната в резерва за претенции
►M2 следваща финансова година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0210—C0280/
R1700

Възникнали
претенции — Нетни

Претенции, възникнали през отчетния период, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО: възникналите претенции представляват
сбора от изплатените претенции и промяната в резерва за претенции
►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със сбора от
дейността по пряко и прието презастраховане, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0210—C0280/
R1710

Промени в други
технически резерви
— Брутни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви във връзка със застрахователни договори,
произтичащи от брутната пряка и презастрахователна дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0210—C0280/
R1720

Промени в други
технически резерви
— Дял на
презастрахователи

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: Това е делът на
презастрахователите от промените в други технически резерви.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
разликата е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна. ◄

C0210—C0280/
R1800

Промени в други
технически резерви
— Нетни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните промени в други
технически резерви, свързани със сбора от дейността по пряко и
прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0210—C0280/
R1900

Възникнали разходи

Всички технически разходи, направени от предприятието през
отчетния период, на принципа на текущото начисляване.

C0210—C0280/
R1910

Административни
разходи — Брутни

Административните разходи, направени от предприятието ►M2 следваща
финансова година ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи,
които са свързани с администрирането на полиците, включително
разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Някои административни разходи са пряко свързани с дейности по
конкретен застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като
например разходите за фактуриране на премиите, разходите по
изпращане на редовна информация на притежателите на полици и
разходите за обработване на промени в полиците (напр. преобразувания
и възстановявания). Други административни разходи са пряко свързани
със застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които
обхващат повече от една полица, като например заплатите на персонала,
който отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.
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C0210—C0280/
R1920

Административни
разходи — Дял на
презастрахователи

УКАЗАНИЯ

Административните разходи, направени от предприятието ►M2 следващ
отчетен период ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи,
които са свързани с администрирането на полиците, включително
разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Някои административни разходи са пряко свързани с дейности по
конкретен застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като
например разходите за фактуриране на премиите, разходите по
изпращане на редовна информация на притежателите на полици и
разходите за обработване на промени в полиците (напр. преобразувания
и възстановявания). Други административни разходи са пряко свързани
със застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които
обхващат повече от една полица, като например заплатите на персонала,
който отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0210—C0280/
R2000

Административни
разходи — Нетни

Административните
разходи,
направени
от
предприятието
►M2 следващ отчетен период ◄ на принципа на текущото начис
ляване, са разходи, които са свързани с администрирането на
полиците, включително разходите по отношение на презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск. Някои административни
разходи са пряко свързани с дейности по конкретен застрахователен
договор (напр. разходи за поддръжка), като например разходите за
фактуриране на премиите, разходите по изпращане на редовна
информация на притежателите на полици и разходите за обработване
на промени в полиците (напр. преобразувания и възстановявания).
Други административни разходи са пряко свързани със застрахов
ателна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат повече
от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за нетните административни разходи.
Нетните административни разходи представляват сбора от дейността
по пряко и прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена
към презастрахователни предприятия.

C0210—C0280/
R2010

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.

C0210—C0280/
R2020

Разходи за
управление на
инвестиции — Дял на
презастрахователи

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат
като разходи за придобиване.
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C0210—C0280/
R2100

Разходи за
управление на
инвестиции —
Нетни

УКАЗАНИЯ

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за нетните разходи за управление на инвестиции.
Нетните разходи за управление на инвестиции представляват сбора от
дейността по пряко и прието презастраховане, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.

C0210—C0280/
R2110

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0210—C0280/
R2120

Разходи за
управление на
претенции — Дял на
презастрахователи

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат
като разходи за придобиване.

C0210—C0280/
R2200

Разходи за
управление на
претенции — Нетни

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Нетните разходи за управление на претенции представляват сбора от
дейността по пряко и прието презастраховане, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.
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C0210—C0280/
R2210

Разходи за
придобиване —
Брутни

УКАЗАНИЯ

Разходите за придобиване включват разходи, които могат да бъдат
определени на равнище отделен застрахователен договор и са били
направени, защото предприятието е издало съответния договор. Това
са разходи за комисиони, разходи за продажба, подписване и
започване на издаден застрахователен договор. Тук се включват
промените в отсрочените разходи по придобиването. По отношение
на презастрахователните предприятия определението се прилага
mutatis mutandis.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.

C0210—C0280/
R2220

Разходи за
придобиване — Дял
на презастрахователи

Разходите за придобиване включват разходи, които могат да бъдат
определени на равнище отделен застрахователен договор и са били
направени, защото предприятието е издало съответния договор. Това
са разходи за комисиони, разходи за продажба, подписване и
започване на издаден застрахователен договор. Тук се включват
промените в отсрочените разходи по придобиването. По отношение
на презастрахователните предприятия определението се прилага
mutatis mutandis.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат
като разходи за придобиване.

C0210—C0280/
R2300

Разходи за
придобиване —
Нетни

Разходите за придобиване включват разходи, които могат да бъдат
определени на равнище отделен застрахователен договор и са били
направени, защото предприятието е издало съответния договор. Това
са разходи за комисиони, разходи за продажба, подписване и
започване на издаден застрахователен договор. Тук се включват
промените в отсрочените разходи по придобиването. По отношение
на презастрахователните предприятия определението се прилага
mutatis mutandis.
Нетните разходи за придобиване представляват сбора от дейността по
пряко и прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.

C0210—C0280/
R2310

Режийни разходи —
Брутни

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за фактура за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.

C0210—C0280/
R2320

Режийни разходи —
Дял на
презастрахователи

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за фактура за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.
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C0210—C0280/
R2400

Режийни разходи —
Нетни

УКАЗАНИЯ

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за фактура за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Нетните режийни разходи представляват сбора от дейността по пряко и
прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.

C0300/
R1410–R2400

Общо

Общо за различни позиции за всички видове животозастрахователни
дейности, определени в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

C0300/R2500

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените по-горе
разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви,
загуби при продажба и др.

C0300/R2600

Общо разходи

Размер на всички технически разходи.

C0210—C0280/
R2700

Общ размер на
откупуванията

Тази стойност представлява общата стойност на откупуванията,
настъпили през годината.
Тази стойност се отчита също при възникналите претенции (позиция
R1610).

S.05.02 — Премии, претенции и разходи по държава
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие. ►M2 Образецът не се подава, когато
праговете за докладване по държави, описани по-долу, не са приложими,
т.е. държавата на произход представлява 90 % или повече от общите брутни
записани премии. ◄
Настоящият образец се подава съгласно счетоводните принципи, т.е.:
Местни ОСП или МСФО, приети като местни ОСП. Данните в образеца
се отчитат на базата на периода от началото на годината до момента.
Предприятията използват принципите на признаване и оценяване,
следвани в публикуваните финансови отчети, не е необходимо ново
признаване и оценяване ►M2 , освен за класифицирането като инвест
иционни или като застрахователни договори, когато това е приложимо
във финансовите отчети. В настоящия образец се включват всички
застрахователни дейности независимо от евентуални различия в класиф
ицирането като инвестиционни или като застрахователни договори,
приложимо във финансовите отчети. ◄
За класификацията по държави се използват следните критерии:
— Информацията по държави трябва да бъде подадена за петте държави с
най-големи по размер брутни записани премии, в допълнение към
собствената държава по произход или докато бъдат достигнати 90 %
от общите брутни записани премии;
— При пряка застрахователна дейност за определените в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 видове дейност „Медицински
разходи“, „Защита на доходите“, „Обезщетение на работниците“,
„Пожар и други имуществени вреди“ и „Кредити и гаранции“,
информацията трябва да бъде отчетена по държава, където е разположен
рискът, както е определено в член 13, параграф 13 от Директива
2009/138/ЕО;
— При пряка застрахователна дейност за всички други определени в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 видове дейности,
информацията трябва да бъде отчетена по държава, в която е бил
сключен договорът;
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и
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презастраховане
информацията трябва да бъде отчетена по държава на местона
хождението на предприятието цедент.
За целите на настоящия образец „държава, в която е бил сключен дого
ворът“ означава:
а) Държавата, в която е установено застрахователното предприятие
(държавата по произход), ако договорът не е бил реализиран чрез клон
или свободно предоставяне на услуги;
б) Държавата, в която се намира клонът (приемаща държава), ако договорът
е бил реализиран чрез клон;
в) Държавата, в която свободното предоставяне на услуги е било нотиф
ицирано (приемаща държава), ако договорът е бил реализиран чрез
свободно предоставяне на услуги.
г) Ако се използва посредник или при всяко друго положение, а), б) или в)
в зависимост от това кой е реализирал договора.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане
C0020—C0060/
R0010

Първите пет държави
(по размер на брутни
записани премии) —
задължения в общото
застраховане

Посочва се двубуквеният код на държавите, отчитани за задължения
в общото застраховане, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0080—C0140/
R0110

Записани премии —
Брутни — Пряка
дейност

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от пряка
дейност, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0080—C0140/
R0120

Записани премии —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от прието
пропорционално презастраховане, независимо от обстоятелството,
че тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща
финансова година.

C0080—C0140/
R0130

Записани премии —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от прието
непропорционално презастраховане, независимо от обстоятелството,
че тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща
финансова година.

C0080—C0140/
R0140

Записани премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, прехвърлени към презастрахователи
►M2 следваща финансова година ◄ по застрахователни договори,
независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло или
отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0080—C0140/
R0200

Записани премии —
Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сбора от дейността по пряко и прието
презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към презастрахов
ателни предприятия.

C0080—C0140/
R0210

Получени премии —
Брутни — Пряка
дейност

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с пряка застрахователна дейност.
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C0080—C0140/
R0220

Получени премии —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с прието пропорционално презастраховане.

C0080—C0140/
R0230

Получени премии —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с прието непропорционално презастраховане.

C0080—C0140/
R0240

Получени премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от дела на
презастрахователи от брутните записани премии минус промяната в
дела на презастрахователи от пренос-премийния резерв.

C0080—C0140/
R0300

Получени премии —
Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка със сбора от дейността по пряко и прието презастраховане,
намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни
предприятия.

C0080—C0140/
R0310

Възникнали
претенции — Брутни
— Пряка дейност

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сбора от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със застрахователни договори, произтичащи
от пряка дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0320

Възникнали
претенции — Брутни
— Прието
пропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо:
възникналите претенции представляват сбора от изплатените
претенции и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща
финансова година ◄ във връзка със застрахователни договори, прои
зтичащи от прието пропорционално презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0330

Възникнали
претенции — Брутни
— Прието
непропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сбора от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със застрахователни договори, произтичащи
от прието непропорционално презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0340

Възникнали
претенции — Дял на
презастрахователи

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това е
делът на презастрахователите от сбора от изплатените претенции и
промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.
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C0080—C0140/
R0400

Възникнали
претенции — Нетни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сбора от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със сбора от дейността по пряко и прието
презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към презастрахов
ателни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0410

Промени в други
технически резерви —
Брутни — Пряка
дейност

Промени в други технически резерви, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви за брутната пряка дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0080—C0140/
R0420

Промени в други
технически резерви —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Промени в други технически резерви, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви за брутното прието пропорционално
презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0080—C0140/
R0430

Промени в други
технически резерви —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Промени в други технически резерви, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви за брутното прието непропорционално
презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0080—C0140/
R0440

Промени в други
технически резерви —
Дял на
презастрахователи

Промени в други технически резерви, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви, свързани със сумите, прехвърлени към
презастрахователи.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
разликата е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна. ◄

C0080—C0140/
R0500

Промени в други
технически резерви —
Нетни

Промени в други технически резерви, както е определено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетният размер на
промените в други технически резерви представлява сборът от
дейността по пряко и прието презастраховане, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0080 —
C0140/R0550

Възникнали разходи

Всички технически разходи, направени от предприятието ►M2 следващ
отчетен период ◄, на принципа на текущото начисляване.

C0140/R1200

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените погоре разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви,
загуби при продажба и др.

C0140/R1300

Общо разходи

Сума на всички технически разходи по държави, обхванати от
настоящия образец.
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Застрахователни и презастрахователни задължения в животозастраховането
C0160—
C0200/R1400

Първите пет държави
(по размер на брутни
записани премии) —
задължения в живот
озастраховането

Посочва се двубуквеният код на държавите, отчитани за задължения
в животозастраховането, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0220—C0280/
R1410

Записани премии —
Брутни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от брутна
дейност, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0220—C0280/
R1420

Записани премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, прехвърлени към презастрахователи
и дължими ►M2 следваща финансова година ◄ по застрахователни
договори, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0220—C0280/
R1500

Записани премии —
Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сбора от дейността по пряко и прието
презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към презастрахов
ателни предприятия.

C0220—C0280/
R1510

Получени премии —
Брутни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с пряка и приета брутна пропорционална презастрахователна
дейност.

C0220—C0280/
R1520

Получени премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е делът на презастрахователи от
брутните записани премии минус промяната в дела на
презастрахователи от пренос-премийния резерв.

C0220—C0280/
R1600

Получени премии —
Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка със сбора от дейността по пряко и прието презастраховане,
намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни
предприятия.

C0220—C0280/
R1610

Възникнали
претенции — Брутни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сбора от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със застрахователни договори, произтичащи
от брутна пряка и презастрахователна дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0220—C0280/
R1620

Възникнали
претенции — Дял на
презастрахователи

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това е
делът на презастрахователите от сбора от изплатените претенции и
промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.
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C0220—C0280/
R1700

Възникнали
претенции — Нетни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сбора от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със сбора от дейността по пряко и прието
презастраховане, намален със сумата, прехвърлена към презастрахов
ателни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и
промените в резервите за разходи за управление на претенции.

C0220—C0280/
R1710

Промени в други
технически резерви —
Брутни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви във връзка със застрахователни договори,
произтичащи от брутната пряка и презастрахователна дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0220—C0280/
R1720

Промени в други
технически резерви —
Дял на
презастрахователи

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: Това е делът на
презастрахователи от промените в други технически резерви.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
разликата е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна. ◄

C0220—C0280/
R1800

Промени в други
технически резерви —
Нетни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви, свързани със сбора от дейността по
пряко и прието презастраховане, намален със сумата, прехвърлена
към презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0220—C0280/
R1900

Възникнали разходи

Всички технически разходи, направени от предприятието
►M2 следващ отчетен период ◄, на принципа на текущото начис
ляване.

C0280/R2500

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените погоре разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви,
загуби при продажба и др.

C0280/R2600

Общо разходи

Сума на всички технически разходи по държави, обхванати от
настоящия образец.

S.06.01 — Обобщение на активите
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие. Настоящият образец се отнася само за
застрахователни и презастрахователни предприятия, освободени от ежег
одното подаване на информация в образци S.06.02 или S.08.01, в съотв
етствие с член 35, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент.
В настоящия образец се обобщава информацията за активи и деривати за
предприятието като цяло, включително активи и деривати, държани във
връзка с обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако стой
ността по „Платежоспособност II“ е отрицателна (напр. деривати, които
са пасив за предприятието).
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C0010—C0060/
R0010

Активи, които се
търгуват на фондова
борса

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, търгувани на фондова борса, по портфейл.
За целите на настоящия образец даден актив се счита за търгуван на
фондова борса, ако е договорен на регулиран пазар или чрез
многостранна система за търговия, както е определено в Директива
2004/39/ЕО.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0020

Активи, които не се
търгуват на фондова
борса

Стойност на активите, нетъргувани на фондова борса, по портфейл.
За целите на настоящия образец нетъргувани на фондова борса
активи са тези, които не са договорени на регулиран пазар или
чрез многостранна система за търговия, както е определено в
Директива 2004/39/ЕО.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0030

Активи, които не са
обменно търгуеми

Стойност на активите, които не са обменно търгуеми, по портфейл.
За целите на настоящия образец нетъргуеми на фондова борса активи
са тези, които по своето естество не подлежат на договаряне на
регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както
е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0040

Държавни облигации

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 1 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0050

Корпоративни
облигации

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 2 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.
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ПОЗИЦИЯ

C0010—C0060/
R0060

Капиталови
инструменти

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 3 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0070

Предприятия за
колективно
инвестиране

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 4 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0080

Структурирани
облигации

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 5 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0090

Обезпечени ценни
книжа

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 6 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0100

Парични средства и
депозити

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 7 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.
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ПОЗИЦИЯ

C0010—C0060/
R0110

Ипотеки и заеми

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 8 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0120

Недвижима
собственост

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 9 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0130

Други инвестиции

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 0 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0140

Фючърси

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория А от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0150

Кол опции

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Б от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.
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ПОЗИЦИЯ

C0010—C0060/
R0160

Пут опции

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория В от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0170

Суапове

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Г от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0180

Форуърди

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Д от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0190

Кредитни деривати

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Е от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

S.06.02 — Списък на активите
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище отделно предприятие.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на допълнителните идентификационни кодове (CIC) се отнасят до прил
ожение VI — таблица CIC, към на настоящия регламент.
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В настоящия образец се посочва списъкът на всички активи, включени в
счетоводния баланс като актив от категории 0—9 от приложение IV —
Категории активи, към настоящия регламент. По-специално, в настоящия
образец се отчитат и базовите ценни книжа, заведени в счетоводния
баланс, при споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни
книжа.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на активите,
държани пряко от предприятието (т.е. не на принципа на подробен
преглед), които може да бъдат класифицирани като актив от категории
0—9 (по отношение на управляваните от застрахователното/презастраховат
елното предприятие продукти, обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд, трябва да бъдат отчитани също активите, обхванати от
категории активи 0—9, т.е. възстановяванията и пасивите, свързани с тези
продукти, не биват отчитани), със следните изключения:
а) Паричните средства се отчитат в един ред за всяка отделна валута, за
всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080 и C0090;
б) Прехвърляемите депозити (парични еквиваленти) и други депозити със
срок до падежа по-малко от една година се отчитат в един ред за всяка
двойка банки и валута, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070,
C0080, C0090 и C0290;
в) Ипотеките и заемите за физически лица, включително заеми по полици,
се отчитат в два реда, един ред за заеми, предоставени на админ
истративния, управителния или надзорния орган, за всяка комбинация
от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290, и друг ред за заеми,
предоставени на други физически лица, за всяка комбинация от позиции
C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290;
г) Депозитите към цеденти се отчитат в един ред за всяка комбинация от
позиции C0060, C0070, C0080 и C0090;
д) Машините и съоръженията за собствено ползване на предприятието се
отчитат в един ред за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080
и C0090.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за активи“.

▼M1
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки актив се отчита
отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят
правилно всички изисквани в таблицата непарични променливи, с
изключение на позицията „Количество“. Ако една променлива на даден
актив може да получи две стойности, то този актив трябва да бъде
отчетен в повече от един ред.

▼B
В таблица „Информация за активи“ всеки актив се отчита отделно, в един
ред за всеки актив, като се попълват всички изисквани в таблицата проме
нливи.
Информацията относно външния рейтинг (C0320) и признатите агенции за
външна кредитна оценка (АВКО) (C0330) може да бъде ограничена (да не
бъде отчетена) при следните обстоятелства:
а) чрез решение на националния надзорен орган (ННО) по член 35,
параграфи 6 и 7 от Директива 2009/138/ЕО; или
б) чрез решение на националния надзорен орган в случаите, когато
застрахователните и презастрахователните предприятия разполагат с
договорености за възлагане на външни подизпълнители на дейности в
областта на инвестициите, поради което предприятието не разполага
пряко с тази конкретна информация.
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ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за държани позиции

C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва
последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“

C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификац
ионния код на актива и буквения код на валутата съгласно
стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се
посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентифик
ационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен
ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0060

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, други вътрешни фондове, общи (без
разделение) и обособени фондове. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни средства/фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
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Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, се използва категория „общи“.
C0070

Номер на фонда

Приложим за активи, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.

C0080

Номер на портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция

Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, както е предвидено в член 77б, параграф 1,
буква а) от Директива 2009/138/ЕО. Този номер трябва да се прилага
последователно във времето и се използва за идентифициране на
портфейла, за който се прилага изравнителна корекция, в другите
образци. Не трябва да бъде използван повторно за друг портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция.

C0090

Активи, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочват се активите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон

C0100

Активи, предоставени
като обезпечение

Посочват се активите в счетоводния баланс на предприятието, които
са предоставени като обезпечение. Активите, предоставени частично
в залог, се отчитат по два реда, един за сумата на залога и втори за
оставащата част. За заложената част от актив се използва една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Активи в баланса, които са обезпечения, предоставени в залог
2 — Обезпечение за приета презастрахователна дейност
3 — Обезпечение за ценните книжа, получени в заем
4 — Репо сделки
9 — Различна от обезпечение

C0110

Държава на попечит
елство

►M1 Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166–1 на държавата, в
която активите на предприятието се държат от попечител. Когато се
посочват международни попечители, като Euroclear, държавата на
попечителство ще бъде тази, в която попечителските услуги са
били договорно определени. ◄
В случай че един актив е под попечителство в повече от една
държава, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда,
колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички държави на
попечителство.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за
ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC
95 — Машини и оборудване (за собствена употреба) по същата
причина.
По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и оборудване (за собствена употреба), държавата на
емитента се определя според адреса на недвижимата собственост.
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Попечител

УКАЗАНИЯ

Наименование на финансовата институция — попечител.
В случай че един актив е под попечителство на повече от един
попечител, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой
реда, колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички попеч
ители.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за
ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC
категория 9 — Недвижима собственост.

C0130

Количество

Брой активи, за съответните активи.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Номинална
сума (C0140).

C0140

Номинална сума

►M1 Неизплатената сума, измерена по номинална стойност, за
всички активи, за които тази позиция е приложима, и по
номинална стойност за CIC = 72, 73, 74, 75, 79 и 8. Тази позиция
не се прилага за CIC категории 71 и 9. Тази позиция не се отчита,
когато е отчетена позиция Количество (C0130). ◄

C0150

Метод за оценка

Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на активите.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи
2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи
3 — алтернативни методи на оценка
4 — методи на коригирания собствен капитал (приложими за
оценяване на дялови участия)
5 — методи на собствения капитал по МСФО (приложими за
оценяване на дялови участия)
6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0160

Стойност на
придобиване

Обща стойност на придобиване за държаните активи, чиста стойност
без начислена лихва. Прилага се само за CIC категории 7 и 8.

C0170

Обща стойност по
„Платежоспособност II“

►M1 Стойност, изчислена съгласно определението в член 75 от
Директива 2009/138/ЕО, която съответства на:
— „Номинална сума“ (неизплатена сума по главницата, измерена по
номинална стойност), умножено по „Процент на дял от
номинална сума по „Платежоспособност II“ плюс „Натрупана
лихва“, за активи, за които първите две позиции са приложими;
— ►M2 Съответства на „Количество“, умножено по „Цена за дял по
„Платежоспособност II“, за активи, за които тези две позиции са
приложими (плюс „Начислена лихва“, ако е приложимо); ◄
— За активи, класифицирани по категории 71 и 9, тук се посочва
стойността на актива по „Платежоспособност II“. ◄
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Натрупана лихва

УКАЗАНИЯ

Количествено определяне на размера на начислената лихва след
последната дата на купон за лихвоносни ►M2 активи ◄. Да се
обърне внимание, че тази стойност е също така част от позиция
„Обща стойност по „Платежоспособност II“.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за активи

C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва
последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходим да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“

C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и
кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на
актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за
идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът
на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния
пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „►M2 99/1 ◄“.

C0190

Наименование на
позицията

Отчетената позиция се определя чрез попълване на наименованието
на актива (или на адреса — при недвижима собственост), според
установените от предприятието подробни данни.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 558
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Отчита се следното:
— Когато CIC категория 8 — Ипотеки и заеми се отнася за ипотеки
и заеми за физически лица, в тази позиция се посочва „Заеми за
членове на административния, управителния или надзорния
орган“, т.е. заеми, предоставени на административния,
управителния или надзорния орган, или „Заеми за други
физически лица“ в съответствие с нейното естество, тъй като не
се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени. Заемите,
различни от заемите за физически лица, се отчитат поотделно.
— Тази точка не се прилага за CIC 95 — Машини и оборудване (за
собствена употреба), тъй като не се изисква тези активи да бъдат
индивидуално посочени, CIC 71 и CIC 75.

C0200

Наименование на
емитента

Наименование на емитента, определен като предприятието, което
емитира активи за инвеститорите.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, наименование на емитента е наименованието на
лицето, управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), наименование на емитента е
наименованието на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, отнасящи
се за ипотеки и заеми за физически лица, в тази позиция се
посочва „Заеми за членове на административния, управителния
или надзорния орган“ или „Заеми за други физически лица“ в
съответствие с нейното естество, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.

C0210

Код на емитента

Идентификационен код на емитента, като се използва Идентификац
ионният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, код на емитента е кодът на лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), код на емитента е кодът на
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
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Вид код на емитента

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на емитента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0230

Сектор на емитента

Посочва се икономическият сектор на емитента въз основа на найактуалния код според статистическа класификация на икономич
еските дейности в Европейската общност (NACE) (публикуван в
регламент на ЕО). Определящата сектора буква от кода по NACE
представлява минимално изискване за установяване на секторите
(например „А“ „или „А0111“ би било допустимо) с изключение на
кодове по NACE, отнасящи се до финансови и застрахователни
дейности, за които трябва да се използва определящата сектора
буква, последвана от 4-цифрен код за класа (например „K6411“).
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, сектор на емитента е секторът на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), сектор на емитента е секторът
на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.

C0240

Група на емитента

Наименование на крайното предприятие майка на емитента. По
отношение на предприятията за колективно инвестиране, връзката с
групата се отнася за лицето, управляващо фонда.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.
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Код на групата на
емитента

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код на групата на емитента, като се използва
Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.

C0260

Вид код на групата на
емитента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
емитента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0270

Държава на емитента

Двубуквен код на държава на местонахождение на емитента съгласно
стандарт ISO 3166-1.
Местонахождение на емитента се установява според адреса на
предприятието, издало/емитирало актива.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, държава на емитента е държавата на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), държава на емитента е
държавата на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Следва да се използва един от следните варианти:
— Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166-1
— XA: Наднационални емитенти
— ЕС: Институции на Европейския съюз

C0280

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно стандарт
ISO 4217.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 561
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Отчита се следното:
— Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми
(за ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква
тези активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 75 и за CIC 95
— Машини и оборудване (за собствена употреба) по същата
причина.
— По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и оборудване (за собствена употреба), валутата съотв
етства на валутата, в която инвестицията е направена.
C0290

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден актив се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен активът.

C0300

Инфраструктурни
инвестиции

Посочва се дали активът е инфраструктурна инвестиция по смисъла
на член 1, точки 55а и 55б от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на
Комисията.

▼M1

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Не е инфраструктурна инвестиция
2 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: държавна гаранция (правителство, централна банка,
регионално правителство или местен орган)
3 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: подкрепяна от правителство, включително публична
финансова инициатива (правителство, централна банка, регионално
правителство или местен орган)
4 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: наднационална гаранция/подкрепа (ЕЦБ, многостранна банка
за развитие, международна организация)
9 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: други инфраструктурни заеми или инвестиции, които не
отговарят на условията за допустимост и които не са класифицирани
в горните категории.
12 — Инфраструктура, която отговаря на условията за допустимост:
държавна гаранция (правителство, централна банка, регионално
правителство или местен орган)
13 — Инфраструктура, която отговаря на условията за допустимост:
подкрепяна от правителство, включително публична финансова
инициатива (правителство, централна банка, регионално правителство
или местен орган)
14 — Инфраструктура, която отговаря на условията за допустимост:
наднационална гаранция/подкрепа (ЕЦБ, многостранна банка за
развитие, международна организация)
19 — Инфраструктура, която отговаря на условията за допустимост:
други допустими инфраструктурни инвестиции, които не са класиф
ицирани в горните категории.
20 — Европейски фонд за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ,
инвестиращ в инфраструктурни активи и ЕФДИ, инвестиращ в
други — неинфраструктурни — активи)

▼B
C0310

Дялови участия в
свързани предприятия,
включително участия

Прилага се само за категории активи 3 и 4.
Определя се дали капиталовият инструмент и друг дял представлява
дялово участие. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Не представлява дялово участие
2 — Представлява дялово участие

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 562
▼B
ПОЗИЦИЯ

C0320

Външен рейтинг

УКАЗАНИЯ

►M2 Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки
и заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), ако има
такива.
Това е рейтингът на емисията към отчетната референтна дата,
присъден от призната агенция за външна кредитна оценка (АВКО).
Ако няма рейтинг на емисията, позицията остава непопълнена. ◄

C0330

Призната АВКО

►M2 В C0320 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, се посочва предприятието-майка АВКО (изп
олзват се позоваванията от списъка на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал
нова агенция за кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все
още не е актуализиран, агенцията се отчита под „Други признати
АВКО“.
Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки и
заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), когато
такива са налични.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200WU1
EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300
VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
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— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6A1
D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95
EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 549300
IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (ИКПС: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Други признати АВКО
Тази позиция се отчита, когато е отчетена позиция Външен рейтинг
(C0320). ◄
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Степен на кредитно
качество
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►M2 Прилага се за всеки актив, на който трябва да бъде присъдена
степен на кредитно качество за целите на изчисляване на КИП. ◄
Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на актива,
както е определено в член 109а, параграф 1 от Директива 2009/
138/ЕО.
Степента на кредитно качество отразява по-специално всички
корекции на кредитното качество, направени на вътрешно равнище
от страна на предприятията, използващи стандартната формула.
Тази позиция не се прилага за активи, за които предприятия,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг

C0350

Вътрешен рейтинг

►M2

__________ ◄

►M2 Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки
и заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), ако има
такива. ◄

C0360

Дюрация

Отнася се само за CIC категории 1, 2, 4 (когато е приложимо,
например за предприятие за колективно инвестиране, инвестиращи
основно в облигации), 5 и 6.
Дюрация на актива, определена като „остатъчна модифицирана
дюрация“ (модифицирана дюрация, изчислена въз основа на
оставащия срок до падежа на ценната книга, считано от референтната
дата на отчитане). За активи без фиксиран падеж се използва първата
дата на изкупуване. Дюрацията се изчислява на базата на икономич
еската стойност.

C0370

Цена за дял по „Плате Стойност в отчетна валута за актива, ако е приложимо.
жоспособност II“
Тази позиция се отчита, когато позиция Количество (C0130) е била
отчетена в първата част на образеца („Информация за държани
позиции“).
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Процент на дял
от номинална сума по „Платежоспособност II“ (C0380).
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C0380

Процент на дял от
номинална сума по
„Платежоспособност II“
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►M1 Сума в процент от номиналната стойност, чиста цена без
начислена лихва за актива, ако е приложимо.
Тази позиция се отчита, когато за позиция Номинална сума (C0140) е
предоставена информация в първата част на образеца („Информация
за държани позиции“), освен за CIC категории 71 и 9.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Цена за дял по
„Платежоспособност II“ (C0370). ◄

C0390

Падеж

Прилага се само за CIC категории 1, 2, 5, 6, и 8, CIC 74 и CIC 79.
Посочва се датата на падеж съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд).
Съответства винаги на датата на падежа, дори за ценни книжа с
опция за обратно изкупуване.
Отчита се следното:
— За перпетюитети се използва „9999-12-31“
— За CIC категория 8, по отношение на заеми и ипотеки за
физически лица, се отчита претегленият (въз основа на размера
на заема) остатъчен срок до падежа.

S.06.03 — Предприятия за колективно инвестиране — подход на
подробен преглед
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище отделно предприятие.
Настоящият образец съдържа информация за подробен преглед на
предприятията за колективно инвестиране, както и на инвестициите под
формата на фондове, включително когато те са дялови участия, по
съответно категория активи, държава на емитиране и валута.
►M2 Предвид пропорционалността и конкретните указанията на
образеца, подходът на подробен преглед се извършва, докато бъдат уста
новени категориите активи, държави и валути. По отношение на фондове,
инвестиращи във фондове, се прилага същият подход на подробен
преглед. ◄

▼M2
За определяне на държавите се прилага подходът на подробен преглед, за да
се определи експозицията по държави за 90 % от стойността на фондовете.
Предприятията разполагат с разумна увереност, че оставащите 10 % от
стойността на фонда, които не са определени по държави, са диверсиф
ицирани по географски области, например че не повече от 5 % са
инвестирани в една и съща държава. При разглеждане на инвестираната
сума се прилага подходът на подробен преглед, като се започне от найголемия до най-малкия единен фонд, и подходът се използва последов
ателно във времето.

▼B
Тримесечната информация се подава само когато съотношението на
предприятията за колективно инвестиране, държани от предприятието,
спрямо общия размер на инвестициите, измерено като съотношението
между позиция C0010/R0180 от образец S.02.01 плюс предприятия за
колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0220 от образец
S.02.01, плюс предприятия за колективно инвестиране, включени в
позиция C0010/R0090, и сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/RC0220
от образец S.02.01, е по-високо от 30 %.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
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Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.
ПОЗИЦИЯ

C0010

Идентификационен код
на предприятия за
колективно
инвестиране

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0020

Вид идентификационен
код на предприятия за
колективно
инвестиране

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0030

Категория базови
активи

Посочват се категориите активи, вземания и деривати в рамките на
предприятието за колективно инвестиране. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Държавни облигации
2 — Корпоративни облигации
3L — Капиталовите инструменти, търгувани на фондова борса
3X — Капиталовите инструменти, нетъргувани на фондова борса
4 — Предприятия за колективно инвестиране
5 — Структурирани облигации
6 — Обезпечени ценни книжа
7 — Парични средства и депозити
8 — Ипотеки и заеми
9 — Недвижима собственост
0 — Други инвестиции (включително вземания)
А — Фючърси
B-Кол опции
C — Пут опции
D — Суапове
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E — Форуърди
F — Кредитни деривати
L — Пасиви
►M2 Категория „4 — Дялове в предприятия за колективно
инвестиране“ се използва само за несъществените остатъчни
стойности на „фондове, инвестиращи във фондове“ и всякакви
други фондове. ◄
C0040

Държава на емитиране

Разбивка на всяка категория активи, определени в C0030, по държава
на емитента. Посочва се държавата на местонахождение на емитента.
Местонахождението на емитента се установява според адреса на
предприятието, издало/емитирало актива.
Следва да се използва един от следните варианти:
— Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166-1
— XA: Наднационални емитенти
— ЕС: Институции на Европейския съюз
— AA: агрегирани държави поради прилагането на праг
Тази позиция не се прилага за категории 8 и 9, отчетени в C0030.

C0050

Валута

Посочва се дали валутата на съответната категория активи е
отчетната валута или чуждестранна валута. Всички валути,
различни от отчетната валута, се посочват като чуждестранни
валути. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетна валута
2 — Чуждестранна валута

C0060

Обща сума

Общата стойност, инвестирана чрез предприятия за колективно
инвестиране, по категория актив, по държава и по валута.
►M2 Пасивите се отчитат като положителна стойност, освен ако
позицията е дериватен пасив. ◄
Общата стойност на дериватите може да бъде положителна (актив)
или отрицателна (пасив).

S.07.01 — Структурирани продукти
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на
структурираните продукти, държани пряко от предприятието в неговия
портфейл (т.е. не на принципа на подробен преглед). Структурираните
продукти са определени като активи, попадащи в категориите активи 5
(Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
Този образец се отчита само когато размерът на структурираните продукти,
измерен като съотношение между активи, класифицирани като активи от
категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа)
съгласно определението в приложение IV — Категории активи, към
настоящия регламент и сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от
образец S.02.01, е по-висок от 5 %.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 568
▼B
В някои случаи видовете структурирани продукти (C0070) служат за
определяне на деривата в основата на структурирания продукт. В този
случай тази класификация се използва, когато в основата на структурирания
продукт се намира посоченият дериват.

C0040

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код
на актива

Идентификационният код на структурирания продукт, отчетен в
S.06.02, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Този код трябва да се използва последователно във
времето и не трябва да бъде използван повторно за друг продукт.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“

C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и
кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на
актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за
идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът
на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния
пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.

C0060

Вид обезпечение

Посочва се видът на обезпечението, като се използват категориите
активи, определени в приложение IV — Категории активи. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Държавни облигации
2 — Корпоративни облигации
3 — Обособени средства
4 — Предприятия за колективно инвестиране
5 — Структурирани облигации
6 — Обезпечени ценни книжа
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7 — Парични средства и депозити
8 — Ипотеки и заеми
9 — Недвижима собственост
0 — Други инвестиции
10 — Без обезпечение
Когато за един структуриран продукт има няколко категории обезп
ечение, се отчита най-представителната от тях.
C0070

Вид структуриран
продукт

Посочва се видът на структурата на продукта. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Дългови ценни книжа, обвързани със заеми
Ценна книга или депозит с внедрен кредитен дериват (напр. суапове
за кредитно неизпълнение или опции за кредитно неизпълнение)
2 — Суапове с постоянен матуритет
(ценна книга с лихвен суап, при който частта с плаваща лихва бива
периодично адаптирана спрямо процент на пазара на ценни книжа с
фиксиран падеж)
3 — Ценни книжа, обезпечени с активи
(ценна книга, обезпечението по която е актив)
4 — Ценни книжа, обезпечени с ипотека
(ценна книга, обезпечението по която е недвижим имот)
5 — Ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот
(ценна книга, обезпечението по която е недвижим имот, като
например магазини, офис имоти, промишлени имоти, многофамилни
жилищни сгради и хотели)
6 — Обезпечени дългови задължения
(структурирани дългови ценни книжа, обезпечени с портфейл,
състоящ се от гарантирани или негарантирани облигации,
емитирани от корпоративни или държавни субекти, или гарантирани
или негарантирани заеми, отпуснати от банките заемодатели на
корпоративни търговски и промишлени длъжници)
7 — Обезпечени задължения по заеми
(ценна книга, в основата на която има базов портфейл от заеми, като
генерираните по ценната книга парични потоци произтичат от този
портфейл)
8 — Обезпечени задължения по ипотеки
(ценна книга с инвестиционен рейтинг, гарантирана чрез пул от
облигации, заеми и други активи)
9 — Облигации и депозити, обвързани с лихвен процент
10 — Облигации и депозити, обвързани с капиталови инструменти и
капиталови индекси
11 — Облигации и депозити, обвързани с валути и стоки
12 — Облигации и депозити, обвързани с хибридни инструменти
(в т.ч. ценните книжа в недвижими имоти и капиталови инструменти)
13 — Облигации и депозити, обвързани с пазара
14 — Облигации и депозити, обвързани със застраховане, в т.ч.
покриващи катастрофичен и метеорологичен риск, както и риск от
смъртност
99 — Други, които не са обхванати от предходните варианти
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C0080

Защита на капитала

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали продуктът е със защита на капитала. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Цялостна защита на капитала
2 — Частична защита на капитала
3 — Без защита на капитала

C0090

Базови ценни книжа/
индекс/портфейл

Описва се видът на базовия инструмент. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Акции и фондове (определена група или кошница от капиталови
инструменти)
2 — Валута (определена група или кошница от валути)
3 — Лихвен процент и доходност (индекси по облигации, криви на
доходността, разлики в основни лихвени проценти по краткосрочни и
дългосрочни инструменти, кредитни спредове, темпове на инфлация
и други референтни показатели за лихвени проценти и доходност)
4 — Стоки (избрана основна стока или група от стоки)
5 — Индекс (промяната в стойността на избран индекс)
6 — Смесен (комбинация от възможните, изброени по-горе видове)
9 — Други, които не са обхванати от предходните варианти (напр.
икономически индикатори)

C0100

Дължими за изплащане
или оспорими

Посочва се дали продуктът дава възможност за предсрочна покупка/
продажба по определена цена (кол/пут опция) или и двете, ако е
приложимо. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Покупката може да се инициира от купувача
2 — Покупката може да се инициира от продавача
3 — Продажбата може да се инициира от купувача
4 — Продажбата може да се инициира от продавача
5 — Комбинация от горните варианти

C0110

Синтетично
структуриран продукт

Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти без
прехвърляне на активи (например продукти, при които няма да
бъдат доставяни активи, с изключение на пари в брой, при
настъпване на неблагоприятно/благоприятно събитие). Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Структурирани продукти без прехвърляне на активи
2 — Структурирани продукти с прехвърляне на активи

C0120

Предплатен
структуриран продукт

Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти, предо
ставящи възможност за предплащане, считано за ранно непланирано
връщане на главницата. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Структуриран продукт с предплащане
2 — Структуриран продукт без предплащане

C0130

Стойност на обезп
ечение

Общ размер на обезпечението към структурирания
независимо от естеството на обезпечението.

продукт

При обезпечаване на база портфейл се отчита единствено стойността,
посочена в договора, а не общата стойност.
C0140

Портфейл от обезп
ечения

Тази позиция съдържа информация дали обезпечението по
структурирания продукт обхваща само един или няколко
структурирани продукти, държани от предприятието. Нетните
позиции се отнасят до позициите, държани по структурирани
продукти. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
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1 — Обезпечение, изчислено на базата на нетните позиции, прои
зтичащи от пакет от договори
2 — Обезпечение, изчислено на базата на един договор
10 — Без обезпечение
C0150

Фиксирана годишна
възвръщаемост

Посочва се купонът (отчитан като десетична дроб), ако е приложимо,
за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени
ценни книжа).

C0160

Променлива годишна
възвръщаемост

Посочва се променливата норма на възвръщаемост, ако е приложимо,
за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени
ценни книжа). Най-често се определя като референтен показател за
пазарния лихвен процент плюс спред, или като показател, зависим от
стойността на даден портфейл или индекс (зависимост от базови
инструменти), или като по-сложни показатели за възвръщаемост,
определяни въз основа на изменението на цената на базовия актив
(зависимост от изменението на цената), наред с другото. ►M2 При
необходимост тази позиция може да бъде отчетена като низ, така че
да отразява начина, по който е изчислена възвръщаемостта. ◄

C0170

Загуба при неизпъ
лнение

◄) от
Процентът (като десетична дроб ►M2
инвестираната сума, който няма да бъде възстановен при неизпъ
лнение, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани
облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).

__________

Ако информацията не е определена в договора, тази позиция не се
отчита. Тази позиция не се прилага за некредитни структурирани
продукти.
C0180

Сума, от която започва
да се осигурява
покритието

Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична
дроб), над който загубите засягат структурирания продукт, ако е
приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обе
зпечени ценни книжа). Тази позиция не се прилага за некредитни
структурирани продукти.

C0190

Сумата, при която
спира да се осигурява
покритието

Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична
дроб), над който загубите престават да засягат структурирания
продукт, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани
облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа). Тази позиция не се
прилага за некредитни структурирани продукти.

S.08.01 — Открити деривати
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище отделно предприятие.
Категориите деривати, посочени в настоящия образец, са определени в
приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позова
ванията на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI
— таблица CIC, към на настоящия регламент. Настоящият образец съдържа
списък по отделни позиции на дериватите, държани пряко от предприятието
(т.е. не на принципа на подробен преглед), които може да бъдат класиф
ицирани като актив от категории А—Е.

▼M1
Дериватите се разглеждат като активи, ако тяхната стойност по „Платежо
способност II“ е положителна или равна на нула. Те се разглеждат като
пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отрицателна.
Включват се както дериватите, разглеждани като активи, така и тези, разг
леждани като пасиви.

▼B
Информацията обхваща всички договори за деривати, които са
съществували през отчетния период и не са били приключени преди
референтната дата на отчитане.
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Ако често се сключват сделки с един дериват, което води до множество
открити позиции, дериватът може да бъде отчетен на агрегирана или нетна
основа, доколкото всички съответни характеристики са общи, и като се
следват конкретните указания за всяка съответна позиция.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
Дериват е финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
а) неговата стойност се променя в отговор на промяната в определен
лихвен процент, цена на финансов инструмент, цена на стока, валутен
курс, индекс на цени или лихвени проценти, кредитен рейтинг или
кредитен индекс, или друга променлива, при условие че в случай на
нефинансова променлива, променливата не е специфична за дадена
страна по договора (наричана понякога „базова“);
б) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква първон
ачална нетна инвестиция, която е по-малка от тази, която би се
изисквала за други видове договори, за които би могло да се очаква да
имат подобен отговор на промените в пазарните фактори;
в) той се урежда на бъдеща дата.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за деривати“.
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки дериват се отчита
отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят
правилно всички изисквани в таблицата позиции. Ако една променлива на
даден дериват може да получи две стойности, то този дериват трябва да
бъде отчетен в повече от един ред.
Конкретни, дериват с повече от една двойка валути трябва да бъде разделен
по всяка отделна двойка, като всяка от тях се отчита на отделен ред.
В таблица „Информация за деривати“ всеки дериват се отчита отделно, в
един ред за всеки актив, като се попълват всички изисквани в таблицата
променливи.
Информацията относно Външен рейтинг (C0290) и Призната АВКО (C0300)
може да бъде ограничена (да не бъде отчетена) при следните обстоятелства:
а) чрез решение на националния надзорен орган по член 35, параграфи 6 и
7 от Директива 2009/138/ЕО; или
б) чрез решение на националния надзорен орган в случаите, когато
застрахователните и презастрахователните предприятия разполагат с
договорености за възлагане на външни подизпълнители на дейности в
областта на инвестициите, поради което предприятието не разполага
пряко с тази конкретна информация.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за държани позиции
C0040

Идентификационен код
на деривата

Идентификационен код на деривата при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
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C0050

Вид идентификационен
код на деривата

УКАЗАНИЯ

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0060

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, общи (без разделение) и обособени
фондове. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, се използва категория „общи“.

C0070

Номер на фонда

Приложим за деривати, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.

C0080

Деривати, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочват се дериватите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон

C0090

Базов инструмент на
деривата

Вид код на базовия инструмент (актив или пасив), залегнал в
основата на договора за деривата. Тази позиция се отчита само за
дериватите, които имат един или няколко базови инструменти в
портфейла на предприятието. Индексите се считат за отделни
инструменти и се отчитат.
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Посочва се идентификационният код на базовия инструмент, залегнал
в основата на деривата, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
— ►M2 „Множество активи/пасиви“, ако базовите активи или
пасиви са няколко. ◄
ако базовият инструмент е индекс, се отчита неговият код.
C0100

Вид код на базовия
актив или пасив на
деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Базов инструмент
на деривата“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Тази позиция не се отчитат за дериватите, в чиято основа са
залегнали повече от един базов актив или пасив.

C0110

Използване на деривата

Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране,
ефективно управление на портфейла).
Микрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи един финансов
инструмент (актив или пасив), прогнозирана сделка или друг пасив.
Макрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи съвкупност от
финансови инструменти (активи или пасиви), прогнозирани сделки
или други пасиви.
Ефективното управление на портфейла се отнася обикновено за
операции, при които управляващото лице желае да подобри доход
ността по портфейла, като замени модела на паричния поток (понисък) с друг, който има по-висока стойност, чрез дериват или
набор от деривати, без да променя състава на портфейла от активи,
намалявайки размера на инвестициите и трансакционните разходи.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Микрохеджиране
2 — Макрохеджиране
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3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви,
използвани в рамките на портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция
4 — Ефективното управление на портфейла, различно от съчета
ването на паричните потоци между активи и пасиви, използвани в
рамките на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
C0120

Делта

Прилага се само за CIC категории B и C (кол и пут опции), с
препратка към отчетната дата.
Оценява се процентът на промяна на стойността на опциите по
отношение на промените в цените на базовите активи.
Отчита се като десетична дроб.

C0130

Условна стойност на
деривата

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата.
За фючърси и опции представлява размерът на договора, умножен по
пределно допустимата стойност и по броя на отчетените в този ред
договори. За суапове и форуърди представлява размерът на дого
ворите, отчетени в този ред. Когато пределно допустимата стойност
е диапазон, трябва да се използва средната стойност на диапазона.
Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира
(когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя
представлява нетната сума към отчетната дата.

C0140

Купувач/Продавач

Само за фючърси и опции, суапове и договори за кредитни деривати
__________ ◄.
►M2
Посочва се дали договорът за деривата е закупен или продаден.
Позицията на купувача и продавача за суаповете се определя в
зависимост от ценната книга или условната стойност и потоците по
суапа.
Продавачът по суапа притежава ценната книга или условната
стойност в началото на договора и е съгласен да достави през
срока на договора тази ценна книга или условна стойност, включ
ително всякакви други изходящи потоци, свързани с договора, когато
е приложимо.
Купувачът по суапа ще притежава ценната книга или условната
стойност в края на договора за деривата и ще получи през срока
на договора тази ценна книга или условна стойност, включително
всякакви други входящи потоци, свързани с договора, когато е прил
ожимо.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък,
освен по отношение на лихвените суапове:
1 — Купувач
2 — Продавач
По отношение на лихвените суапове се използва една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
3 — FX–FL: Фиксиран за плаващ
4 — FX–FX: Фиксиран за фиксиран
5 — FL–FX: Плаващ за фиксиран
6 — FL–FL: Плаващ за плаващ
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C0150

Премия, платена до
момента

►M2 Направеното плащане (при покупка) за опции и също така
предварителни и периодични премии, платени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄

C0160

Премия, получена до
момента

►M2 Полученото плащане (при продажба) за опции и също така
предварителни и периодични премии, получени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄

C0170

Брой договори

Брой на подобни договори за деривати, отчитани в реда. Това трябва
да бъде броят на сключените договори. За извънборсовите деривати,
напр. при един договор за суап се отчита „1“, а ако има десет суапа с
еднакви характеристики — „10“.
Броят на договорите включва тези договори, които са в действие към
отчетната дата.

C0180

Стойност на договора

Брой базови активи в договора (напр. за фючърси върху акции това е
броят на акциите, които трябва да бъдат доставени на падежа по
договор, за фючърсите върху облигации това е референтната сума,
залегнала в основата на всеки договор).
Начинът, по който се определя размерът на договора, варира в съотв
етствие с вида на инструмента. За фючърси върху акции размерът на
договора обикновено се определя като функция на броя на акциите,
залегнали в основата на договора.
За фючърсите върху облигации, това е номиналната стойност на
облигацията, залегнала в основата на договора.
Прилага се само за фючърси и опции.

C0190

C0200

Максимална загуба при
събитие, водещо до
прекратяване на
договора

Максималният размер на загубата при настъпване на събитието,
водещо до прекратяване на договора. Приложимо за CIC категория F.

Размер на изходящия
поток по суапа

Сума, която се доставя съгласно договора за суап (различна от
премиите) през отчетния период. Съответства на лихвите, платени
по лихвени суапове, и сумите, доставени по валутни суапове,
кредитни суапове, суапове за обща доходност и други суапове.

Когато кредитен дериват е обезпечен на 100 %, максималната загуба
при настъпване на събитие, водещо до прекратяване на договора, е
нула.

В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.

C0210

Размер на входящия
поток по суапа

Сума, която се получава съгласно договора
премиите) през отчетния период. Съответства
по лихвени суапове, и сумите, получени
кредитни суапове, суапове за обща доходност

за суап (различна от
на лихвите, получени
по валутни суапове,
и други суапове.

В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.

C0220

Първоначална дата

Посочва се датата, на която задълженията по договора влизат в сила,
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
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При няколко дати по един дериват се отчита само тази, която се
отнася до първата дата на търгуване на деривата, в само един ред
за всеки дериват (не всяка сделка на отделен ред), отразяваща общата
стойност, инвестирана в този дериват, като се взимат предвид разл
ичните дати на търгуване.
При новация датата на новацията става дата на търгуване за този
дериват.
C0230

Дюрация

Дюрация на деривата, определена като остатъчната модифицирана
дюрация, за дериватите, чиято дюрация подлежи на измерване.
Изчислява се като нетната дюрация между входящите и изходящите
потоци по деривата, когато е приложимо.

C0240

Стойност по „Платежо Стойност на деривата към отчетната дата, изчислена съгласно
способност II“
определението в член 75 от Директива 2009/138/ЕО. Може да има
положителна, отрицателна или нулева стойност.

C0250

Метод за оценка

Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на
дериватите. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи
или пасиви
2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи
или пасиви
3 — алтернативни методи на оценка
6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация относно дериватите
C0040

Идентификационен код
на деривата

Идентификационен код на деривата при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0050

Вид идентификационен
код на деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
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6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
C0260

Наименование на
контрагента

Наименование на контрагента по деривата. Тази позиция съответства
на наименованието на субекта в базата данни на LEI, ако има такова.
При липса на такова съответства на юридическото наименование.
Отчита се следното:
— Наименование на борсата, на която се търгуват дериватите; или
— Наименование на централния контрагент (ЦК) за извънборсовите
деривати, когато техният клиринг се извършва чрез ЦК; или
— Наименование на контрагента по договора за други извънборсови
деривати.

C0270

Код на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код на контрагента, като се използва Идентифик
ационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0280

Вид код на контрагента

Прилага се само за извънборсови деривати.
Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0290

Външен рейтинг

Прилага се само за извънборсови деривати.
Рейтингът на контрагента по деривата към отчетната
►M2
референтна дата, присъден от призната агенция за външна кредитна
оценка (АВКО). ◄
Тази позиция не се прилага за деривати, за които предприятия,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита.
►M2 Ако няма рейтинг на емитента, позицията остава непопълнена. ◄

C0300

Призната АВКО

►M2 В C0290 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, се посочва предприятието-майка АВКО (изп
олзват се позоваванията от списък на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал
нова агенция за кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все
още не е актуализиран, агенцията се отчита под „Други признати
АВКО“.
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Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки и
заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), ако има
такива.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200
WU1EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300
VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
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— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6A1
D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 549300
IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur
SGWN2UE81)

Expert

RA

GmbH

(ИКПС:

213800P3OOB

— Други признати АВКО
Тази позиция се отчита, когато е отчетена позиция Външен рейтинг
(C0290). ◄

C0310

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на контрагента
по деривата, както е определено в член 109а, параграф 1 от
Директива 2009/138/ЕО. Степента на кредитно качество отразява
всички корекции на кредитното качество, направени на вътрешно
равнище от страна на предприятията, използващи стандартната
формула.
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Тази позиция не се прилага за деривати, за които предприятия,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг

C0320

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на активите за предприятия, използващи вътрешен
модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в техните
вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо вътрешен модел,
използва единствено външни рейтинги, тази позиция не се отчита.

C0330

Група на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Наименование на крайното предприятие майка на контрагента. Тази
позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на
LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на юридич
еското наименование.

C0340

Код на групата на
контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0350

Вид код на групата на
контрагента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
контрагента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0360

Наименование на
договора

Наименование на договора за деривата.

C0370

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на деривата съгласно стандарт
ISO 4217., т.е. валутата на условната стойност на деривата (напр.:
опция с базова сума в USD, валутата, по която е договорно
изразена условната стойност за валутни суапове и т.н.).

C0380

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден дериват се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен дериватът.
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Референтна цена за фючърси, цена на упражняване на опции (при
облигации цената представлява процент от номиналната стойност),
обменен курс или лихвен процент за форуърди и т.н.
Не се прилага за CIC D3 — Лихвени и валутни суапове. Не трябва да
се попълва за CIC F1 — суапове за кредитно неизпълнение, ако не е
възможно.
При повече от едно активиращо събитие във времето, се отчита
следващото активиращо събитие, което настъпва.
Когато активиращите стойности на деривата са в определен интервал
— ако интервалът е от непоследователни стойности, съвкупността се
отчита разделена с „,“, а ако интервалът е от последователни стой
ности, съвкупността се отчита разделена с „—“.

C0400

Събитие, водещо до
прекратяване договора
на договора

Посочва се събитието, което води до прекратяване на договора,
различно от изтичане на срока на действие или общо условие.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Несъстоятелност на базовия или референтния субект
2 — Неблагоприятен спад в стойността на базовия референтен актив
3 — Неблагоприятна промяна в кредитния рейтинг на базовите
активи или субекти
4 — Новация, т.е. акт за замяна на задължение по деривата с ново
задължение или за замяна на страна на деривата с нова такава
5 — Множество събития или комбинация от събития
6 — Други събития, които не са обхванати от предходните варианти
9 — Няма събитие, водещо до прекратяване

C0410

Доставена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата цена съгласно
стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и лихвени
суапове).

C0420

Получена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата условна стойност
съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и
лихвени суапове).

C0430

Падеж

Посочва се договорно определената дата, на която се закрива
договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд), независимо дали е датата на падежа, датата на изтичане за
опции (европейска или американска) и др.

S.08.02 — Сделки с деривати
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище отделно предприятие.
Категориите деривати, посочени в настоящия образец, са определени в
приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позова
ванията на идентификационните кодове по CIC се отнасят до приложение V
— таблица CIC, към на настоящия регламент.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на закритите
деривати, държани пряко от предприятието (т.е. не на принципа на
подробен преглед), които може да бъдат класифицирани като актив от
категории А—Е. Когато даден договор все още е открит, но е с намален
размер, се отчита закритата част.
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Дериватите се разглеждат като активи, ако тяхната стойност по „Платежо
способност II“ е положителна или равна на нула. ►M2 Те се разглеждат
като пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отриц
ателна. ◄ Включват се както дериватите, разглеждани като активи, така
и тези, разглеждани като пасиви.
Закрити деривати са тези, които са открити в някакъв момент от
референтния период (т.е. през последното тримесечие, ако образецът се
подава тримесечно, или последната година, ако образецът се подава ежег
одно), но са били закрити преди края на отчетния период.
Ако често се сключват сделки с един дериват, дериватът може да бъде
отчетен на агрегирана или нетна основа (посочват се първата и последната
дата на търгуване), доколкото всички съответни характеристики са общи, и
като се следват конкретните указания за всяка съответна позиция.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
Дериват е финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
г) неговата стойност се променя в отговор на промяната в определен
лихвен процент, цена на финансов инструмент, цена на стока, валутен
курс, индекс на цени или лихвени проценти, кредитен рейтинг или
кредитен индекс, или друга променлива, при условие че в случай на
нефинансова променлива, променливата не е специфична за дадена
страна по договора (наричана понякога „базова“);
д) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква първон
ачална нетна инвестиция, която е по-малка от тази, която би се
изисквала за други видове договори, за които би могло да се очаква да
имат подобен отговор на промените в пазарните фактори;
е) той се урежда на бъдеща дата.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за деривати“.
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки дериват се отчита
отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят
правилно всички изисквани в таблицата позиции. Ако една променлива на
даден дериват може да получи две стойности, то този дериват трябва да
бъде отчетен в повече от един ред.
По-конкретно, дериват с повече от една двойка валути трябва да бъде
разделен по всяка отделна двойка, като всяка от тях се отчита на отделен
ред.
В таблица „Информация за деривати“ всеки дериват се отчита отделно, в
един ред за всеки актив, като се попълват всички изисквани в таблицата
променливи.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за държани позиции
C0040

Идентификационен код
на деривата

Идентификационен код на деривата при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0050

Вид идентификационен
код на деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
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2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
C0060

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, общи (без разделение) и обособени
фондове. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, се използва категория „общи“.

C0070

Номер на фонда

Приложим за деривати, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.

C0080

Деривати, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочват се дериватите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд

C0090

Базов инструмент на
деривата

Вид код на базовия инструмент (актив или пасив), залегнал в
основата на договора за деривата. Тази позиция се отчита само за
дериватите, които имат един или няколко базови инструменти в
портфейла на предприятието. Индексите се считат за отделни
инструменти и се отчитат.
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Посочва се идентификационният код на базовия инструмент, залегнал
в основата на деривата, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
— ►M2 „Множество активи/пасиви“, ако базовите активи или
пасиви са няколко. ◄
ако базовият инструмент е индекс, се отчита неговият код.

C0100

Вид код на базовия
актив или пасив на
деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Базов инструмент
на деривата“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Тази позиция не се отчитат за дериватите, в чиято основа са
залегнали повече от един базов актив или пасив.

C0110

Използване на деривата

Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране,
ефективно управление на портфейла).
Микрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи един финансов
инструмент (актив или пасив), прогнозирана сделка или друг пасив.
Макрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи съвкупност от
финансови инструменти (активи или пасиви), прогнозирани сделки
или други пасиви.
Ефективното управление на портфейла се отнася обикновено за
операции, при които управляващото лице желае да подобри доход
ността по портфейла, като замени модела на паричния поток (понисък) с друг, който има по-висока стойност, чрез дериват или
набор от деривати, без да променя състава на портфейла от активи,
намалявайки размера на инвестициите и трансакционните разходи.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Микрохеджиране
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2 — Макрохеджиране
3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви,
използвани в рамките на портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция
4 — Ефективното управление на портфейла, различно от съчета
ването на паричните потоци между активи и пасиви, използвани в
рамките на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
C0120

Условна стойност на
деривата

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата.
За фючърси и опции представлява размерът на договора, умножен по
пределно допустимата стойност и по броя на отчетените в този ред
договори. За суапове и форуърди представлява размерът на дого
ворите, отчетени в този ред.
Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира
(когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя
представлява нетната сума към отчетната дата.

C0130

Купувач/Продавач

Само за фючърси и опции, суапове и договори за кредитни деривати
(суапове върху валута, кредити и ценни книжа).
Посочва се дали договорът за деривата е закупен или продаден.
Позицията на купувача и продавача за суаповете се определя в
зависимост от ценната книга или условната стойност и потоците по
суапа.
Продавачът по суапа притежава ценната книга или условната
стойност в началото на договора и е съгласен да достави през
срока на договора тази ценна книга или условна стойност, включ
ително всякакви други изходящи потоци, свързани с договора, когато
е приложимо.
Купувачът по суапа ще притежава ценната книга или условната
стойност в края на договора за деривата и ще получи през срока
на договора тази ценна книга или условна стойност, включително
всякакви други входящи потоци, свързани с договора, когато е прил
ожимо.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък,
освен по отношение на лихвените суапове:
1 — Купувач
2 — Продавач
По отношение на лихвените суапове се използва една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
3 — FX–FL: Фиксиран за плаващ
4 — FX–FX: Фиксиран за фиксиран
5 — FL–FX: Плаващ за фиксиран
6 — FL–FL: Плаващ за плаващ

C0140

Премия, платена до
момента

►M2 Направеното плащане (при покупка) за опции и също така
предварителни и периодични премии, платени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄

C0150

Премия, получена до
момента

►M2 Полученото плащане (при продажба) за опции и също така
предварителни и периодични премии, получени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 587
▼B
ПОЗИЦИЯ

C0160

Печалба и загуба до
момента

УКАЗАНИЯ

►M2 Размер на приходите и разходите, произтичащи от деривати
след момента, в който предприятието е сключило договор за дериват,
реализирани към датата на закриване/падежа. Съответства на
разликата между стойността (цената) към датата на продажбата и
стойността (цената) към датата на придобиване. ◄
Тази стойност може да е положителна (печалба) или отрицателна
(загуба).

C0170

Брой договори

Брой на подобни договори за деривати, отчитани в реда. За извън
борсовите деривати, напр. при един договор за суап се отчита „1“, а
ако има десет суапа с еднакви характеристики — „10“.
Броят на договорите включва сключените договори, които са били
закрити към отчетната дата.

C0180

Стойност на договора

Брой базови активи в договора (напр. за фючърси върху акции това е
броят на акциите, които трябва да бъдат доставени на падежа по
договор, за фючърсите върху облигации това е референтната сума,
залегнала в основата на всеки договор).
Начинът, по който се определя размерът на договора, варира в съотв
етствие с вида на инструмента. За фючърси върху акции размерът на
договора обикновено се определя като функция на броя на акциите,
залегнали в основата на договора.
За фючърсите върху облигации, това е номиналната стойност на
облигацията, залегнала в основата на договора.
Прилага се само за фючърси и опции.

C0190

Максимална загуба при
събитие, водещо до
прекратяване на
договора

Максималният размер на загубата при настъпване на коригиращо
събитие. Приложимо за CIC категория F.

C0200

Размер на изходящия
поток по суапа

Сума, която се доставя съгласно договора за суап (различна от
премиите) през отчетния период. Съответства на лихвите, платени
по лихвени суапове, и сумите, доставени по валутни суапове,
кредитни суапове, суапове за обща доходност и други суапове.
В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.

C0210

Размер на входящия
поток по суапа

Сума, която се получава съгласно договора
премиите) през отчетния период. Съответства
по лихвени суапове, и сумите, получени
кредитни суапове, суапове за обща доходност

за суап (различна от
на лихвите, получени
по валутни суапове,
и други суапове.

В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.

C0220

Първоначална дата

Посочва се датата, на която задълженията по договора влизат в сила,
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
При няколко сделки по един дериват се отчита само тази, която се
отнася до първата дата на търгуване на деривата, в само един ред за
всеки дериват (не всяка сделка на отделен ред), отразяваща общата
стойност, инвестирана в този дериват, като се взимат предвид разл
ичните дати на търгуване.
При новация датата на новацията става дата на търгуване за този
дериват.
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Стойност по „Платежо ►M1 Стойност на деривата, изчислена съгласно посоченото в член
способност II“
75 от Директива 2009/138/ЕО, в момента на сделката (закриване или
продажба) или към датата на падеж. Може да има положителна,
отрицателна или нулева стойност. ◄

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация относно дериватите
C0040

Идентификационен код
на деривата

Идентификационен код на дериват, при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0050

Вид идентификационен
код на деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0240

Наименование на
контрагента

Наименование на контрагента по деривата. Тази позиция съответства
на наименованието на субекта в базата данни на LEI. При липса на
такова съответства на юридическото наименование.
Отчита се следното:
— Наименование на борсата, на която се търгуват дериватите; или
— Наименование на централния контрагент (ЦК) за извънборсовите
деривати, когато техният клиринг се извършва чрез ЦК; или
Наименование на контрагента по договора за други извънборсови
деривати.

C0250

Код на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
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Прилага се само за извънборсови деривати.
Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0270

Група на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Наименование на крайното предприятие майка на контрагента. Тази
позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на
LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на юридич
еското наименование.

C0280

Код на групата на
контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0290

Вид код на групата на
контрагента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
контрагента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0300

Наименование на
договора

Наименование на договора за деривата.

C0310

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на деривата съгласно стандарт
ISO 4217., т.е. валутата на условната стойност на деривата (напр.:
опция с базова сума в USD, валутата, по която е договорно
изразена условната стойност за валутни суапове и т.н.).

C0320

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден дериват се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен дериватът.

C0330

Пределно допустима
стойност

Референтна цена за фючърси, цена на упражняване на опции (при
облигации цената представлява процент от номиналната стойност),
обменен курс или лихвен процент за форуърди и т.н.
Не се прилага за CIC D3 — Лихвени и валутни суапове.
Не трябва да се попълва за CIC F1 — суапове за кредитно неизпъ
лнение, ако не е възможно.
При повече от едно активиращо събитие във времето, се отчита
следващото активиращо събитие, което настъпва.
Когато активиращите стойности на деривата са в определен интервал
— ако интервалът е от непоследователни стойности, съвкупността се
отчита разделена с ’,’, а ако интервалът е от последователни стой
ности, съвкупността се отчита разделена с ’—’.
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C0340

Събитие, водещо до
прекратяване договора
на договора

УКАЗАНИЯ

Посочва се събитието, което води до прекратяване на договора,
различно от изтичане на срока на действие или общо условие.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Несъстоятелност на базовия или референтния субект
2 — Неблагоприятен спад в стойността на базовия референтен актив
3 — Неблагоприятна промяна в кредитния рейтинг на базовите
активи или субекти
4 — Новация, т.е. акт за замяна на задължение по деривата с ново
задължение, или за замяна на страна на деривата с нова такава
5 — Множество събития или комбинация от събития
6 — Други събития, които не са обхванати от предходните варианти
9 — Няма събитие, водещо до прекратяване

C0350

Доставена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата цена съгласно
стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и лихвени
суапове).

C0360

Получена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата условна стойност
съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и
лихвени суапове).

C0370

Падеж

Посочва се договорно определената дата, на която се закрива
договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд), независимо дали е датата на падежа, датата на изтичане за
опции (европейска или американска) и др.

S.09.01 — Информация за приходи/печалби и загуби в рамките на
периода
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец съдържа информация относно печалбите/приходите и
загубите по категория активи (включително деривати), т.е. не се изисква
отчитане по отделни позиции. Категориите активи, посочени в настоящия
образец, са определени в приложение IV — Категории активи.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.

ПОЗИЦИЯ

C0040

Категория активи

УКАЗАНИЯ

Посочват се категориите активи, представени в портфейла.
Използват се категориите, определени в приложение IV — Категории
активи.

C0050

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, други вътрешни фондове, общи (без
разделение) и обособени фондове. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
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4 — Други вътрешни средства/фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, трябва да се използва категория „общи“.
C0060

Активи, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочват се активите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд

C0070

Дивиденти

Размер на дивидентите, реализирани през отчетния период, т.е.
получените дивидент минус правата за получаване на дивидент,
които вече са признати в началото на отчетния период, плюс
правата за получаване на дивидент, признати в края на отчетния
период. Приложимо за активи, по които се изплаща дивидент, като
акции, привилегировани ценни книжа и дялове от предприятия за
колективно инвестиране.
Включва също така дивиденти, получени от активи, които са били
продадени или са падежирали.

C0080

Лихва

Размер на реализираните лихви, т.е. получените лихви минус
натрупаните лихви в началото на периода плюс натрупаните лихви
в края на отчетния период.
Включва получените лихви, когато активът е продаден/падежирал
или когато купонът е получен.
Приложимо за активи, по които се изплаща купон и лихва, като
облигации, заеми и депозити.

C0090

Наем

Размер на спечеления наем, т.е. получен наем минус натрупан наем в
началото на периода плюс натрупан наем в края на отчетния период.
Включва също така получените наеми, когато активът е продаден или
падежирал.
Приложимо само за недвижима собственост, независимо от функ
цията.

C0100

Нетни печалби и загуби

Нетни печалби и загуби, произтичащи от активи, продадени или
падежирали през отчетния период.
Печалбите и загубите се изчисляват като разликата между
продажната или падежната стойност и стойността по член 75 от
Директива 2009/138/ЕО в края на предходната отчетна година (или
при активи, придобити в рамките на отчетния период, стойността на
придобиване).
Нетната стойност може да бъде положителна, отрицателна или нула.
►M2 Изчислението се извърши без начислени лихви. ◄

C0110

Нереализирани печалби
и загуби

Нереализирани печалби и загуби, произтичащи от активи, които не са
продадени/падежирали през отчетния период.
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Нереализираните печалби и загуби се изчисляват като разликата
между стойността по член 75 от Директива 2009/138/ЕО в края на
отчетната година и стойността съгласно член 75 от Директива 2009/
138/ЕО в края на предходната отчетна година (или при активи,
придобити в рамките на отчетния период, стойността на
придобиване).
Нетната стойност може да бъде положителна, отрицателна или нула.
►M2 Изчислението се извърши без начислени лихви. ◄

S.10.01 — Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на договорите по
сделки по предоставяне в заем на ценни книжа и репо споразумения
(купувач и продавач), държани пряко от предприятието (т.е. не на
принципа на подробен преглед), включително и суапове на ликвидност,
посочени в член 309, параграф 2, буква е) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
Отчита се само когато стойността на базовите балансови и задбалансови
ценни книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно изкупуване
на ценни книжа, с падеж след референтната дата на отчитане представляват
повече от 5 % от общите инвестиции, отчетени в C0010/R0070 и
C0010/R0220 от образец S.02.01.
Отчитат се всички балансови и задбалансови договори. Информацията
включва всички договори през отчетния период, независимо дали са
открити или закрити към отчетната дата. За договори, които често биват
предоговаряни и по същество представляват една и съща трансакция, се
отчита само откритите позиции.
Като споразумение за обратно изкупуване (репо сделка) се определя
продажбата на ценни книжа, обвързана със споразумение продавачът да
изкупи обратно ценните книжа на по-късна дата. Като заемане на ценни
книжа се определя заемането на ценни книжа, от една страна на друга, при
което заемополучателят предоставя на заемодателя обезпечение.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.
Всеки договор за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа се отчитат
в толкова реда, колкото са необходими за предоставяне на изискваната
информация. Ако с единия от вариантите може да бъде представена само
част от отчитания инструмент по дадена позиция, а за останалата част
трябва да бъде използван друг вариант, тогава договорът трябва да бъде
разделен на съставни части, освен ако в указанията не е предвидено друго.

ПОЗИЦИЯ

C0040

Портфейл

УКАЗАНИЯ

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, общи (без разделение) и обособени
фондове. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
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2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, трябва да се използва категория „общи“.
Тази позиция не се отчита за задбалансови активи.
C0050

Номер на фонда

Приложим за активи, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.

C0060

Категория активи

Посочва се категорията на базовия актив, предоставен/получен в заем
като част от споразумение за предоставяне или получаване в заем на
ценни книжа.
Използват се категориите, определени в приложение IV — Категории
активи, към настоящия регламент.

C0070

C0080

Наименование на
контрагента

Наименование на контрагента по договора.

Код на контрагента

Идентификационен код на контрагента, като се използва Идентифик
ационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.

Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.

Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0090

Вид код на контрагента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0100

Категория активи на
контрагента

Посочва се най-съществената категория активи, предоставени/
получени в заем като част от споразумение за предоставяне или
получаване в заем на ценни книжа.
Използват се категориите активи, определени в приложение IV —
Категории активи, към настоящия регламент.

C0110

Активи, държани в
обвързани с индекс или
с дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочва се дали базовият актив в C0060 е държан във връзка с
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
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Позиция в договора

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали предприятието е купувач или продавач по репо
сделка или заемодател или заемополучател по споразумение за предо
ставяне в заем на ценни книжа. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Купувач по репо сделка
2 — Продавач по репо сделка
3 — Заемодател по споразумение за предоставяне в заем на ценни
книжа
4 — Заемополучател по споразумение за предоставяне в заем на
ценни книжа

C0130

Размер на спот сделка

Представлява следните суми:
— Купувач по репо сделка сума, получена в началото на договора
— Продавач по репо сделка сума, прехвърлена в началото на
договора
— Заемодател по споразумение за предоставяне в заем на ценни
книжа сума, получена като гаранция в началото на договора
— Заемополучател по споразумение за предоставяне в заем на ценни
книжа размер или пазарна стойност на ценните книжа, получени в
началото на договора

C0140

Размер на форуърда

Тази позиция е приложима само за репо сделки и представлява
следните суми:
— Купувач по репо сделка сума, прехвърлена при падежа на
договора
— Продавач по репо сделка сума, получена при падежа на договора

C0150

Начална дата

Посочва се началната дата на договора съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд). Началната дата на договора е датата, на която
задълженията по договора влизат в сила.

C0160

Падеж

Посочва се крайната дата на договора съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд). Дори датата на изпълнение по договора да не е
фиксирана, обикновено има определена дата, на която договорът
изтича. В тези случаи трябва да се отчете тази дата, ако страните
не са изпълнили договора по-рано.
Споразумение се счита за приключено, когато е падежирало, било е
изпълнено или е било отменено.
За договори без определена дата на падеж се отчита „9999-12-31“.

C0170

Стойност по „Платежо Тази позиция се прилага само за договори, които са все открити към
способност II“
отчетната дата.
Стойност на договор за обратно изкупуване и заемане на ценни
книжа съгласно правилата за оценка на договори по член 75 от
Директива 2009/138/ЕО.
Тази стойност може да бъде положителна, отрицателна или нула.

S.11.01 — Активи, държани като обезпечение
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на задбалансови
активи, държани като обезпечение за покриване на балансови активи,
държани пряко от предприятието (т.е. не на принципа на подробен преглед).
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Състои се от подробна информация по отношение на държаните като обезп
ечение активи, а не на договора за обезпечение.
Ако има пул от обезпечения или споразумение за предоставяне на обезп
ечение, обхващащо множество активи, се отчитат толкова реда, колкото са
активите в пула или споразумението.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за активи“.
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки актив, държан като
обезпечение, се отчита отделно в толкова на брой реда, колкото е необ
ходимо, за да се попълнят правилно всички изисквани в таблицата проме
нливи. Ако една променлива на даден актив може да получи две стойности,
то този актив трябва да бъде отчетен в повече от един ред.
В таблица „Информация за активи“ всеки актив, държан като обезпечение,
се отчита отделно, в един ред за всеки актив, като се попълват всички
изисквани в таблицата променливи.
Всички позиции с изключение на „Вид активи, за които се държи обезп
ечение“ (C0140), „Наименование на контрагента, който предоставя обезп
ечението“ (C0060) и „Наименование на групата на контрагента, който
предоставя обезпечението“ (C0070) се отнасят до информацията за
активите, държани като обезпечение. Позиция C0140 се отнася до актив
от баланса, за който се държи обезпечението, докато позиции C0060 и
C0070 са свързани с контрагента, който предоставя обезпечението.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за държани позиции

C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“

C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
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5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и
кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на
актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за
идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът
на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния
пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.
C0060

Наименование на
контрагента, който
предоставя обезп
ечението

Наименование на контрагента, който предоставя обезпечението. Тази
позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на
LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на юридич
еското наименование.
Когато балансовите активи, за които се държи обезпечението, са
заеми по полици, се отчита „Титуляр на полицата“.

C0070

Наименование на
групата на контрагента,
който предоставя
обезпечението

Посочва се наименованието на икономическата група на контрагента,
който предоставя обезпечението. Тази позиция съответства на наиме
нованието на субекта в базата данни на LEI, ако има такова. При
липса на такова съответства на юридическото наименование.
Настоящата позиция не се прилага, когато балансовите активи, за
които се държи обезпечението, са заеми по полици.

C0080

Държава на попечит
елство

►M1 Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166–1 на държавата, в
която активите на предприятието се държат от попечител. Когато се
посочват международни попечители, като Euroclear, държавата на
попечителство ще бъде тази, в която попечителските услуги са
били договорно определени. ◄
В случай че един актив е под попечителство в повече от една
държава, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда,
колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички държави на
попечителство.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за
ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC
95 — Машини и оборудване (за собствена употреба) по същата
причина.
По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и оборудване (за собствена употреба), държавата на
емитента се определя според адреса на недвижимата собственост.

C0090

Количество

Брой активи, за всички съответни активи.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Номинална
сума (C0100).

C0100

Номинална сума

►M1 Неизплатената сума, измерена по номинална стойност, за
всички активи, за които тази позиция е приложима, и по
номинална стойност за CIC = 72, 73, 74, 75, 79 и 8. Тази позиция
не се прилага за CIC категории 71 и 9. Тази позиция не се отчита,
когато е отчетена позиция Количество (C0090). ◄
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Метод за оценка

УКАЗАНИЯ

Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на активите.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи
2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи
3 — алтернативни методи на оценка
4 — методи на коригирания собствен капитал (приложими за
оценяване на дялови участия)
5 — методи на собствения капитал по МСФО (приложими за
оценяване на дялови участия)
6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0120

Обща сума

►M1 Стойност, изчислена съгласно определението в член 75 от
Директива 2009/138/ЕО, която съответства на:
— „Номинална сума“ (неизплатена сума по главницата, измерена по
номинална стойност), умножено по „Процент на дял от
номинална сума по „Платежоспособност II“ плюс „Натрупана
лихва“, за активи, за които първите две позиции са приложими;
— „Количество“, умножено по „Цена за дял по „Платежоспособност
II“, за активи, за които тези две позиции са приложими;
— За активи, класифицирани по категории 71 и 9, тук се посочва
стойността на актива по „Платежоспособност II“. ◄

C0130

Натрупана лихва

Количествено определяне на размера на начислената лихва след
последната дата на купон за лихвоносни ценни книжа. Да се
обърне внимание, че тази стойност е също така част от позиция
„Обща стойност“.

C0140

Вид активи, за които се
държи обезпечение

Посочва се видът актив, за който се държи обезпечение
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Държавни облигации
2 — Корпоративни облигации
3 — Капиталови инструменти
4 — Предприятия за колективно инвестиране
5 — Структурирани облигации
6 — Обезпечени ценни книжа
7 — Парични средства и депозити
8 — Ипотеки и заеми
9 — Недвижима собственост
0 — Други инвестиции (включително вземания)
Х — Деривати

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за активи
C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
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— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“
C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и
кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на
актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за
идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът
на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния
пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.

C0150

Наименование на
позицията

Отчетената позиция се определя чрез попълване на наименованието
на актива (или на адреса — при недвижима собственост), според
установените от предприятието подробни данни.
Отчита се следното:
— Когато CIC категория 8 — Ипотеки и заеми се отнася за ипотеки
и заеми за физически лица, в тази позиция се посочва „Заеми за
членове на административния, управителния или надзорния
орган“ или „Заеми за други физически лица“ в съответствие с
нейното естество, тъй като не се изисква тези активи да бъдат
индивидуално посочени. Заемите, различни от заемите за
физически лица, се отчитат поотделно.
— Тази точка не се прилага за CIC 95 — Машини и оборудване (за
собствена употреба), тъй като не се изисква тези активи да бъдат
индивидуално посочени, CIC 71 и CIC 75.
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— Когато обезпечението включва застрахователни полици (по
отношение на заеми, обезпечени със застрахователни полици),
тези полици не трябва да бъдат индивидуално посочени и тази
позиция не е приложима.
C0160

Наименование на
емитента

Наименование на емитента, определен като предприятието, което
емитира активи за инвеститорите, представляващи част от неговия
капитал, част от неговия дълг, деривати и др.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, наименование на емитента е наименованието на
лицето, управляващо фонда;
— По отношение CIC категория 7 — Парични средства и депозити
(без CIC 71 и CIC 75), наименование на емитента е наиме
нованието на депозитаря
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, отнасящи
се за ипотеки и заеми за физически лица, в тази позиция се
посочва „Заеми за членове на административния, управителния
или надзорния орган“ или „Заеми за други физически лица“ в
съответствие с нейното естество, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0170

Код на емитента

Идентификационен код на емитента, като се използва Идентификац
ионният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, код на емитента е кодът на лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), код на емитента е кодът на
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.

C0180

Вид код на емитента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на емитента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.
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Сектор на емитента
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Посочва се икономическият сектор на емитента въз основа на найактуалния код по NACE (публикуван в регламент на ЕО).
Определящата сектора буква от кода по NACE представлява
минимално изискване за установяване на секторите (например „А“
или „А011“ би било допустимо) с изключение на кодове по NACE,
отнасящи се до финансови и застрахователни дейности, за които
трябва да се използва определящата сектора буква, последвана от
4-цифрен код за класа (например „K6411“).
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, сектор на емитента е секторът на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), сектор на емитента е секторът
на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.

C0200

Наименование на
групата на емитента

Наименование на крайното предприятие майка на емитента.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.

C0210

Код на групата на
емитента

Идентификационен код на групата на емитента, като се използва
Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
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— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.
C0220

Вид код на групата на
емитента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
емитента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0230

Държава на емитента

Двубуквен код на държава на местонахождение на емитента съгласно
стандарт ISO 3166-1.
Местонахождението на емитента се установява според адреса на
предприятието, издало/емитирало актива.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, държава на емитента е държавата на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), държава на емитента е
държавата на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Следва да се използва един от следните варианти:
— Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166-1
— XA: Наднационални емитенти
— ЕС: Институции на Европейския съюз

C0240

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно стандарт
ISO 4217.
Отчита се следното:
— Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми
(за ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква
тези активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 75 и за CIC 95
— Машини и оборудване (за собствена употреба) по същата
причина.
— По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и оборудване (за собствена употреба), валутата съотв
етства на валутата, в която инвестицията е направена.
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C0250

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден актив се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен активът.

C0260

Цена за дял

Цена за дял на актива, ако е приложимо.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Процент на дял
от номинална сума по „Платежоспособност II“ (C0270).

C0270

Процент на дял от
номинална сума по
„Платежоспособност II“

►M1 Сума в процент от номиналната стойност, чиста цена без
начислена лихва за актива, ако е приложимо.
Тази позиция се отчита, когато за позиция Номинална сума (C0100) е
предоставена информация в първата част на образеца („Информация
за държани позиции“), освен за CIC категории 71 и 9.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Цена за дял по
„Платежоспособност II“ (C0260). ◄

C0280

Падеж

Прилага се само за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8, CIC 74 и CIC 79.
Посочва се датата на падеж съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд).
Съответства винаги на датата на падежа, дори за ценни книжа с
опция за обратно изкупуване. Отчита се следното:
— За перпетюитети се използва „9999-12-31“
— За CIC категория 8, по отношение на заеми и ипотеки за
физически лица, се отчита претегленият (въз основа на размера
на заема) остатъчен срок до падежа.

S.12.01 — Технически резерви в животозастраховането и здравното
застраховане, подобно на животозастраховането
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.
Предприятията могат да използват подходящи приблизителни стойности в
изчисляването на техническите резерви, както е посочено в член 21 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. В допълнение, член 59 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 може да бъде прилаган за изчисляване на
добавката за риск през финансовата година.
Вид дейност за животозастрахователни задължения: Видовете дейности,
посочени в член 80 от Директива 2009/138/ЕО, както е определено в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Сегментирането отразява
естеството на рисковете, залегнали в основата на договора (същество), а не
правната форма на договора (форма). По подразбиране, когато даден
застрахователен или презастрахователен договор покрива рискове по
различни видове дейност, предприятията, когато е възможно, разпределят
задължения по съответните видове дейност (член 55 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35).
Видове дейност „Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд“ и „Друго животозастраховане“ се разпределят между
„Договори без опции и гаранции“ „Договори с опции или гаранции“. При
това разпределение се взема предвид следното:
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— „Договори без опции и гаранции“ включват сумите, свързани с договори
без никакви финансови гаранции или договорни опции, което означава,
че в изчисляването на техническите резерви не намират отражение
никакви по размер финансови гаранции и договорни опции. В тази
колона също се отчитат договори с несъществени договорни опции
или финансови гаранции, които не намират отражение в изчисляването
на техническите резерви;
— „Договори с опции или гаранции“ включват договори с финансови
гаранции или договорни опции или и с двете, доколкото съществуването
на тези финансови гаранции или договорни опции намира отражение в
изчисляването на техническите резерви.
Информацията се отчита, без да се приспада презастраховането, тъй като
информацията относно възстановяванията от презастрахователен договор/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск се изисква в
отделни редове.
Информацията, която се отчита между R0010 и R0100, е след корекцията за
променливост, изравнителната корекция и преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент, ако е приложимо,
но не трябва да включва преходното приспадане за техническите резерви.
Сумата на преходното приспадане за техническите резерви се изисква
отделно между редове R0110 и R0130.

ПОЗИЦИЯ

Z0020

Обособени фондове/Портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция или останалата част

УКАЗАНИЯ

Посочва дали отчетените стойности са по отношение
на обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част.
Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Идентификационен номер за обособени фондове или
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
Този номер се определя от предприятието и трябва да
се прилага последователно във времето и по
отношение на отчетения в други образци номер на
фонда/портфейла.
►M2

__________ ◄

Технически резерви, изчислени съвкупно

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0010

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Технически резерви, изчислени
съвкупно

Размер на техническите резерви, изчислени съвкупно,
по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0100/R0010

Технически резерви, изчислени
съвкупно — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на техническите резерви, изчислени
съвкупно за животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд.

C0210/R0010

Технически резерви, изчислени
съвкупно — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на техническите резерви, изчислени
съвкупно за здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.
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УКАЗАНИЯ

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100—C0140,
C0160, C0190,
C0200/R0020

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента,
свързани с ТР, изчислени съвкупно

Размер на възстановяванията от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане
на риск след корекцията за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на контрагента, свързани с
ТР, изчислени съвкупно, по всеки вид дейност
според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0020

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента,
свързани с ТР, изчислени съвкупно

Общ размер на възстановяванията от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на
риск след корекцията за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР,
изчислени съвкупно за животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд.

C0210/R0020

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента,
свързани с ТР, изчислени съвкупно
— Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Общ размер на възстановяванията от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на
риск след корекцията за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на контрагента, свързани с
ТР, изчислени съвкупно за здравно застраховане,
подобно на животозастраховането.

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и добавката за риска

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100—C0140,
C0170, C0180,
C0190, C0200/
R0030

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна
оценка и добавката за риска, Брутна
най-добра прогнозна оценка

Размер на брутната най-добра прогнозна оценка (без
приспадане
на
презастраховане,
ССЦАПЗР
и
презастраховане с ограничено поемане на риск
съгласно член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/
ЕО) по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0030

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна
оценка и добавката за риска, Брутна
най-добра прогнозна оценка —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(без приспадане на презастраховане, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск
съгласно член 77, параграф 2 от Директива 2009/
138/ЕО) за животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд.

C0210/R0030

Технически резерви, изчислени като
сбор от най-добрата прогнозна
оценка и добавката за риска, Брутна
най-добра прогнозна оценка —
Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(без приспадане на презастраховане, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск
съгласно член 77, параграф 2 от Директива 2009/
138/ЕО) за здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.
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C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0040

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на
контрагента

Размер на възстановяванията преди корекцията за
очакваните загуби поради възможност за неизпъ
лнение от страна на презастрахователя, както е
определено в член 81 от Директива 2009/138/ЕО,
включително
прехвърлено
презастраховане
в
рамките на групата, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0040

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на
контрагента — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на възстановяванията преди корекцията за
очакваните загуби поради възможност за неизпълнение
от страна на презастрахователя, както е определено в
член 81 от Директива 2009/138/ЕО, включително
прехвърлено презастраховане в рамките на групата, за
животозастраховане, различно от здравното застра
ховане, включително обвързано с дялове в инвест
иционен фонд.

C0210/R0040

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на
контрагента — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на възстановяванията от презастраховане и
ССЦАПЗР преди корекцията за очакваните загуби
поради неизпълнение от страна на контрагента за
здравно застраховане, подобно на животозастраховането.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0050

Възстановявания от
презастраховане (с изключение на
ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск) преди
корекцията за очакваните загуби

Размер на възстановяванията (преди корекцията за
очакваните загуби) от „традиционно“ презастраховане,
т.е. без ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, изчислени в съответствие с рамките
на договорите, за които те се отнасят, включително
прехвърлено презастраховане в рамките на групата, по
всеки вид дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0050

Общо възстановявания от
презастраховане (с изключение на
ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск) преди
корекцията за очакваните загуби —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на възстановяванията (преди корекцията за
очакваните загуби) от „традиционно“ презастраховане,
т.е. без ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, изчислени в съответствие с рамките
на договорите, за които те се отнасят, включително
прехвърлено презастраховане в рамките на групата, за
животозастраховане, различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд.

C0210/R0050

Общо възстановявания от
презастраховане (с изключение на
ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск) преди
корекцията за очакваните загуби —
Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Общ размер на възстановяванията (с изключение на
ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане
на риск) преди корекцията за очакваните загуби,
изчислени в съответствие с рамките на договорите,
за които те се отнасят, за здравно застраховане,
подобно на животозастраховането.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0060

Възстановявания от ССЦАПЗР
преди корекцията за очакваните
загуби

Размер на възстановявания от ССЦАПЗР преди
корекцията за очакваните загуби, изчислени в съотв
етствие с рамките на договорите, за които те се
отнасят, по всеки вид дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, включително прехвърлено презастраховане
в рамките на групата, по всеки вид дейност.
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C0150/R0060

Общо възстановявания от
ССЦАПЗР преди корекцията за
очакваните загуби — Общо
(животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на възстановяванията от ССЦАПЗР
преди корекцията за очакваните загуби, изчислени в
съответствие с рамките на договорите, за които те се
отнасят, за животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд.

C0210/R0060

Общо възстановявания от
ССЦАПЗР преди корекцията за
очакваните загуби — Общо
(здравно застраховане, подобно на
животозастраховането)

Общ размер на възстановяванията от ССЦАПЗР
преди корекцията за очакваните загуби за здравно
застраховане, подобно на животозастраховането,

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0070

Възстановявания от
презастраховане с ограничено
поемане на риск, преди корекцията
за очакваните загуби

Размер на възстановявания от презастраховане с
ограничено поемане на риск преди корекцията за
очакваните загуби, изчислени в съответствие с
рамките на договорите, за които те се отнасят, включ
ително прехвърлено презастраховане в рамките на
групата, по всеки вид дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35.

C0150/R0070

Общо възстановявания от
презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби — Общо
(животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на възстановяванията от презастраховане
с ограничено поемане на риск преди корекцията за
очакваните загуби, изчислени в съответствие с
рамките на договорите, за които те се отнасят, включ
ително прехвърлено презастраховане в рамките на
групата, за животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд.

C0210/R0070

Общо възстановявания от
презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби — Общо
(здравно застраховане, подобно на
животозастраховането)

Общ размер на възстановяванията от презастраховане
с ограничено поемане на риск преди корекцията за
очакваните загуби за здравно застраховане, подобно
на животозастраховането,

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100—C0140,
C0170, C0180,
C0190, C0200/
R0080

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента

Размер на възстановяванията след корекцията за
очакваните загуби поради възможност за неизпъ
лнение от страна на презастрахователя, както е
определено в член 81 от Директива 2009/138/ЕО,
включително
прехвърлено
презастраховане
в
рамките на групата, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0080

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на възстановяванията след корекцията за
очакваните загуби поради възможност за неизпъ
лнение от страна на презастрахователя, както е
определено в член 81 от Директива 2009/138/ЕО,
включително
прехвърлено
презастраховане
в
рамките на групата, за животозастраховане,
различно от здравното застраховане, включително
обвързано с дялове в инвестиционен фонд.
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C0210/R0080

Общо възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск след корекцията за
очакваните загуби поради неизпъ
лнение от страна на контрагента —
Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Общ размер на възстановяванията след корекцията за
очакваните загуби поради възможност за неизпъ
лнение от страна на презастрахователя, както е
определено в член 81 от Директива 2009/138/ЕО,
включително
прехвърлено
презастраховане
в
рамките на групата, за здравно застраховане,
подобно на животозастраховането.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0090

Най-добра прогнозна оценка минус
възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск

Размер на най-добрата прогнозна оценка минус
възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради възможност
за неизпълнение от страна на презастрахователя,
както е посочено в член 81 от Директива 2009/138/
ЕО, по всеки вид дейност.

C0150/R0090

Най-добра прогнозна оценка минус
възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на най-добрата прогнозна оценка минус
възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради възможност
за неизпълнение от страна на презастрахователя,
както е посочено в член 81 от Директива 2009/138/
ЕО, за животозастраховане, различно от здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд.

C0210/R0090

Най-добра прогнозна оценка минус
възстановявания от
презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено
поемане на риск — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на най-добрата прогнозна оценка минус
възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради възможност
за неизпълнение от страна на презастрахователя,
както е посочено в член 81 от Директива 2009/138/
ЕО, за здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100—C0140,
C0160, C0190,
C0200/R0100

Добавка за риск

Размер на добавката за риска съгласно определението
в член 77, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, по
всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0100

Добавка за риска — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на добавката за риска за живот
озастраховане, различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в инвестиционен
фонд.

C0210/R0100

Добавка за риск — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на добавката за риска за здравно
застраховане, подобно на животозастраховането.

Размер на преходната мярка за техническите резерви

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0110

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Технически резерви, изчислени
съвкупно

Размер на преходното приспадане за техническите
резерви, разпределено за техническите резерви,
изчислени съвкупно, по всеки вид дейност.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄
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Технически резерви, изчислени
съвкупно — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Размер на преходното приспадане за техническите
резерви, разпределено за техническите резерви,
изчислени
съвкупно,
за
животозастраховане,
различно от здравното застраховане, включително
обвързано с дялове в инвестиционен фонд.

Технически резерви, изчислени
съвкупно — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Размер на преходното приспадане за техническите
резерви, разпределено за техническите резерви,
изчислени съвкупно, за здравно застраховане,
подобно на животозастраховането.

►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄

►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0120

Най-добра прогнозна оценка

C0150/R0120

Най-добра прогнозна оценка —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Размер на преходното приспадане за техническите
резерви, разпределено за най-добрата прогнозна
оценка, по всеки вид дейност.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄

Общ размер на преходното приспадане за техн
ическите резерви, разпределено за най-добрата
прогнозна оценка, за животозастраховане, различно
от здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄

C0210/R0120

Най-добра прогнозна оценка —
Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Общ размер на преходното приспадане за техн
ическите резерви, разпределено за най-добрата
прогнозна оценка, за здравно застраховане, подобно
на животозастраховането.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0130

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0130

Добавка за риск

Размер на преходното приспадане за техническите
резерви, разпределено за добавката за риска, по
всеки вид дейност.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄

Добавка за риска — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на преходното приспадане за техн
ическите резерви, разпределено за добавката за
риска,
за
животозастраховане,
различно
от
здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄

C0210/R0130

Добавка за риск — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на преходното приспадане за техн
ическите резерви, разпределено за добавката за
риска, за здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна,
когато намалява техническите резерви. ◄
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Технически резерви — Общо
C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0200

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Технически резерви — Общо

Общ размер на техническите резерви за всеки вид
дейност според определението в приложение I към
Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35, включително
техническите резерви, изчислени съвкупно, и след
преходното приспадане за техническите резерви.

C0150/R0200

Технически резерви — Общо —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на техническите резерви за живот
озастраховане, различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в инвестиционен
фонд, включително техническите резерви, изчислени
съвкупно, и след преходното приспадане за техн
ическите резерви.

C0210/R0200

Технически резерви — Общо —
Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Общ размер на техническите резерви за здравно
застраховане, подобно на животозастраховането,
включително техническите резерви, изчислени
съвкупно, и след преходното приспадане за техн
ическите резерви.

C0020,
C0060,
C0100,
C0120,
C0140,
C0190,
R0210

Технически резерви минус възста
новявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск —
Общо

Общ размер на техническите резерви минус възста
новявания
от
презастраховане/ССЦАПЗР
и
презастраховане с ограничено поемане на риск за
всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35,
включително техническите резерви, изчислени
съвкупно, и след преходното приспадане за техн
ическите резерви.

C0150/R0210

Технически резерви минус възста
новявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск —
Общо — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на техническите резерви минус възста
новявания
от
презастраховане/ССЦАПЗР
и
презастраховане с ограничено поемане на риск за
животозастраховане,
различно
от
здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд, включително техническите
резерви, изчислени съвкупно, и след преходното
приспадане за техническите резерви.

C0210/R0210

Технически резерви минус възста
новявания от презастраховане/
ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск —
Общо — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на техническите резерви минус възста
новявания
от
презастраховане/ССЦАПЗР
и
презастраховане с ограничено поемане на риск за
здравно застраховане, подобно на животозастраховането,
включително техническите резерви, изчислени съвкупно,
и след преходното приспадане за техническите резерви.

C0030,
C0090,
C0110,
C0130,
C0160,
C0200/

Най-добра прогнозна оценка на продукти с опция за откупуване
C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0160, C0190,
/R0220

Най-добра прогнозна оценка на
продукти с опция за откупуване

Размер на брутната най-добра прогнозна оценка на
продукти с опция за откупуване, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Тази сума се включва също в R0030—R0090.

C0150/R0220

Най-добра прогнозна оценка на
продукти с опция за откупуване —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на брутната
на продукти с опция
озастраховане, различно
включително обвързано
фонд.

най-добра прогнозна оценка
за откупуване за живот
от здравното застраховане,
с дялове в инвестиционен

Тази сума се включва също в R0030—R0090.
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Най-добра прогнозна оценка на
продукти с опция за откупуване —
Общо (Здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
на продукти с опция за откупуване за здравно
застраховане, подобно на животозастраховането.
Тази сума се включва също в R0030—R0090.

Брутна най-добра прогнозна оценка на паричен поток
C0030, C0060,
C0090, C0160,
C0190, C0200/
R0230

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, изходящи
парични потоци, бъдещи
гарантирани и дискреционни
плащания

Размер на дисконтираните изходящи парични потоци
(плащания на титуляри на полици и бенефициери) за
бъдещи гарантирани плащания и за бъдещи
дискреционни плащания, по всеки вид дейност
според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
„Бъдещи дискреционни плащания“ означава бъдещи
плащания, различни от обвързаните с индекс или с
дялове в инвестиционен фонд обезщетения по
застрахователни или презастрахователни договори,
които имат една от следните характеристики:
а) законовото или договорното основание за
плащанията е един или няколко от следните
резултати:
i.

икономическите резултати от определена група
договори или определен вид договор или един
единствен договор;

ii. реализираната
или
нереализираната
възвръщаемост на инвестициите в определена
група активи, държани от застрахователното
или презастрахователното предприятие;
iii. печалбата или загубата на застрахователното
или презастрахователното предприятие или на
фонд, съответстващ на договора;
б) плащанията са въз основа на декларация на
застрахователното
или
презастрахователното
предприятие и моментът или размерът на
плащанията е изцяло или частично по негова
преценка.
C0020, C0100/
R0240

►M2 Брутна най-добра прогнозна
оценка на парични потоци,
изходящи парични потоци, бъдещи
гарантирани плащания ◄

►M2 Размер на дисконтираните изходящи парични
потоци (плащания на титуляри на полици и бенеф
ициери) за бъдещи гарантирани плащания. В C0020/
R0240 се отчита видът дейност „Застраховане с
участие в печалбата“ според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. В
C0100/R0240 се отчитат всички бъдещи гарантирани
плащания във връзка с прието презастраховане,
независимо от вида дейност. ◄

C0020, C0100/
R0250

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, изходящи
парични потоци, бъдещи
дискреционни плащания —
Застраховане с участие в печалбата

Размер на дисконтираните изходящи парични потоци
(плащания на титуляри на полици и бенефициери) за
бъдещи дискреционни плащания по вид дейност
„Застраховане с участие в печалбата“ според
определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
„Бъдещи дискреционни плащания“ означава бъдещи
плащания, различни от обвързаните с индекс или с
дялове в инвестиционен фонд обезщетения по
застрахователни или презастрахователни договори,
които имат една от следните характеристики:
а) законовото или договорното основание за
плащанията е един или няколко от следните
резултати:
i.

икономическите резултати от определена група
договори или определен вид договор или един
единствен договор;

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 611
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

ii. реализираната или нереализираната възвръщаемост
на инвестициите в определена група активи,
държани от застрахователното или презастраховат
елното предприятие;
iii. печалбата или загубата на застрахователното
или презастрахователното предприятие или на
фонд, съответстващ на договора;
б) плащанията са въз основа на декларация на
застрахователното
или
презастрахователното
предприятие и моментът или размерът на
плащанията е изцяло или частично по негова
преценка.
C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0260

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, изходящи
парични потоци, бъдещи разходи и
други изходящи парични потоци

Размер на дисконтираните изходящи парични потоци
за бъдещи разходи и други изходящи парични
потоци, по всеки вид дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35.
Отразява
разходите,
възникващи
при
обслужването на застрахователните и презастраховат
елните задължения, и други позиции, свързани с
парични потоци, като плащания, свързани с данъчно
облагане, които са или се очаква да бъдат начислени
на титулярите на полици или са необходими за
уреждане на застрахователни или презастрахователни
задължения.

C0150 /R0260

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, изходящи
парични потоци, бъдещи разходи и
други изходящи парични потоци —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на дисконтираните изходящи парични
потоци за бъдещи разходи и други изходящи
парични потоци за животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включително обвързано с
дялове в инвестиционен фонд

C0210/R0260

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0270

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0270

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, изходящи
парични потоци, бъдещи разходи и
други изходящи парични потоци —
Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Отразява разходите, възникващи при обслужването
на застрахователните и презастрахователните задъ
лжения, и други позиции, свързани с парични
потоци, като плащания, свързани с данъчно
облагане, които са или се очаква да бъдат
начислени на титулярите на полици или са необ
ходими за уреждане на застрахователни или
презастрахователни задължения.
Общ размер на дисконтираните изходящи парични
потоци за бъдещи разходи и други изходящи
парични потоци за здравно застраховане, подобно
на животозастраховането.
Отразява разходите, възникващи при обслужването
на застрахователните и презастрахователните задъ
лжения, и други позиции, свързани с парични
потоци, като плащания, свързани с данъчно
облагане, които са или се очаква да бъдат
начислени на титулярите на полици или са необ
ходими за уреждане на застрахователни или
презастрахователни задължения.

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, входящи
парични потоци, бъдещи премии

Размер от дисконтираните входящи парични потоци
от бъдещи премии и всякакви допълнителни парични
потоци, произтичащи от тези премии, включително
премии по приета презастрахователна дейност, по
всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, входящи
парични потоци, бъдещи премии —
Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Размер от дисконтираните входящи парични потоци
от бъдещи премии и всякакви допълнителни парични
потоци, произтичащи от тези премии, включително
премии по приета презастрахователна дейност, за
животозастраховане,
различно
от
здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд.
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C0210/R0270

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, входящи
парични потоци, бъдещи премии —
Общо (здравно застраховане,
подобно на животозастраховането)

Размер от дисконтираните входящи парични потоци
от бъдещи премии и всякакви допълнителни парични
потоци, произтичащи от тези премии, включително
премии по приета презастрахователна дейност, за
здравно
застраховане,
подобно
на
живот
озастраховането.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0280

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, входящи
парични потоци, други входящи
парични потоци

Размер на други дисконтирани входящи парични
потоци, които не са включени в бъдещите премии,
невключващи възвращаемост от инвестиции, по
всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150 /R0280

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, входящи
парични потоци, други входящи
парични потоци — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Размер на други дисконтирани входящи парични
потоци, които не са включени в бъдещите премии,
невключващи възвращаемост от инвестиции, за
животозастраховане,
различно
от
здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд.

C0210/R0280

Брутна най-добра прогнозна оценка
на парични потоци, входящи
парични потоци, други входящи
парични потоци — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Размер на други дисконтирани входящи парични
потоци, които не са включени в бъдещите премии,
невключващи възвращаемост от инвестиции, за
здравно
застраховане,
подобно
на
живот
озастраховането.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0290

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Процент от брутната най-добра
прогнозна оценка, изчислена с
използването на приблизителни
стойности

Посочва се процентът на брутната най-добра
прогнозна оценка, включен в брутната най-добра
прогнозна оценка (R0030), изчислена с използване
на приблизителни стойности, както е посочено в
член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, по
всеки вид дейност.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0300

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Откупна стойност

Посочва се размерът на откупната стойност по всеки
вид дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, както е
посочено в член 185, параграф 3, буква е) от
Директива 2009/138/ЕО, нетно от данъци.
Отразява договорно установената сума, която се
изплаща на притежателя на полицата в случай на
откупуване на договора (т.е. преди да стане
дължима на падеж или настъпване на застраховат
елното събитие, например смърт), нетно от такси и
заеми по полици. Тук се включват гарантираните и
негарантираните откупни стойности.

C0150/R0300

Откупна стойност — Общо
(животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Обща откупна стойност за животозастраховане,
различно от здравното застраховане, включително
обвързано с дялове в инвестиционен фонд.

C0210/R0300

Откупна стойност, Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Обща откупна стойност за здравно застраховане,
подобно на животозастраховането.
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C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0310

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

УКАЗАНИЯ

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на преходна мярка за
лихвен процент

Посочва се размерът на брутната най-добра
прогнозна оценка (R0030), подлежаща на корекция
за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0310

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на преходна мярка за
лихвен процент — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(R0030), подлежаща на корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, за
животозастраховане,
различно
от
здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд.

C0210/R0310

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на преходна мярка за
лихвен процент — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(R0030), подлежаща на корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, за
здравно
застраховане,
подобно
на
живот
озастраховането.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0320

Технически резерви без преходната
мярка за лихвен процент

Размер на технически резерви, когато е била
приложена преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент,
изчислена без преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент,
по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

В случаите, когато едни и същи най-добри прогнозни
оценки са били също обект на корекцията за проме
нливост, сумата, която се отчита по тази позиция,
отразява стойността без преходната корекция за
съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, но с корекцията за променливост.

C0150/R0320

C0210/R0320

_______

►M2 Технически резерви без
преходната мярка за лихвен
процент — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд) ◄

Общ размер на технически резерви, ►M2
◄
►M2 изчислен ◄ без преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, за животозастраховане, различно от здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в инвест
иционен фонд.

►M2 Технически резерви без
преходна мярка за лихвен процент
— Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд) ◄

Общ размер на техническите резерви, ►M2
◄
►M2 изчислен ◄ без преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, за
здравно застраховане, подобно на животозастраховането.

В случаите, когато едни и същи най-добри прогнозни
оценки са били също обект на корекцията за проме
нливост, сумата, която се отчита по тази позиция,
отразява стойността без преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент,
но с корекцията за променливост.

_______

В случаите, когато едни и същи най-добри прогнозни
оценки са били също обект на корекцията за проме
нливост, сумата, която се отчита по тази позиция,
отразява стойността без преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент,
но с корекцията за променливост.
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Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на корекция за проме
нливост

Посочва се размерът на брутната най-добра
прогнозна оценка (R0030), подлежаща на корекция
за променливост, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0330

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на корекция за проме
нливост — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(R0030), подлежаща на корекция за променливост, за
животозастраховане,
различно
от
здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд.

C0210/R0330

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на корекция за проме
нливост — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(R0030), подлежаща на корекция за променливост, за
здравно
застраховане,
подобно
на
живот
озастраховането.

►M1 C0020,
C0030, C0060,
C0090, C0100,
C0160, C0190,
C0200/R0340 ◄

Технически резерви без корекция за
променливост и без други преходни
мерки

Размер на техническите резерви, ►M2
◄
изчислен без корекцията за променливост, по всеки
вид дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0340

Технически резерви без корекция за
променливост и без други преходни
мерки — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0330

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0210/R0340

_______

В случаите, когато едни и същи технически резерви
са били също обект на преходното приспадане за
технически резерви/преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, сумата, която се отчита по тази позиция,
отразява стойността без корекцията за променливост
и без преходното приспадане за технически резерви/
преходната корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент.

Технически резерви без корекция за
променливост и без други преходни
мерки — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

_____

◄
Общ размер на техническите резерви, ►M2
изчислен без корекцията за променливост, за живот
озастраховане, различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд.
В случаите, когато едни и същи технически резерви са
били също обект на преходното приспадане за технически
резерви/преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, сумата, която
се отчита по тази позиция, отразява стойността без
корекцията за променливост и без преходното приспадане
за технически резерви/преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент.

_____

◄
Общ размер на техническите резерви, ►M2
изчислен без корекцията за променливост, за здравно
застраховане, подобно на животозастраховането.
В случаите, когато едни и същи технически резерви са
били също обект на преходното приспадане за техн
ически резерви/преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент,
сумата, която се отчита по тази позиция, отразява стой
ността без корекцията за променливост и без преходното
приспадане за технически резерви/преходната корекция
за съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент.
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▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на изравнителна
корекция

Посочва се размерът на брутната най-добра
прогнозна
оценка
(R0030),
подлежаща
на
изравнителна корекция, по всеки вид дейност
според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0350

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на изравнителна
корекция — Общо (живот
озастраховане, различно от
здравното застраховане, включ
ително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(R0030), подлежаща на изравнителна корекция, за
животозастраховане,
различно
от
здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд.

C0210/R0350

Най-добра прогнозна оценка,
подлежаща на изравнителна
корекция — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка
(R0030), подлежаща на изравнителна корекция, за
здравно
застраховане,
подобно
на
живот
озастраховането.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0360

Технически резерви без
изравнителна корекция и без
всякакви други

Размер на техническите резерви, ►M2
◄
изчислен без изравнителната корекция, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0350

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0360

C0210/R0360

_____

В случаите, когато едни и същи технически резерви
са били също обект на преходно приспадане за техн
ически резерви, сумата, която се отчита по тази
позиция, отразява стойността без изравнителната
корекция и без преходното приспадане за технически
резерви.

_____

Технически резерви без изравнит
елната корекция и без други мерки
— Общо (животозастраховане,
различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд)

Общ размер на техническите резерви, ►M2
◄
изчислена без изравнителната корекция, за живот
озастраховане, различно от здравното застраховане,
включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд.

Технически резерви без
изравнителна корекция и без други
мерки — Общо (здравно
застраховане, подобно на живот
озастраховането)

Общ размер на техническите резерви, ►M2
◄
изчислена без изравнителната корекция, за здравно
застраховане, подобно на животозастраховането.

В случаите, когато едни и същи технически резерви са
били също обект на преходно приспадане за технически
резерви, сумата, която се отчита по тази позиция,
отразява стойността без изравнителната корекция и без
преходното приспадане за технически резерви.

_____

В случаите, когато едни и същи технически резерви са
били също обект на преходно приспадане за технически
резерви, сумата, която се отчита по тази позиция,
отразява стойността без изравнителната корекция и без
преходното приспадане за технически резерви.

S.12.02 — Технически резерви в животозастраховането и здравното
застраховане, подобно на животозастраховането — по държави
Общи коментари:

▼M2
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие. Образецът не се подава, когато описаните
по-долу прагове за докладване по държави не са приложими, т.е. държавата
на произход представлява 100 % от сумата на техническите резерви,
изчислени съвкупно и като брутна най-добра прогнозна оценка. Когато
тази сума е по-висока от 90 %, но по-ниска от 100 %, то тогава само
R0010, R0020 и R0030 се отчитат.

▼B
Предприятия вземат под внимание всички задължения в различни валути и
ги преобразуват в отчетната валута.
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▼B
Информацията по държави се отчита съгласно следните спецификации:
►M2 а ◄) Информацията относно държавата по произход се отчита
винаги независимо от размера на техническите резерви,
изчислени съвкупно и като брутна най-добра прогнозна
оценка;
►M2 б ◄) Информацията, отчитана по държави, трябва да представлява
най-малко 90 % от сумата на техническите резерви, изчислени
съвкупно и като брутна най-добра прогнозна оценка, по всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;
►M2 в ◄) Ако, за да се спазят изискванията по буква б), е необходимо за
конкретен вид дейност да се отчете информация относно
дадена държава, тогава информацията за тази държава се
отчита за всички видове дейност;
►M2 г ◄) Другите държави се отчитат на обобщена
„Други—ЕИП“ или „Други—извън ЕИП“;

основа

в

►M2 д ◄) Информацията за пряка застрахователна дейност трябва да
бъде отчетена по държава, в която е бил сключен договорът;
►M2 е ◄) При пропорционално и непропорционално презастраховане,
информацията трябва да бъде отчетена по държава на мест
онахождението на предприятието—цедент.
За целите на настоящия образец „държава, в която е бил сключен дого
ворът“ означава:
►M2 а ◄) Държавата, в която е установено застрахователното
предприятие (държавата по произход), ако договорът не е
бил реализиран чрез клон или свободно предоставяне на
услуги;
►M2 б ◄) Държавата, в която се намира клонът (приемаща държава), ако
договорът е бил реализиран чрез клон;
►M2 в ◄) Държавата, в която свободното предоставяне на услуги е било
нотифицирано (приемаща държава), ако договорът е бил
реализиран чрез свободно предоставяне на услуги.
►M2 г ◄) Ако се използва посредник или при всяко друго положение, се
посочва а), б) или в) в зависимост от това кой е реализирал
договора.
Информацията, която се отчита, включва корекцията за променливост,
изравнителната корекция, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и преходното приспадане за техн
ическите резерви.
Брутни технически резерви, изчислени съвкупно, и брутна най-добра
прогнозна оценка за различните държави
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010/R0040,
…

Географска зона/държава

Посочва се двубуквеният код на държавите в рамките на прага
на същественост, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0010

Брутни технически резерви
(ТР), изчислени съвкупно, и
брутна най-добра прогнозна
оценка за различните
държави — Държава по
произход

Размер на брутните TP, изчислени съвкупно, и брутната найдобра прогнозна оценка по държава, където е сключен дого
ворът, или държава на местонахождение на предприятието
цедент, когато това е държавата по произход, по всеки вид
дейност и общо за животозастраховане, различно от здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен
фонд, и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.
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▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0020

Брутни TP, изчислени
съвкупно, и брутна найдобра прогнозна оценка по
различни държави —
Държави от ЕИП извън
прага на същественост —
неотчетени по държави

Размер на брутните TP, изчислени съвкупно, и брутна най-добра
прогнозна оценка по държави от ЕИП извън прага на
същественост (т.е. тези, които не се отчитат отделно по
държави), с изключение на държава по произход, по всеки вид
дейност, и общо за животозастраховане, различно от здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен
фонд, и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0030

Брутни TP, изчислени
съвкупно, и брутна найдобра прогнозна оценка по
различни държави —
Държави извън ЕИП извън
прага на същественост —
неотчетени по държави

Размер на брутните TP, изчислени съвкупно, и брутна най-добра
прогнозна оценка по държави извън ЕИП извън прага на
същественост (т.е. тези, които не се отчитат отделно по
държави), с изключение на държава по произход, по всеки вид
дейност, и общо за животозастраховане, различно от здравното
застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен
фонд, и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0040,
…

Брутни TP, изчислени
съвкупно, и брутна найдобра прогнозна оценка по
различни държави —
Държава 1 [по един ред за
всяка държава в рамките на
прага на същественост]

Размер на брутните TP, изчислени съвкупно, и брутната найдобра прогнозна оценка по държава, където е сключен дого
ворът, или държава на местонахождение на предприятието
цедент, за всяка от държавите в рамките на прага на
същественост, с изключение на държавата по произход, по
всеки вид дейност и общо за животозастраховане, различно от
здравното застраховане, включително обвързано с дялове в
инвестиционен фонд, и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.

S.13.01 — Прогноза на бъдещи брутни парични потоци (Най-добра
прогнозна оценка — Животозастраховане)
Общи коментари:
Настоящата част от приложение II се отнася за ежегодното подаване на
информация на равнище отделно предприятие.
Настоящият образец включва информация само във връзка с най-добрите
прогнозни оценки. Паричните потоци се отчитат, без да се приспада
презастраховането и не се дисконтират.
Могат да се използват прогнози за паричните потоци, напр. централни
сценарии, тъй като не е необходимо идеално равняване с най-добрата
прогнозна оценка. Когато е трудно да бъдат прогнозирани бъдещите
парични потоци като колективни бъдещи дискреционни плащания,
предприятието отчита паричния поток, който то действително използва за
изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.
Всички парични потоци, изразени в различни валути, се разглеждат и
преобразуват в отчетната валута, като се използва обменният курс към
отчетната дата.
В случай че предприятието използва опростявания при изчисляването на
техническите резерви, за които не се изчислява прогнозна оценка на
очакваните бъдещи парични потоци, произтичащи от договорите,
информацията се отчита само в случаите, когато повече от 10 % от
общите технически резерви са със срок за сетълмент, надхвърлящ 24
месеца.
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▼B
ПОЗИЦИЯ

C0010/
R0010–R0330

C0020/
R0010–R0330

УКАЗАНИЯ

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане с участие в
печалбата (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи плащания

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане с участие в
печалбата (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи разходи и други
изходящи парични потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи
плащания във връзка с вид дейност „Застраховане с участие в
печалбата“ според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Това са паричните потоци във връзка с разходите, възникващи
при обслужването на застрахователните и презастрахователните
задължения, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква
да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими
за уреждане на застрахователни или презастрахователни задъ
лжения, във връзка с вид дейност „Застраховане с участие в
печалбата“ според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Също така трябва да бъдат включени изходящите парични
потоци от общозастрахователни договори, които ще се транс
формират в анюитети, но все още не са официално уредени
като анюитети, разгледани в рамките на едно и също дружество.

C0030/
R0010–R0330

C0040/
R0010–R0330

C0050/
R0010–R0330

C0060/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане с участие в
печалбата (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи премии

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи премии
и всякакви допълнителни парични потоци в резултат на тези
премии, във връзка с вид дейност „Застраховане с участие в
печалбата“ според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане с участие в
печалбата (бруто),
Изходящи парични потоци
— Други входящи парични
потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи плащания

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи разходи и други
изходящи парични потоци

Това са паричните потоци, които не са включени в бъдещите
премии, невключващи възвращаемост от инвестиции, във връзка
с вид дейност „Застраховане с участие в печалбата“ според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи
плащания във връзка с вид дейност „Застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд“ според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
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Това са паричните потоци във връзка с разходите, възникващи
при обслужването на застрахователните и презастрахователните
задължения, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква
да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими
за уреждане на застрахователни или презастрахователни задъ
лжения, във връзка с вид дейност „Застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд“ според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Също така трябва да бъдат включени изходящите парични
потоци от общозастрахователни договори, които ще се транс
формират в анюитети, но все още не са официално уредени
като анюитети, разгледани в рамките на едно и също дружество.
C0070/
R0010–R0330

C0080/
R0010–R0330

C0090/
R0010–R0330

C0100/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд (бруто),
Входящи парични потоци —
Бъдещи премии

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд (бруто),
Входящи парични потоци —
Други входящи парични
потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи премии
и всякакви допълнителни парични потоци в резултат на тези
премии, във връзка с вид дейност „Застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд“ според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Това са паричните потоци, които не са включени в бъдещите
премии, невключващи възвращаемост от инвестиции, във връзка
с вид дейност „Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд“ според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Друго
животозастраховане (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи плащания

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Друго
животозастраховане (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи разходи и други
изходящи парични потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи
плащания във връзка с вид дейност „Друго животозастраховане“
според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

Това са паричните потоци във връзка с разходите, възникващи
при обслужването на застрахователните и презастрахователните
задължения, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква
да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими
за уреждане на застрахователни или презастрахователни задъ
лжения, във връзка с вид дейност „Друго животозастраховане“
според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.
Също така трябва да бъдат включени изходящите парични
потоци от общозастрахователни договори, които ще се транс
формират в анюитети, но все още не са официално уредени
като анюитети, разгледани в рамките на едно и също дружество.
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C0110/
R0010–R0330

C0120/
R0010–R0330

C0130/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Друго
животозастраховане (бруто),
Входящи парични потоци —
Бъдещи премии

УКАЗАНИЯ

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи премии
и всякакви допълнителни парични потоци в резултат на тези
премии, във връзка с вид дейност „Друго животозастраховане“
според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Друго
животозастраховане (бруто),
Входящи парични потоци —
Други входящи парични
потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни
договори (бруто), Изходящи
парични потоци — Бъдещи
плащания

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Това са паричните потоци, които не са включени в бъдещите
премии, невключващи възвращаемост от инвестиции, във връзка
с
вид
дейност
„Друго
животозастраховане“
според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи
плащания във връзка с вид дейност „Анюитети, произтичащи
от общозастрахователни договори, свързани със застрахователни
задължения, включително здравнозастрахователни задължения“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Също трябва да бъдат включени изходящите парични потоци от
общо застрахователни договори, които ще се трансформират в
анюитети, но все още не са официално уредени като анюитети.

C0140/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни
договори (бруто), Изходящи
парични потоци — Бъдещи
разходи и други изходящи
парични потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци във връзка с разходите, възникващи
при обслужването на застрахователните и презастрахователните
задължения, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква
да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими
за уреждане на застрахователни или презастрахователни задъ
лжения, във връзка с вид дейност „Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни договори, свързани със застрахователни
задължения, включително здравнозастрахователни задължения“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Не трябва да бъдат включени изходящите парични потоци от
общо застрахователни договори, които все още не са уредени
като анюитети и ще бъдат трансформирани в анюитети и разг
ледани в рамките на едно и също дружество.

C0150/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни
договори (бруто), Входящи
парични потоци — Бъдещи
премии

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
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Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи премии
и всякакви допълнителни парични потоци в резултат на тези
премии, във връзка с вид дейност „Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни договори, свързани със застрахователни
задължения, включително здравнозастрахователни задължения“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Не трябва да бъдат включени изходящите парични потоци от
общозастрахователни договори, които все още не са уредени
като анюитети и ще се трансформират в анюитети.
C0160/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка,
Анюитети, произтичащи от
общозастрахователни
договори (бруто), Входящи
парични потоци — Други
входящи парични потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци, които не са включени в бъдещите
премии, невключващи възвращаемост от инвестиции, във връзка
с вид дейност „Анюитети, произтичащи от общозастрахователни
договори, свързани със застрахователни задължения, включ
ително
здравнозастрахователни
задължения“
според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
Не трябва да бъдат включени изходящите парични потоци от
общозастрахователни договори, които все още не са уредени
като анюитети и ще се трансформират в анюитети.

C0170/
R0010–R0330

C0180/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Приета
презастрахователна дейност
(бруто), Изходящи парични
потоци — Бъдещи плащания

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Приета
презастрахователна дейност
(бруто), Изходящи парични
потоци — Бъдещи разходи и
други изходящи парични
потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи
плащания във връзка с вид дейност „Презастраховане в живот
озастраховането“ според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Това са паричните потоци във връзка с разходите, възникващи
при обслужването на застрахователните и презастрахователните
задължения, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква
да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими
за уреждане на застрахователни или презастрахователни задъ
лжения, във връзка с вид дейност „Презастраховане в живот
озастраховането“ според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Също така трябва да бъдат включени изходящите парични
потоци от общозастрахователни договори, които ще се транс
формират в анюитети, но все още не са официално уредени
като анюитети, разгледани в рамките на едно и също дружество.

C0190/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Приета
презастрахователна дейност
(бруто), Входящи парични
потоци — Бъдещи премии

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи премии
и всякакви допълнителни парични потоци в резултат на тези
премии, във връзка с вид дейност „Презастраховане в живот
озастраховането“ според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
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C0200/
R0010–R0330

C0210/
R0010–R0330

C0220/
R0010–R0330

C0230/
R0010–R0330

C0240/
R0010–R0330

C0250/
R0010–R0330

УКАЗАНИЯ

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Приета
презастрахователна дейност
(бруто), Входящи парични
потоци — Други входящи
парични потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
застраховане (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи плащания

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
застраховане (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи разходи и други
изходящи парични потоци

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
застраховане (бруто),
Входящи парични потоци —
Бъдещи премии

Това са паричните потоци, които не са включени в бъдещите
премии, невключващи възвращаемост от инвестиции, във връзка
с вид дейност „Презастраховане в животозастраховането“ според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи
плащания във връзка с вид дейност „Здравно застраховане“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци във връзка с разходите, възникващи
при обслужването на застрахователните и презастрахователните
задължения, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква
да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими
за уреждане на застрахователни или презастрахователни задъ
лжения, във връзка с вид дейност „Здравно застраховане“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи премии
и всякакви допълнителни парични потоци в резултат на тези
премии, във връзка с вид дейност „Здравно застраховане“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
застраховане (бруто),
Входящи парични потоци —
Други входящи парични
потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
презастраховане (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи плащания

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Това са паричните потоци, които не са включени в бъдещите
премии, невключващи възвращаемост от инвестиции, във връзка
с вид дейност „Здравно застраховане“ според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи
плащания във връзка с вид дейност „Здравно презастраховане“
според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.
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C0260/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
презастраховане (бруто),
Изходящи парични потоци
— Бъдещи разходи и други
изходящи парични потоци

УКАЗАНИЯ

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци във връзка с разходите, възникващи
при обслужването на застрахователните и презастрахователните
задължения, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква
да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими
за уреждане на застрахователни или презастрахователни задъ
лжения, във връзка с вид дейност „Здравно презастраховане“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Също трябва да бъдат включени изходящите парични потоци от
общо застрахователни договори, които ще се трансформират в
анюитети, но все още не са официално уредени като анюитети,
разгледани в рамките на едно и също дружество.

C0270/
R0010–R0330

C0280/
R0010–R0330

C0290/
R0010–R0330

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
презастраховане (бруто),
Входящи парични потоци —
Бъдещи премии

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.
Това са паричните потоци, които произтичат от бъдещи премии
и всякакви допълнителни парични потоци в резултат на тези
премии, във връзка с вид дейност „Здравно презастраховане“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Здравно
презастраховане (бруто),
Входящи парични потоци —
Други входящи парични
потоци

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Бъдещи парични потоци,
използвани в най-добрата
прогнозна оценка, Общо
възстановими от
презастраховане (след
корекция)

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за всяка
година от година 1 до година 30, агрегиран за интервала от
години 31—40, агрегиран за интервала от години 41—50 и
агрегиран за всички години след година 50.

Това са паричните потоци, които не са включени в бъдещите
премии, невключващи възвращаемост от инвестиции, във връзка
с вид дейност „Здравно презастраховане“ според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Бъдещите недисконтирани парични потоци от възстановявания
от презастраховане и ССЦАПЗР/презастраховане с ограничено
поемане на риск, включително прехвърлено презастраховане в
рамките на групата, включително бъдещи презастрахователни
премии. Сумата се отчита без корекция за риска от неизпъ
лнение от страна на контрагента.

S.14.01 — Анализ на животозастрахователните задължения
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец включва информация относно животозастрахователни
договори (дейност по пряко и прието презастраховане) и включва анюитети,
произтичащи от общозастрахователни договори (които бяха също
анализирани в S.16.01). Отчитат се всички застрахователни договори,
дори ако са класифицирани като инвестиционни договор на счетоводна
основа. По отношение на съставни продукти, отделните части на
продукта се отчитат по различни редове, като се използват различни идент
ификационни кодове.
Колони C0010—C0080 се отчитат по продукт.
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Колони C0090—C0160 съдържат характеристиките на продукта.
Колони C0170—C0210 се отчитат по хомогенна рискова група.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код
на продукта

Вътрешен идентификационен код на продукта, използван от
предприятието за продукта. Ако даден код е бил вече използван
или е бил определен от компетентния орган за целите на надзора,
трябва да се използва този код.

Портфейл
C0010

Различните продукти се характеризират според поле C0090—C0160.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно във
времето.
►M2 В случаите, когато един и същи продукт трябва да бъде
отчетен в повече от един ред, съдържанието на C0010 (и C0090)
следва специфичния модел:
{идентификационен код на
Например „AB222/+/3“. ◄
C0020

Номер на фонда

продукта/}/{+

номер

на

версия}.

Приложим за продукти, част от обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари). Този номер се определя от предприятието и трябва да се
прилага последователно във времето и не трябва да бъде използван
повторно за друг фонд.
Този номер трябва да се използва последователно във всички
образци, за се установи този фонд.

C0030

Вид дейност

Вид дейност съгласно определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35. Използва се следният изчерпателен списък:
29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането

C0040

Брой договори в края
на годината

Брой на договорите, свързани с всеки отчетен продукт. Договори с
повече от един притежател на полица се считат за един договор.
При неактивни притежатели на полица (няма изплатената премия)
договорът трябва все пак да бъде отчетен, освен ако не е бил
анулиран.
За анюитети, произтичащи от общозастрахователна дейност, се
използва броят на анюитетните задължения.
►M2 За продукти, които са разпределени в повече от един ред,
броят на договорите се отчита във всички отчетени редове. ◄

C0050

Брой нови договори
през годината

Брой нови договори през отчетната година (отнася се за всички нови
договори). В противен случай се използват указанията за поле C0040.
За анюитети, произтичащи от общозастрахователна дейност, се
използва броят на анюитетните задължения.

C0060

Общ размер на
записаните премии

Общ размер на брутните записани премии съгласно определението в
член 1, параграф 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Това поле не се използва за анюитети, произтичащи от общоз
астрахователна дейност.
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C0070

Общ размер на изпл
атените през годината
претенции

Общ размер на изплатените през годината претенции, разходи за
управление на претенции.

C0080

Държава

Двубуквеният код на държавата съгласно стандарт ISO 3166-1 или
списък от кодове съгласно следните указания:
— двубуквеният код на държавата, в която договорът е бил сключен,
съгласно стандарт ISO 3166-1, за държави, които представляват
повече от 10 % от техническите резерви или записаните премии
за даден продукт.
— При презастраховане се отнася за държавата на предприятието
цедент.
— За държави, представляващи по-малко от 10 % от техническите
резерви или записаните премии за даден продукт, се отчита
списък на двубуквените кодове съгласно стандарт ISO 3166-1 на
тези държави.
Когато се отчита списък, отделните кодове се отделят със „,“.

Характеристики на продукта

C0090

Идентификационен код
на продукта

Същите кодове като при С0010.
Вътрешен идентификационен код на продукта, използван от
предприятието за продукта. Ако даден код е бил вече използван
или е бил определен от компетентния орган за целите на надзора,
трябва да се използва този код.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно във
времето.

C0100

Класификация на
продукта

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — самостоятелен живот
2 — съвместен живот
3 — колективен
4 — пенсионни права
5 — друг
При повече от една приложима характеристика се използва „5 —
друг“.
За анюитети, произтичащи от общозастрахователна дейност, се
използва „5 — друг“.

C0110

Вид продукт

Общо качествено описание на вида на продукта. Ако даден код на
продукта е бил определен от компетентния орган за целите на
надзора, се използва описанието на вида на продукта за този код.

C0120

Наименование на
продукта

Търговско наименование на продукта (специфично за предприятието)

C0130

Продуктът все още ли
се продава?

Да се определи дали продуктът все още се предлага, или вече е
изтеглен. Използва се следният изчерпателен списък:
1 — В продажба
2 — Изтеглен
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Вид премия

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Редовна премия, премии, които притежателите на полици трябва
да заплатят на предварително определени дати и по предварително
фиксиран или променлив размер, с оглед реализиране на пълния
потенциал на техните гаранции, включително в случаите, когато
договорите предоставят правото на титулярите на полици да
променят датите и размера на премиите.
2 — Еднократна премия с възможност за допълнителни премии за
получаване на допълнителни гаранции в съответствие със заплатената
сума
3 — Еднократна премия без възможност за заплащане на допълн
ителни премии в бъдеще
4 — Друг, всеки друг вариант, различен от посочените по-горе или
комбинация между тях
За анюитети, произтичащи от общозастрахователна дейност, се
използва „4 — друг“.

C0150

Използва ли се
финансов инструмент
за възпроизвеждане?

Посочва се дали се счита, че продуктът може да бъде възпроизведен
чрез финансов инструмент (т.е. хеджиран, с технически резерви,
изчислени съвкупно). Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Може да бъде възпроизведен чрез финансов инструмент;
2 — Не може да бъде възпроизведен чрез финансов инструмент;
3 — Може да бъде частично възпроизведен чрез финансов
инструмент;

C0160

Брой хомогенни
рискови групи (ХРГ) в
продукти

Ако хомогенните рискови групи в рамките на продукта се срещат и
при други продукти, се посочва броят на хомогенните рискови групи
в продукта, които са общи за други продукти.

Информация относно хомогенни рискови групи
C0170

Код на ХРГ

Вътрешният идентификационен код на хомогенна рискова група,
използван от предприятието за всяка хомогенна рискова група,
както е посочено в член 80 от Директива 2009/138/ЕО.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно във
времето.

C0180

►M1 Най-добра
прогнозна оценка и
технически резерви,
изчислени съвкупно. ◄

►M1 Размер на брутната най-добра прогнозна оценка и техн
ическите резерви, изчислени съвкупно по хомогенна рискова
група. ◄

C0190

Рисков капитал

Рисков капитал съгласно определението в Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
За анюитетите, произтичащи от общозастрахователни договори, се
попълва нула в това поле, освен когато рискът по анюитетите е
положителен.

C0200

Откупна стойност

Откупна стойност (когато има такава), както е посочено в член 185,
параграф 3, буква е) от Директива 2009/138/ЕО, нетно от данъци:
сума, която се изплаща на притежателя на полицата в случай на
откупуване на договора (т.е. преди да стане дължима на падеж или
настъпване на застрахователното събитие, например смърт), нетно от
такси и заеми по полици; не се отнасят до договори без опции, при
условие че откупната стойност е опция.

C0210

Гарантиран лихвен
процент на годишна
основа (над средния
срок на гаранцията)

Среден гарантиран лихвен процент на титуляр на полица през
оставащия срок на договора. Прилага се само когато в договора е
предвиден гарантиран лихвен процент.
Не се прилага за договори, обвързани с дялове в инвестиционен
фонд.
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Информация относно продукти и хомогенни рискови групи
C0220

Идентификационен код
на продукта

Същите кодове като при С0010.
Вътрешен идентификационен код на продукта, използван от
предприятието за продукта. Ако даден код е бил вече използван
или е бил определен от компетентния орган за целите на надзора,
трябва да се използва този код.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно във
времето.
Ако един продукт съответства на повече от една хомогенна рискова
група, се посочва всяка една от тях по редове, като се повтаря идент
ификационният код на продукта.
Ако различните продукти съответстват на само една хомогенна
рискова група, всеки продукт се отчита само веднъж, като се
посочва идентификационният код на ХРГ.

C0230

Идентификационен код
на ХРГ

Същите кодове като при С0170.
Вътрешният идентификационен код на ХРГ, използван от
предприятието за всяка хомогенна рискова група, както е посочено
в член 80 от Директива 2009/138/ЕО.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно във
времето.
Посочва се ХРГ за всеки продукт, който се взема предвид за целите
на изчисляването на техническите резерви.

S.15.01 — Описание на гаранциите по променливи анюитети
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
В настоящия образец се отчита само във връзка с пряката дейност на
застрахователни дружества, които имат портфейли от променливи
анюитети.
Променливите анюитети са обвързани с дялове в инвестиционен фонд
животозастрахователни договори с инвестиционни гаранции, които срещу
еднократни или периодични премии позволяват на притежателя на полицата
да реализира печалба при покачване на дяловата цена, като същевременно е
частично или изцяло защитен при нейното понижаване.
Ако полици с променливи анюитети са разделени между две застрахов
ателни предприятия, например животозастрахователно дружество и общоз
астрахователно дружество за гаранцията за променливите анюитети,
дружеството с гаранцията отчита този образец. Отчита се само един ред
за продукт.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0040

Идентификационен код
на продукта

Вътрешен идентификационен код на продукта, използван от
предприятието за продукта. Ако даден код е бил вече използван
или е бил определен от компетентния орган за целите на надзора,
трябва да се използва този код.

C0050

Наименование на
продукта

Търговско наименование на продукта (специфично за предприятието)

C0060

Описание на продукта

Общо качествено описание на продукта. Ако даден код на продукта е
бил определен от компетентния орган за целите на надзора, се
използва описанието на вида на продукта за този код.

C0070

Начална дата на
гаранцията

Посочва се началната дата на покритието съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд)
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C0080

Крайна дата на
гаранцията

Посочва се крайната дата на покритието съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд)

C0090

Вид гаранция

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Гарантирано минимално обезщетение при смърт
2 — Гарантирано минимално обезщетение за натрупване
3 — Гарантирано минимално обезщетение за доход
4 — Гарантирано минимално обезщетение за оттегляне
9 — Друго

C0100

Гарантирано равнище

Посочва се равнището на гарантираното обезщетение в проценти
(като десетична дроб).

C0110

Описание на
гаранцията

Общо описание на гаранциите.
Тук се включват най-малко механизмите за натрупване на капитали
(напр. „roll-up, ratchet, step-up, reset“), тяхната честота (в рамките на
годината, всяка година, през няколко години), основата за изчис
ляване на гарантирани равнища (напр. платена премия, платена
премия след приспадане на разходи и/или оттегляния и/или изпл
ащания, премия увеличена чрез механизма за натрупване на
капитали), гарантираният коефициент на преобразуване както и
друга обща информация относно начина, по който гаранцията
действа.

S.15.02 — Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
В настоящия образец се отчита само във връзка с пряката дейност на
застрахователни дружества, които имат портфейли от променливи
анюитети.
Променливите анюитети са обвързани с дялове в инвестиционен фонд
животозастрахователни договори с инвестиционни гаранции, които срещу
еднократни или периодични премии позволяват на притежателя на полицата
да реализира печалба при покачване на дяловата цена, като същевременно е
частично или изцяло защитен при нейното понижаване.
Ако полици с променливи анюитети са разделени между две застрахов
ателни предприятия, например животозастрахователно дружество и общоз
астрахователно дружество за гаранцията за променливите анюитети,
дружеството с гаранцията отчита този образец. Отчита се само един ред
за продукт.

C0040

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код
на продукта

Вътрешен идентификационен код на продукта, използван от
предприятието за продукта. Ако даден код е бил вече използван
или е бил определен от компетентния орган за целите на надзора,
трябва да се използва този код.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно във
времето и при отчитане на равнище отделно предприятие да съотв
етства на идентификационния код, отчетен в S.14.01 (C0010) и
S.15.01 (C0020).

C0050

Наименование на
продукта

Търговско наименование на продукта (специфично за предприятието)
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C0060

Видове хеджиране

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Без хеджиране
2 — Динамично хеджиране
3 — Статично хеджиране
4 — Ad hoc хеджиране
Динамичното хеджиране подлежи на често ребалансиране; стат
ичното хеджиране се състои от „стандартни“ деривати, но не
подлежи на често ребалансиране; аd hoc хеджирането се състои от
финансови продукти, структурирани с конкретната цел за хеджиране
на тези задължения.

C0070

Делта хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Делта хеджирани
2 — Делта нехеджирани
3 — Делта частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към делта.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да покрие
целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се счита, че прода
ваната гаранция е независима от рисковия фактор.

C0080

Ро хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Ро хеджирани
2 — Ро нехеджирани
3 — Ро частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към ро.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да покрие
целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се счита, че прода
ваната гаранция е независима от рисковия фактор.

C0090

Гама хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Гама хеджирани
2 — Гама нехеджирани
3 — Гама частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към гама.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да покрие
целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се счита, че прода
ваната гаранция е независима от рисковия фактор.

C0100

Вега хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Вега хеджирани
2 — Вега нехеджирани
3 — Вега частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към вега.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да покрие
целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се счита, че прода
ваната гаранция е независима от рисковия фактор.
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C0110

Валутно хеджиран

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Валутно хеджирани
2 — Валутно нехеджирани
3 — Валутно частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към валута.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да покрие
целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се счита, че прода
ваната гаранция е независима от рисковия фактор.

C0120

Други хеджирани
рискове

Ако са хеджирани други рискове, се посочват техните имена

C0130

Икономически резултат
без хеджиране

„Икономическият резултат“, генериран от гаранцията по полиците
през отчетната година, ако няма стратегия за хеджиране, или би
бил генериран, ако има такава.
Равнява се на: записани премии/такси за гаранцията, минус разходите
за гаранцията, минус претенции, дължими по гаранцията, минус
промени на гарантираните технически резерви.

C0140

Икономически резултат
с хеджиране

„Икономическият резултат“, генериран от гаранцията по полиците
през отчетната година, при отчитане на резултата от стратегията на
хеджиране. Когато се извършва хеджиране на портфейл от продукти,
например в случаите, при които хеджиращите инструменти може да
не са разпределени по конкретни продукти, предприятието
разпределя ефекта от хеджирането по различните продукти, като
използва теглото на всеки продукт в „Икономически резултат без
хеджиране“ (C0110).

S.16.01. Информация относно анюитети, произтичащи от общоз
астрахователни задължения
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отчита само за официално уредени анюитети, прои
зтичащи от общозастрахователни договори и свързани със здравноз
астрахователни задължения и застрахователни задължения, различни от
здравнозастрахователни задължения.
Предприятията са задължени да отчитат данни на база година на произш
ествието/година на поемането на риска в съответствие с всички изисквания
на националния надзорен орган. Ако националният надзорен орган не е
предвидил изрично кое от двете да се използва, предприятията може да
използват годината на произшествието или годината на поемането на
риска в зависимост от начина, по който те управляват всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, при условие че използват същата година последователно на
годишна база.
Настоящият образец се отчита за общозастрахователните видове дейности
според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, от които произтича анюитетът, по валута и при отчитане на
следните спецификации:
i. Ако най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции по
анюитети на дисконтирана основа по един вид общозастрахователна
дейност представлява повече от 3 % от съвкупната най-добра
прогнозна оценка на всички резерви за претенции по анюитети,
информацията се отчита със следната разбивка по валути в допълнение
към общата стойност за всички видове дейност:
а) суми в отчетната валута;
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б) суми във всяка валута, която представлява повече от 25 % от найдобрата прогнозна оценка на резервите за претенции по анюитети на
дисконтирана основа по този вид общозастрахователна дейност; или
в) суми във всяка валута, която представлява по-малко от 25 % от найдобрата прогнозна оценка на резервите за претенции по анюитети
(дисконтирана основа) по този вид общозастрахователна дейност,
но повече от 5 % от съвкупната най-добра прогнозна оценка на
всички резерви за претенции по анюитети.

▼B
ii. Ако най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции по
анюитети на дисконтирана основа по един вид общозастрахователна
дейност представлява по-малко от 3 % от съвкупната най-добра
прогнозна оценка на всички резерви за претенции по анюитети, не се
изисква разбивка по валути, а се отчита само общата стойност за всички
видове дейност:
iii. Информацията се отчита във валутата, в която са изготвени договорите,
освен когато е предвидено друго.
Настоящият образец е взаимосвързан с образеца за общозастрахователната
дейност S.19.01. Сборът на техническите резерви в образци S.16.01 и
S.19.01 за една общозастрахователна дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 представлява най-добра
прогнозна оценка на общия размер на претенциите, произтичащи от този
вид дейност (вж. също образец S.19.01). Задължението се премества изцяло
или отчасти от S.19.01 в S.16.01, когато са изпълнени и двете условия подолу:
i. задължението е било изцяло или отчасти официално уредено като
анюитет; както и
ii. най-добрата прогнозна оценка на задължението, официално уредено като
анюитет, може да бъде установена посредством техники в живот
озастраховането.
Официално уредено като анюитет обикновено означава, че по силата на
съдебна заповед бенефициерът следва да получава плащания под формата
на анюитет.
В случай че след като задължение е било официално уредено като анюитет,
част от това задължение впоследствие бива уредено чрез еднократно
плащане, което не е било включено в първоначалното платежно
нареждане за анюитета, това еднократно плащане се записва като
плащане в образец S.16.01; т.е. няма движение на данните за претенции
от образец S.16.01 към образец S.19.01.

▼M1

__________

▼B
Година N е годината на отчитане.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Свързаните общоз
астрахователни видове
дейности

УКАЗАНИЯ

Наименование на вида дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Произход на задължението (медицински разходи, защита на
доходите, обезщетение на работниците, гражданска отговорност във
връзка с моторни превозни средства и т.н.). Всички данни в образеца
произтичат от съответния вид дейност.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
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УКАЗАНИЯ

2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
Z0020

Година на произш
ествието/Година на
поемането на риска

Отчита се стандартът, използван от предприятията за отчитане на
развитието на исковете.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — година на произшествието
2 — година на поемането на риска

Z0030

Валута

►M1 Посочва се буквеният код на валутата на уреждане на задъ
лжението съгласно стандарт ISO 4217. Всички суми, които не са
отчетени по отделни валути, се отчитат в отчетната валута на
предприятието. ◄
За тази позиция се попълва „Общо“, когато се отчита общата
стойност за вида дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Z0040

Преобразуване на
валута

Посочва се дали информацията по валута се отчита в първоначалната
валута (по подразбиране) или в отчетната валута (изрично посочена).
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Първоначална валута
2 — Отчетна валута
Прилага се само при отчитане по валута.

Информация относно година N:
C0010/R0010

Средният лихвен
процент

C0010/R0020

Средният срок на задъ Средна продължителност в години на съвкупните задължения за края
лженията
на година N.

C0010/R0030

Средно претеглена
възраст на бенеф
ициерите

Средният използван лихвен процент, в проценти (като десетична
дроб) за края на година N.

Теглото е най-добрата приблизителна оценка на резервите за
претенции по анюитети в края на година N. Възраст на бенеф
ициерите, изчислена като среднопретеглена стойност на общите задъ
лжения.
Бенефициерът е лицето, на което се връщат плащанията след възн
икване на претенцията (която засяга застрахованото лице), произ
хождаща от този вид плащания.
►M1 Информацията трябва да се разглежда, без да се приспада
презастраховането. ◄

Информация за анюитетите:
C0020/
R0040–R0190

Недисконтирани
резерви за претенции
по анюитети в началото
на година N

Размер на най-добрата прогнозна оценка на претенциите по
анюитети, произтичащи от общозастрахователни задължения в
началото на година N.
►M2

__________ ◄
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C0030/
R0040–R0190

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Недисконтирани
резерви за претенции
по анюитети, заделени
в рамките на година N

Общ размер на резервите за претенции по анюитети, произтичащи от
общозастрахователни задължения, заделени през година N към
момента, в който те са били първоначално заделени (т.е. когато
допусканията са били използвани за пръв път са въз основа на
техники в животозастраховането)
►M2 Това е частта от техническите резерви, заделени през година N
(нетни промени на нови резерви през година N/освобождаване на
резерви през година N). ◄

C0040/
R0040–R0190

Анюитетни плащания,
изплатени в рамките на
година N

Общ размер на анюитетните плащания, произтичащи от общоз
астрахователни претенции, извършени през календарна година N.

C0050/
R0040–R0190

Недисконтирани
резерви за претенции
по анюитети в края на
година N

Общ размер на резервите за претенции, произтичащи от общоз
астрахователни задължения в края на година N.

C0060/
R0040–R0190

Брой анюитетни задъ
лжения в края на
година N

Брой общозастрахователни анюитетни задължения.

C0070/
R0040–R0190

Най-добра прогнозна
оценка на резерви за
претенции по анюитети
в края на година N
(дисконтирана основа)

Най-добра прогнозна оценка, обхващаща анюитети, произтичащи от
общозастрахователни задължения в края на календарната година N.

C0080/
R0040–R0190

Недисконтирани пока
затели за развитието

►M1 Недисконтирани показатели за развитието, изчислени като
недисконтирани резерви за претенции по анюитети в началото на
година N минус анюитетни плащания, изплатени в рамките на
година N и минус недисконтирани резерви за претенции по
анюитети в края на година N. ◄

C0020–C0080/
R0200

Общо

Общ размер на недисконтираните показатели за развитието за всички
години на произшествието/поемането на риска.

►M1 Информацията трябва да се разглежда, без да се приспада
презастраховането. ◄

S.17.01 — Технически резерви в общото застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.
Предприятията могат да използват подходящи приблизителни стойности
при изчисляването на техническите резерви, както е посочено в член 21
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. В допълнение, член 59 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 може да бъде прилаган за изчисляване
на добавката за риск през финансовата година.
Вид дейност за общозастрахователни задължения: Видовете дейности,
посочени в член 80 от Директива 2009/138/ЕО, както е определено в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, свързани с пряка дейност/
прието пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане. Сегментирането отразява естеството на рисковете,
залегнали в основата на договора (същество), а не правната форма на
договора (форма).
Пряката здравнозастрахователна дейност, при която техническата основа не
е подобна на тази в животозастраховането, се разпределя във видовете
дейност 1—3, Общо застраховане.
Приетото пропорционално презастраховане се разглежда заедно с пряката
дейност в C0020—C0130.
Информацията, която се отчита между R0010 и R0280, е след корекцията за
променливост, изравнителната корекция и преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент, ако е приложимо,
но не трябва да включва преходното приспадане за техническите резерви.
Сумата на преходното приспадане за техническите резерви се изисква
отделно между редове R0290 и R0310.
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Z0020

Обособени фондове/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция или останалата
част

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Идентификационен номер за обособени фондове или портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция Този номер се
определя от предприятието и трябва да се прилага последов
ателно във времето и по отношение на отчетения в други
образци номер на фонда/портфейла.
►M2

__________ ◄

Технически резерви, изчислени съвкупно
C0020—C0170/
R0010

Технически резерви,
изчислени съвкупно

Размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, по всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и
приета дейност.
Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.

C0180/R0010

C0020—C0130/
R0020

Технически резерви,
изчислени съвкупно —
Общо общозастрахов
ателни задължения

Общ размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, във
връзка с пряка и приета дейност.

Технически резерви,
изчислени съвкупно—
пряка дейност

Размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, по всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка дейност.

Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.

Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.
C0180/R0020

C0020—C0130/
R0030

C0180/R0030

Общо общозастрахов
ателни задължения, техн
ически резерви,
изчислени съвкупно,
съвкупна пряка дейност

Общ размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, във
връзка с пряка дейност.
Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.

Технически резерви,
изчислени съвкупно —
приета пропорционална
презастрахователна
дейност

Размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, по всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с приета
пропорционална презастрахователна дейност.

Общо общозастрахов
ателни задължения, техн
ически резерви,
изчислени съвкупно,
съвкупна приета
пропорционална
презастрахователна
дейност

Общ размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, във
връзка с приета пропорционална презастрахователна дейност.

Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.

Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.
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C0140—C0170/
R0040

C0180/R0040

УКАЗАНИЯ

Технически резерви,
изчислени съвкупно —
приета
непропорционална
презастрахователна
дейност

Размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, по всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с приета
непропорционална презастрахователна дейност.

Общо общозастрахов
ателни задължения, техн
ически резерви,
изчислени съвкупно,
съвкупна приета
непропорционална
презастрахователна
дейност

Общ размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, във
връзка с приета непропорционална презастрахователна дейност.

Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.

Тази сума включва всички възстановявания от презастрахов
ателен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, свързани с тази дейност.

C0020— C0170/
R0050

Общо възстановявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента,
свързани с ТР, изчислени
съвкупно

Размер на възстановяванията от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0180/R0050

Общо възстановявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента,
свързани с ТР, изчислени
съвкупно

Общ размер за всички видове дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на възста
новяванията от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на контрагента,
свързани с ТР, изчислени съвкупно по всеки вид дейност.

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и добавката за риска — Найдобра прогнозна оценка
C0020— C0170/
R0060

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, брутни, общо

Размер на най-добра прогнозна оценка на премийните резерви,
без да се приспадат сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори, ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, във връзка с пряка и приета дейност.

C0180/R0060

Общо общозастрахов
ателни задължения, найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
брутни, общо

Общ размер на най-добра прогнозна оценка на премийните
резерви, без да се приспадат сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и презастраховане
с ограничено поемане на риск, във връзка с пряка и приета
дейност.

C0020—C0130/
R0070

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, брутни — пряка
дейност

Размер на най-добра прогнозна оценка на премийните резерви за
пряка дейност, без да се приспадат сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
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C0180/R0070

Общо общозастрахов
ателни задължения, найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
брутни, общо пряка
дейност

Общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
премийните резерви за пряка дейност, без да се приспадат
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори, ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане
на риск.

C0020—C0130/
R0080

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, брутни —
приета пропорционална
презастрахователна
дейност

Размер на най-добра прогнозна оценка на премийните резерви за
приета пропорционална презастрахователна дейност, без да се
приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори, ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, по всеки вид дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0180/R0080

Общо общозастрахов
ателни задължения, найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
брутни, приета
пропорционална
презастрахователна
дейност

Общият размер на най-добрата прогнозна оценка на премийните
резерви за приета пропорционална презастрахователна дейност,
без да се приспадат сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори, ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск.

C0140—C0170/
R0090

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, брутни —
приета
непропорционална
презастрахователна
дейност

Размер на най-добра прогнозна оценка на премийните резерви за
приета непропорционална презастрахователна дейност, без да се
приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори, ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск, по всеки вид дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0180/R0090

Общо общозастрахов
ателни задължения, найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
брутни, приета
непропорционална
презастрахователна
дейност

Общият размер на най-добрата прогнозна оценка на премийните
резерви за приета непропорционална презастрахователна
дейност, без да се приспадат сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и презастраховане
с ограничено поемане на риск.

C0020— C0170/
R0100

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Общо възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск преди корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента,
дейност по пряко и
прието презастраховане

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента във връзка с най-добра прогнозна оценка на
премийните резерви по всеки вид дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0180/R0100

Общо общозастрахов
ателни задължения, найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
Общо възстановявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск преди корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, във връзка с най-добра прогнозна оценка на
премийните резерви.
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C0020—C0170/
R0110

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Възстановявания
от презастраховане (с
изключение на
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск) преди корекцията
за очакваните загуби —
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на възстановяванията от презастраховане (с изключение
на ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск)
преди корекцията за очакваните загуби във връзка с най-добра
прогнозна оценка на премийните резерви по всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и приета презастрахователна
дейност.

C0180/R0110

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
Възстановявания от
презастраховане (с
изключение на
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск) преди корекцията
за очакваните загуби

Общ размер на възстановяванията от презастраховане (с
изключение на ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск) преди корекцията за очакваните загуби, във
връзка с най-добра прогнозна оценка на премийните резерви.

C0020—C0170/
R0120

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Възстановявания
от ССЦАПЗР преди
корекцията за очакваните
загуби — Дейност по
пряко и прието
презастраховане

Размер на възстановяванията от ССЦАПЗР преди корекцията за
очакваните загуби във връзка с най-добра прогнозна оценка на
премийните резерви по всеки вид дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във
връзка с пряка и приета презастрахователна дейност.

C0180/R0120

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
Възстановявания от
ССЦАПЗР преди
корекцията за очакваните
загуби

Общ размер на възстановяванията от ССЦАПЗР преди
корекцията за очакваните загуби, във връзка с най-добра
прогнозна оценка на премийните резерви.

C0020—C0170/
R0130

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Възстановявания
от презастраховане с
ограничено поемане на
риск — Дейност по
пряко и прието
презастраховане

Размер на възстановяванията от презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби във
връзка с най-добра прогнозна оценка на премийните резерви
по всеки вид дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и
приета презастрахователна дейност.

C0180/R0130

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
Възстановявания от
презастраховане с
ограничено поемане на
риск преди корекцията за
очакваните загуби

Общ размер на възстановяванията от презастраховане с
ограничено поемане на риск преди корекцията за очакваните
загуби, във връзка с най-добра прогнозна оценка на премийните
резерви.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 638
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0020—C0170/
R0140

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Общо възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента,
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на възстановяванията от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с
пряка и приета презастрахователна дейност.

C0180/R0140

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на премийните резерви,
Възстановявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента

Общ размер на възстановяванията от презастраховане/ССЦАПЗР
и презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента, във връзка с най-добра прогнозна
оценка на премийните резерви.

C0020—C0170/
R0150

Нетна най-добра
прогнозна оценка на
премийни резерви—
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на нетната най-добра прогнозна оценка на премийни
резерви, по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0180/R0150

Общо общозастрахов
ателни задължения,
Нетна най-добра
прогнозна оценка на
премийните резерви

Общият размер на най-добрата прогнозна оценка на премийните
резерви.

C0020—C0170/
R0160

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Брутни,
Общо

Размер на най-добра прогнозна оценка на резервите за
претенции, без да се приспадат сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и приета дейност.

C0180/R0160

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Брутни,
Общо

Общата стойност на най-добрата прогнозна оценка за резерви за
претенции, без да се приспадат сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск.

C0020—C0130/
R0170

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Брутни —
пряка дейност

Размер на най-добра прогнозна оценка на резервите за
претенции, без да се приспадат сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка дейност.

C0180/R0170

Общо общозастрахов
ателни задължения, найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Брутни, общо
пряка дейност

Общата стойност на най-добрата прогнозна оценка за резерви за
претенции по пряка дейност, без да се приспадат сумите, възста
новими по силата на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск.
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C0020—C0130/
R0180

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Брутни —
приета пропорционална
презастрахователна
дейност

Размер на най-добра прогнозна оценка на резервите за
претенции, без да се приспадат сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с приета пропорционална
презастрахователна дейност.

C0180/R0180

Общо общозастрахов
ателни задължения, найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Брутни,
приета пропорционална
презастрахователна
дейност

Общият размер на най-добрата прогнозна оценка на резервите за
претенции за приета пропорционална презастрахователна
дейност, без да се приспадат сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и презастраховане
с ограничено поемане на риск.

C0140—C0170/
R0190

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Брутни —
приета
непропорционална
презастрахователна
дейност

Размер на най-добра прогнозна оценка на резервите за
претенции, без да се приспадат сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с приета непропорционална
презастрахователна дейност.

C0180/R0190

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Брутни —
приета пропорционална
презастрахователна
дейност

Общата стойност на най-добрата прогнозна оценка за резерви за
претенции, без да се приспадат сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори, ССЦАПЗР и презастраховане с
ограничено поемане на риск.

C0020—C0170/
R0200

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Общо възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск преди корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента във връзка с най-добра прогнозна оценка на
резервите за претенции по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, във връзка с пряка и приета презастрахователна
дейност.

C0180/R0200

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Общо възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск преди корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск преди корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, във връзка с най-добра прогнозна оценка на
резервите за претенции.
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C0020—C0170/
R0210

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Възста
новявания от
презастраховане (с
изключение на
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск) преди корекцията
за очакваните загуби —
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на възстановяванията от презастраховане (с изключение
на ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск)
преди корекцията за очакваните загуби във връзка с най-добра
прогнозна оценка на резервите за претенции по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и приета
презастрахователна дейност.

C0180/R0210

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Общо възста
новявания от
презастраховане (с
изключение на
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск) преди корекцията
за очакваните загуби —
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Общ размер на възстановяванията от презастраховане (с
изключение на ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено
поемане на риск) преди корекцията за очакваните загуби, във
връзка с най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции.

C0020—C0170/
R0220

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Възста
новявания от ССЦАПЗР
преди корекцията за
очакваните загуби —
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на възстановяванията от
очакваните загуби във връзка с
резервите за претенции по
определението в приложение I
2015/35, във връзка с пряка
дейност.

C0180/R0220

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Възста
новявания от ССЦАПЗР
преди корекцията за
очакваните загуби

Общ размер на възстановяванията от ССЦАПЗР преди
корекцията за очакваните загуби, във връзка с най-добра
прогнозна оценка на резервите за претенции.

C0020—C0170/
R0230

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Възста
новявания от
презастраховане с
ограничено поемане на
риск — Дейност по
пряко и прието
презастраховане

Размер на възстановяванията от презастраховане с ограничено
поемане на риск преди корекцията за очакваните загуби във
връзка с най-добра прогнозна оценка на резервите за
претенции по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с
пряка и приета презастрахователна дейност.

C0180/R0230

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Възста
новявания от
презастраховане с
ограничено поемане на
риск преди корекцията за
очакваните загуби

Общ размер на възстановяванията от презастраховане с
ограничено поемане на риск преди корекцията за очакваните
загуби, във връзка с най-добра прогнозна оценка на резервите
за претенции.

ССЦАПЗР преди корекцията за
най-добра прогнозна оценка на
всеки вид дейност според
към Делегиран регламент (ЕС)
и приета презастрахователна
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C0020—C0170/
R0240

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Общо възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента,
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на възстановяванията от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с
пряка и приета презастрахователна дейност.

C0180/R0240

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка
на резервите за
претенции, Възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента

Общ размер на възстановяванията от презастраховане/ССЦАПЗР
и презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента, във връзка с най-добра прогнозна
оценка на резервите за претенции.

C0020—C0170/
R0250

Нетна най-добра
прогнозна оценка на
резервите за претенции—
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на нетната най-добра прогнозна оценка на резерви за
претенции, по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с
пряка и приета презастрахователна дейност.

C0180/R0250

Общо общозастрахов
ателни задължения,
Нетна най-добра
прогнозна оценка на
резервите за претенции

Общият размер на най-добрата прогнозна оценка на резервите за
претенции.

C0020—C0170/
R0260

Обща най-добра
прогнозна оценка, Брутна
— Пряка и приета
презастрахователна
дейност

Размер на общата брутна най-добра прогнозна оценка, по всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и
приета презастрахователна дейност.

C0180/R0260

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка,
Брутна

Общ размер на брутната най-добра прогнозна оценка (сбор на
премийните резерви и на резервите за претенции)

C0020—C0170/
R0270

Обща най-добра
прогнозна оценка, Нетна
— Пряка и приета
презастрахователна
дейност

Размер на общата нетна най-добра прогнозна оценка, по всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и
приета презастрахователна дейност.

C0180/R0270

Общо общозастрахов
ателни задължения, Найдобра прогнозна оценка,
Нетна

Общ размер на нетната най-добра прогнозна оценка (сбор на
премийните резерви и на резервите за претенции)
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C0020—C0170/
R0280

Технически резерви,
изчислени като сбор от
най-добрата прогнозна
оценка и добавката за
риска — Добавка за
риска

Размер на добавката за риска съгласно изискванията по член 77,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО. Добавка за риска се
изчислява за целия портфейл от (пре-)застрахователни задъ
лжения и след това се разпределя по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, във връзка с пряка и приета презастрахователна
дейност.

C0180/R0280

Общо общозастрахов
ателни задължения,
Обща добавка за риска

Общ размер на добавката за риска съгласно изискванията по
член 77, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО.

Размер на преходната мярка за техническите резерви
C0020—C0170/
R0290

C0180/R0290

C0020—C0170/
R0300

Размер на преходната
мярка за техническите
резерви — Технически
резерви, изчислени
съвкупно

Размер на преходното приспадане за техническите резерви,
разпределено за техническите резерви, изчислени съвкупно, по
всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Размер на преходната
мярка за техническите
резерви — Технически
резерви, изчислени
съвкупно

Общ размер, за всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35, на
преходното приспадане за техническите резерви, разпределено
за техническите резерви, изчислени съвкупно.

Размер на преходната
мярка за техническите
резерви — Най-добра
прогнозна оценка

Размер на преходното приспадане за техническите резерви,
разпределено за най-добрата прогнозна оценка, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна, когато
намалява техническите резерви. ◄

►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна, когато
намалява техническите резерви. ◄

►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна, когато
намалява техническите резерви. ◄
C0180/R0300

Размер на преходната
мярка за техническите
резерви — Най-добра
прогнозна оценка

Общ размер, за всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35, на
преходното приспадане за техническите резерви, разпределено
за най-добрата прогнозна оценка.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна, когато
намалява техническите резерви. ◄

C0020—C0170/
R0310

Размер на преходната
мярка за техническите
резерви — Добавка за
риск

Размер на преходното приспадане за техническите резерви,
разпределено за добавката за риска, по всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна, когато
намалява техническите резерви. ◄

C0180/R0310

Размер на преходната
мярка за техническите
резерви — Добавка за
риск

Общ размер, за всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35, на
преходното приспадане за техническите резерви, разпределено
за добавката за риска.
►M1 Тази стойност се отчита като отрицателна, когато
намалява техническите резерви. ◄

Технически резерви — Общо
C0020—C0170/
R0320

Технически резерви,
Общо — Пряка и приета
презастрахователна
дейност

Общ размер на брутните технически резерви, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и приета
презастрахователна
дейност,
включително
техническите
резерви, изчислени съвкупно, и след преходното приспадане за
техническите резерви.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 643
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0180/R0320

Общо общозастрахов
ателни задължения,
Технически резерви —
общо

Общ размер на брутните технически резерви във връзка с пряка
и приета презастрахователна дейност, включително техническите
резерви, изчислени съвкупно, и след преходното приспадане за
техническите резерви.

C0020—C0170/
R0330

Технически резерви,
Общо — Възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента,
Дейност по пряко и
прието презастраховане

Размер на възстановяванията от презастраховане/ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията
за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагента, по всеки вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с
пряка и приета презастрахователна дейност.

C0180/R0330

Общо общозастрахов
ателни задължения,
Възстановявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск след корекцията за
очакваните загуби
поради неизпълнение от
страна на контрагента —
Пряка и приета
презастрахователна
дейност

Общ размер на възстановяванията от презастраховане/ССЦАПЗР
и презастраховане с ограничено поемане на риск след
корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента, във връзка с пряка и приета презастрахов
ателна дейност.

C0020—C0170/
R0340

Технически резерви,
Общо — Технически
резерви минус възста
новявания от
презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск — Пряка и приета
презастрахователна
дейност

Общ размер на нетните технически резерви, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с пряка и приета
презастрахователна
дейност,
включително
техническите
резерви, изчислени съвкупно, и след преходното приспадане за
техническите резерви.

C0180/R0340

Общо общозастрахов
ателни задължения,
Технически резерви
минус възстановявания
от презастраховане/
ССЦАПЗР и
презастраховане с
ограничено поемане на
риск — Пряка и приета
презастрахователна
дейност

Общ размер на нетните технически резерви във връзка с пряка и
приета презастрахователна дейност, включително техническите
резерви, изчислени съвкупно, и след преходното приспадане за
техническите резерви.

Вид дейност: допълнително сегментиране (хомогенни рискови групи)
C0020—C0170/
R0350

Вид дейност, допълн
ително сегментиране (по
хомогенни рискови
групи) — Премийни
резерви — Общ брой
хомогенни рискови
групи

Информация относно броя на хомогенните рискови групи (ХРГ)
в сегментирането, ако (пре-)застрахователното предприятие
сегментира
допълнително
видовете
дейност,
според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, в хомогенни рискови групи в съответствие с естеството
на рисковете, стоящи в основата на договор, по всеки вид
дейност, при която е било извършено сегментиране, по
отношение на пряка дейност, прието пропорционално
презастраховане и прието непропорционално презастраховане,
по отношение на премийните резерви.
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C0020—C0170/
R0360

Вид дейност, допълн
ително сегментиране (по
хомогенни рискови
групи) — Резерви за
претенции — Общ брой
хомогенни рискови
групи

Информация относно броя на хомогенните рискови групи (ХРГ)
в сегментирането, ако (пре-)застрахователното предприятие
сегментира
допълнително
видовете
дейност,
според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, в хомогенни рискови групи в съответствие с естеството
на рисковете, стоящи в основата на договор, по всеки вид
дейност, при която е било извършено сегментиране, по
отношение на пряка дейност, прието пропорционално
презастраховане и прието непропорционално презастраховане,
по отношение на резервите за претенции.

C0020—C0170/
R0370

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Изходящи
парични потоци, бъдещи
плащания и претенции

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на паричните потоци за бъдещи плащания и
претенции, използвани за определяне на брутната най-добра
прогнозна оценка на премийните резерви, т.е. вероятностно прет
еглената средна стойност на бъдещите изходящи парични
потоци, дисконтирани с оглед стойността на парите във
времето (очаквана настояща стойност на бъдещи парични
потоци). При използване на стохастична методология за прог
нозиране на паричните потоци се изисква да се отчете средно
статистическият сценарий.

C0180/R0370

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Изходящи
парични потоци, бъдещи
плащания и претенции —
Общо

Общият размер на паричните потоци за бъдещи плащания и
претенции, използвани за определяне на брутната най-добра
прогнозна оценка на премийните резерви.

C0020—C0170/
R0380

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Изходящи
парични потоци, бъдещи
разходи и други
изходящи парични
потоци

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на паричните потоци за бъдещи разходи и
други изходящи парични потоци, използвани за определяне на
брутната най-добра прогнозна оценка на премийните резерви,
т.е. вероятностно претеглената средна стойност на бъдещите
изходящи парични потоци, дисконтирани с оглед стойността на
парите във времето (очаквана настояща стойност на бъдещи
парични потоци). При използване на стохастична методология
за прогнозиране на паричните потоци се изисква да се отчете
средностатистическият сценарий.

C0180/R0380

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Изходящи
парични потоци, бъдещи
разходи и други
изходящи парични
потоци — Общо

Общият размер на бъдещите разходи и други изходящи парични
потоци, използвани за определяне на брутната най-добра
прогнозна оценка на премийните резерви.

C0020—C0170/
R0390

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Входящи
парични потоци, бъдещи
премии

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на паричните потоци за бъдещи премии,
използвани за определяне на брутната най-добра прогнозна
оценка на премийните резерви, т.е. вероятностно претеглената
средна стойност на бъдещите входящи парични потоци, диско
нтирани с оглед стойността на парите във времето (очаквана
настояща стойност на бъдещи парични потоци). При използване
на стохастична методология за прогнозиране на паричните
потоци се изисква да се отчете средностатистическият сценарий.

C0180/R0390

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Входящи
парични потоци, бъдещи
премии — Общо

Общият размер на бъдещите премии, използвани за определяне
на брутната най-добра прогнозна оценка на премийните резерви.
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C0020—C0170/
R0400

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Входящи
парични потоци, Други
входящи парични потоци
(вкл. възстановяване от
спасявания на имущество
и суброгации)

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на паричните потоци за други входящи
парични потоци, вкл. възстановяване от спасявания на
имущество и суброгаци, използвани за определяне на брутната
най-добра прогнозна оценка на премийните резерви, т.е. вероят
ностно претеглената средна стойност на бъдещите входящи
парични потоци, дисконтирани с оглед стойността на парите
във времето (очаквана настояща стойност на бъдещи парични
потоци). При използване на стохастична методология за прог
нозиране на паричните потоци се изисква да се отчете средно
статистическият сценарий.

C0180/R0400

Най-добра прогнозна
оценка на премийните
резерви, Входящи
парични потоци, Други
входящи парични потоци
(вкл. възстановяване от
спасявания на имущество
и суброгации) — Общо

Общият размер на други входящи парични потоци (вкл. възста
новяване от спасявания на имущество и суброгации), използвани
за определяне на брутната най-добра прогнозна оценка на
премийните резерви.

C0020—C0170/
R0410

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Изходящи
парични потоци, бъдещи
плащания и претенции

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на паричните потоци за бъдещи плащания и
претенции, използвани за определяне на брутната най-добра
прогнозна оценка на резервите за претенции, т.е. вероятностно
претеглената средна стойност на бъдещите изходящи парични
потоци, дисконтирани с оглед стойността на парите във
времето (очаквана настояща стойност на бъдещи парични
потоци). При използване на стохастична методология за прог
нозиране на паричните потоци се изисква да се отчете средно
статистическият сценарий.

C0180/R0410

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Изходящи
парични потоци, бъдещи
плащания и претенции —
Общо

Общият размер на Резервите за претенции, Изходящи парични
потоци, бъдещи плащания и претенции, използвани за
определяне на брутната най-добра прогнозна оценка на
резервите за претенции.

C0020—C0170/
R0420

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Изходящи
парични потоци, бъдещи
разходи и други
изходящи парични
потоци

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на паричните потоци за бъдещи разходи и
други изходящи парични потоци, използвани за определяне на
брутната най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции,
т.е. вероятностно претеглената средна стойност на бъдещите
изходящи парични потоци, дисконтирани с оглед стойността на
парите във времето (очаквана настояща стойност на бъдещи
парични потоци). При използване на стохастична методология
за прогнозиране на паричните потоци се изисква да се отчете
средностатистическият сценарий.

C0180/R0420

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Изходящи
парични потоци, бъдещи
разходи и други
изходящи парични
потоци — Общо

Общият размер на Резервите за претенции, Изходящи парични
потоци, бъдещи разходи и други изходящи парични потоци,
използвани за определяне на брутната най-добра прогнозна
оценка на премийните резерви.
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▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0020—C0170/
R0430

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Входящи
парични потоци, бъдещи
премии

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на паричните потоци за бъдещи премии,
използвани за определяне на брутната най-добра прогнозна
оценка на резервите за претенции, т.е. вероятностно претег
лената средна стойност на бъдещите входящи парични потоци,
дисконтирани с оглед стойността на парите във времето
(очаквана настояща стойност на бъдещи парични потоци). При
използване на стохастична методология за прогнозиране на
паричните потоци се изисква да се отчете средностатистическият
сценарий.

C0180/R0430

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Входящи
парични потоци, бъдещи
премии — Общо

Общият размер на Резервите за претенции, входящи парични
потоци, бъдещи премии, използвани за определяне на брутната
най-добра прогнозна оценка на премийните резерви.

C0020—C0170/
R0440

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Входящи
парични потоци, Други
входящи парични потоци
(вкл. възстановяване от
спасявания на имущество
и суброгации)

Размерът на разделението, по всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
по
отношение
на
пряка
дейност,
прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане, на други входящи парични потоци (вкл. възста
новяване от спасявания на имущество и суброгаци), използвани
за определяне на брутната най-добра прогнозна оценка на
резервите за претенции, т.е. вероятностно претеглената средна
стойност на бъдещите входящи парични потоци, дисконтирани
с оглед стойността на парите във времето (очаквана настояща
стойност на бъдещи парични потоци). При използване на стох
астична методология за прогнозиране на паричните потоци се
изисква да се отчете средностатистическият сценарий.

C0180/R0440

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции, Входящи
парични потоци, Други
входящи парични потоци
(вкл. възстановяване от
спасявания на имущество
и суброгации) — Общо

Общият размер на Резерви за претенции, други входящи парични
потоци (вкл. възстановяване от спасявания на имущество и
суброгации), използвани за определяне на брутната най-добра
прогнозна оценка на резервите за претенции.

C0020—C0170/
R0450

Използване на опростени
методи и техники за
изчисляване на техн
ическите резерви—
Процент от брутната найдобра прогнозна оценка,
изчислена с използването
на приблизителни
стойности

Посочва се процентът на брутната най-добра прогнозна оценка,
включен в общата брутна най-добра прогнозна оценка (R0260),
изчислена с използване на приблизителни стойности, както е
посочено в член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, по
всеки вид дейност.

C0180/R0450

Използване на опростени
методи и техники за
изчисляване на техн
ическите резерви—
Процент от брутната найдобра прогнозна оценка,
изчислена с използването
на приблизителни
стойности — Общо

Посочва се процентът на общата брутна най-добра прогнозна оценка,
включен в общата брутна най-добра прогнозна оценка (R0260),
изчислена с използване на приблизителни стойности, както е
посочено в член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, по
всеки вид дейност, по отношение на пряка дейност, прието
пропорционално презастраховане и прието непропорционално
презастраховане.

C0020—C0170/
R0460

Най-добра прогнозна
оценка, подлежаща на
преходна мярка за
лихвен процент

Посочва се размерът на най-добрата прогнозна оценка, отчетена
в R0260, подлежаща на корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, по всеки вид
дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
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▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0180/R0460

Най-добра прогнозна
оценка, подлежаща на
преходна мярка за
лихвен процент — Общо
общозастрахователни
задължения

Посочва се общият размер, за всички видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, на най-добрата прогнозна оценка (R0260), подлежаща
на преходна корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент, по всеки вид дейност.

C0020—C0170/
R0470

Технически резерви без
преходната мярка за
лихвен процент

Посочва се размерът на технически резерви, ►M2
◄
►M2 изчислен ◄ без преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, по всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

__________

В случаите, когато едни и същи най-добри прогнозни оценки са
били също обект на корекцията за променливост, сумата, която се
отчита по тази позиция, отразява стойността без преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, но с корекцията за променливост.
C0180/R0470

Технически резерви без
преходната мярка за
лихвен процент — Общо
общозастрахователни
задължения

Посочва се размерът, за всички видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
__________ ◄
2015/35, на техническите резерви, ►M2
►M2 изчислен ◄ без преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, по всеки вид
дейност.
В случаите, когато едни и същи най-добри прогнозни оценки са
били също обект на корекцията за променливост, сумата, която
се отчита по тази позиция, отразява стойността без преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, но с корекцията за променливост.

C0020—C0170/
R0480

Най-добра прогнозна
оценка, подлежаща на
корекция за проме
нливост

Посочва се размерът на най-добрата прогнозна оценка, отчетена
в R0260, подлежаща на корекция за променливост, по всеки вид
дейност.

C0180/R0480

Най-добра прогнозна
оценка, подлежаща на
корекция за проме
нливост — Общо общоз
астрахователни задъ
лжения

Посочва се общият размер, за всички видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, на най-добрата прогнозна оценка, отчетена в R0260,
подлежаща на корекция за променливост.

C0020—C0170/
R0490

Технически резерви без
корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки

Посочва се размерът на техническите резерви без корекцията за
променливост, по всеки вид дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Технически резерви без
корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — Общо
общозастрахователни
задължения

Посочва се общият размер, за всички видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, на техническите резерви без корекцията за проме
нливост.

C0180/R0490

В случаите, когато едни и същи най-добри прогнозни оценки са
били също обект на преходно приспадане за техническите
резерви/преходната корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, сумата, която се отчита по
тази позиция, отразява стойността без преходната корекция за
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент и
без корекцията за променливост.

В случаите, когато едни и същи най-добри прогнозни оценки са
били също обект на преходно приспадане за техническите
резерви/преходната корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, сумата, която се отчита по
тази позиция, отразява стойността без преходната корекция за
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент и
без корекцията за променливост.
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S.17.02 — Технически резерви в общото застраховане — по държави
Общи коментари:

▼M2
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие Образецът не се подава, когато описаните
по-долу прагове за докладване по държави не са приложими, т.е.
държавата на произход представлява 100 % от сумата на техническите
резерви, изчислени съвкупно и като брутната най-добра прогнозна оценка.
Когато тази сума е по-висока от 90 %, но по-ниска от 100 %, то тогава само
R0010, R0020 и R0030 се отчитат.

▼B
Пряката здравнозастрахователна дейност, при която техническата основа не
е подобна на тази в животозастраховането, се разпределя във видовете
дейност 1—3, Общо застраховане.
Предприятията вземат под внимание всички задължения в различни валути
и ги преобразуват в отчетната валута.
Информацията по държави се отчита съгласно следните спецификации:
а) Информацията относно държавата по произход се отчита винаги
независимо от размера на техническите резерви, изчислени съвкупно и
като брутна най-добра прогнозна оценка (за пряка дейност);
б) Информацията, отчитана по държави, трябва да представлява най-малко
90 % от общите техническите резерви, изчислени съвкупно и като брутна
най-добра прогнозна оценка (за пряка дейност), по всеки вид дейност;
в) Ако, за да се спазят изискванията по буква б), е необходимо за конкретен
вид дейност да се отчете информация относно дадена държава, тогава
информацията за тази държава се отчита за всички видове дейност;
г) Другите държави се отчитат на обобщена основа в „Други—ЕИП“ или
„Други—извън ЕИП“;
д) При пряка застрахователна дейност за видове дейност „Медицински
разходи“, „Защита на доходите“, „Обезщетение на работниците“,
„Пожар и други имуществени вреди“ и „Кредити и гаранции“,
информацията трябва да бъде отчетена по държава, където е разположен
рискът, както е определено в член 13, параграф 13 от Директива
2009/138/ЕО;
е) При пряка застрахователна дейност за всички други видове дейности,
които не са посочени в буква д), информацията трябва да бъде
отчетена по държава, в която е бил сключен договорът;
За целите на настоящия образец „държава, в която е бил сключен дого
ворът“ означава:
а) Държавата, в която е установено застрахователното предприятие
(държавата по произход), ако договорът не е бил реализиран чрез клон
или свободно предоставяне на услуги;
б) Държавата, в която се намира клонът (приемаща държава), ако договорът
е бил реализиран чрез клон;
в) Държавата, в която свободното предоставяне на услуги е било нотиф
ицирано (приемаща държава), ако договорът е бил реализиран чрез
свободно предоставяне на услуги.
г) Ако се използва посредник или при всяко друго положение, се посочва
а), б) или в) в зависимост от това кой е реализирал договора.
Информацията, която се отчита, включва корекцията за променливост,
изравнителната корекция, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и преходното приспадане за техн
ическите резерви.
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0040

Държава 1
…

УКАЗАНИЯ

Посочва се двубуквеният код на държавата съгласно стандарт
ISO 3166-1, по редове.
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▼B
ПОЗИЦИЯ

C0020—C0130/
R0010

Брутни технически резерви
(ТР), изчислени съвкупно, и
брутна най-добра прогнозна
оценка за различните
държави — Държава по
произход

УКАЗАНИЯ

Размер на брутните технически резерви, изчислени съвкупно
и като брутна най-добра прогнозна оценка, по държава, в
която е разположен рискът, или по държава, в която е бил
сключен договорът, когато това е държавата по произход, по
всеки вид дейност, по отношение единствено на пряката
дейност (без прието презастраховане).
В някои случаи на предприятието може да се наложи да
използва своите оценки/приблизителни стойности, за да
осигури верни данни, в съответствие с предположенията,
използвани за изчисляване на TP.

C0020—C0130/
R0020

C0020—C0130/
R0030

C0020—C0130/
R0040

Брутни TP, изчислени
съвкупно, и брутна найдобра прогнозна оценка по
различни държави —
Държави от ЕИП извън
прага на същественост —
неотчетени по държави

Размер на брутните технически резерви, изчислени съвкупно
и като брутна най-добра прогнозна оценка, по държави от
ЕИП извън прага на същественост (т.е. тези, които не се
отчитат отделно по държави), с изключение на държава по
произход, по всеки вид дейност, по отношение единствено на
пряката дейност (без прието презастраховане).

Брутни TP, изчислени
съвкупно, и брутна найдобра прогнозна оценка по
различни държави —
Държави извън ЕИП извън
прага на същественост —
неотчетени по държави

Размер на брутните технически резерви, изчислени съвкупно
и като брутна най-добра прогнозна оценка, по държави извън
ЕИП извън прага на същественост (т.е. тези, които не се
отчитат отделно по държави), по всеки вид дейност, по
отношение единствено на пряката дейност (без прието
презастраховане).

Брутни TP, изчислени
съвкупно, и брутна найдобра прогнозна оценка по
различни държави —
Държава 1 [по един ред за
всяка държава в рамките на
прага на същественост]

Размер на брутните технически резерви, изчислени съвкупно
и като брутна най-добра прогнозна оценка, по държава, в
която е разположен рискът, или по държава, в която е бил
сключен договорът, по всеки вид дейност, по отношение
единствено на пряката дейност (без прието презастраховане).

В някои случаи на предприятието може да се наложи да
използва своите оценки/приблизителни стойности, за да
осигури верни данни, в съответствие с предположенията,
използвани за изчисляване на TP.

В някои случаи на предприятието може да се наложи да
използва своите оценки/приблизителни стойности, за да
осигури верни данни, в съответствие с предположенията,
използвани за изчисляване на TP.

В някои случаи на предприятието може да се наложи да
използва своите оценки/приблизителни стойности, за да
осигури верни данни, в съответствие с предположенията,
използвани за изчисляване на TP.

S.18.01 — Прогноза на бъдещи парични потоци (Най-добра прогнозна
оценка — Общо застраховане)
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се прилага само по отношение на най-добрата
прогнозна оценка, като се взема предвид следното:
— Всички парични потоци, изразени в различни валути, се разглеждат и
преобразуват в отчетната валута, като се използва обменният курс към
отчетната дата.
— Паричните потоци се отчитат, без да се приспада презастраховането и не
се дисконтират.
— В случай че предприятието използва опростявания при изчисляването на
техническите резерви, за които не се изчислява прогнозна оценка на
очакваните бъдещи парични потоци, произтичащи от договорите,
информацията се отчита само в случаите, когато повече от 10 % от
техническите резерви са със срок за сетълмент, надхвърлящ 24 месеца.
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▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на премийните резерви
(брутна) — Изходящи
парични потоци — Бъдещи
плащания

Размер на всички очаквани плащания на титуляри на полици
и бенефициери, както е посочено в член 78, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО, за целия портфейл от общоз
астрахователни задължения, попадащи в рамките на
договора, използвани за изчисляване на премийните
резерви, от година 1 до година 30 и от година 31 нататък.

C0020/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на премийните резерви
(брутна) — Изходящи
парични потоци — Бъдещи
разходи и други изходящи
парични потоци

Размер на разходите, възникващи при обслужването на
застрахователните и презастрахователните задължени, както
е посочено в член 78, параграф 1 от Директива 2009/138/
ЕО и в член 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, и
други позиции, свързани с парични потоци, като плащания,
свързани с данъчно облагане, които са начислени на
титулярите на полици, използвани при изчисляване на
премийните резерви, за целия портфейл от общозастрахов
ателни задължения, от година 1 до година 30 и от година
31 нататък.

C0030/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на премийните резерви
(брутна) — Входящи
парични потоци — Бъдещи
премии

Размер на всички бъдещи премии, произтичащи от
съществуващи полици, с изключение на просрочените
премии, за целия портфейл от общозастрахователни задъ
лжения, използвани за изчисляване на премийните резерви,
от година 1 до година 30 и от година 31 нататък.

C0040/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на премийните резерви
(брутна) — Входящи
парични потоци — Други
входящи парични потоци

Размер на възстановяванията от спасявания на имущество и
суброгации (невключваща възвращаемост от инвестиции),
използвани за изчисляване на премийните резерви, за целия
портфейл от общозастрахователни задължения, от година 1
до година 30 и от година 31 нататък.

C0050/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на резервите за претенции
(брутна) — Изходящи
парични потоци — Бъдещи
плащания

Размер на всички очаквани плащания на титуляри на полици
и бенефициери, както е посочено в член 78, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО, за целия портфейл от общоз
астрахователни задължения и във връзка с всички
съществуващи договори, използвани за изчисляване на
резервите за претенции, от година 1 до година 30 и от
година 31 нататък.

C0060/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на резервите за претенции
(брутна) — Изходящи
парични потоци — Бъдещи
разходи и други изходящи
парични потоци

Размер на разходите, възникващи при обслужването на
застрахователните и презастрахователните задължени, както
е посочено в член 78, параграф 1 от Директива 2009/138/
ЕО, и други позиции, свързани с парични потоци, като
плащания, свързани с данъчно облагане, които са начислени
на титулярите на полици, използвани при изчисляване на
резервите за претенции, за целия портфейл от общозастрахов
ателни задължения, от година 1 до година 30 и от година 31
нататък.

C0070/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на резервите за претенции
(брутна) — Входящи
парични потоци — Бъдещи
премии

Размер на всички бъдещи премии, произтичащи от
съществуващи полици, с изключение на просрочените
премии, за целия портфейл от общозастрахователни задъ
лжения, използвани за изчисляване на резервите за
претенции, от година 1 до година 30 и от година 31 нататък.

C0080/
R0010—R0310

Най-добра прогнозна оценка
на резервите за претенции
(брутна) — Входящи
парични потоци — Други
входящи парични потоци

Размер на възстановяванията от спасявания на имущество и
суброгации (невключваща възвращаемост от инвестиции),
използвани за изчисляване на резервите за претенции, за
целия портфейл от общозастрахователни задължения и във
връзка с всички съществуващи договори, от година 1 до
година 30 и от година 31 нататък.
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C0090/
R0010—R0310

Общо възстановими от
презастраховане (след
корекция)

УКАЗАНИЯ

Размер на недисконтираните парични потоци, очаквани за
всяка година от година 1 до година 30 и от година 31
нататък.
Бъдещите недисконтирани парични потоци от възста
новявания от презастраховане и ССЦАПЗР/презастраховане
с ограничено поемане на риск, включително прехвърлено
презастраховане в рамките на групата, включително бъдещи
презастрахователни премии. Сумата се отчита без корекция за
риска от неизпълнение от страна на контрагента.

S.19.01 — Общозастрахователни претенции
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Триъгълниците за развитие на претенции показват
застрахователя на стойността на претенциите (изплатени
резерви за претенции съгласно принципите за оценяване
„Платежоспособност II“) и начина, по който тази оценка
течение на времето.

оценката на
претенции и
от Директива
се развива с

Изискват се три набора от триъгълници — по отношение на изплатените
претенции, най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции и
обявените, но неуредени претенции.
Настоящият образец се подава за всеки вид дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, при отчитане на
следните спецификации:
i. отчитане по вид дейност: изисква се да се отчитат видове дейност 1—12
(както е посочено в S.17.01) както за пряката дейност, така и за приетото
пропорционално презастраховане (отчитат се заедно), и видове дейност
25—28 за приетото непропорционално презастраховане;
ii. Ако съвкупната брутна най-добра прогнозна оценка за една общоз
астрахователна дейност представлява повече от 3 % от съвкупната
брутна най-добра прогнозна оценка на прогнозните претенции,
информацията се отчита със следната разбивка по валути в допълнение
към общата стойност за всички видове дейност:
а) суми в отчетната валута;

▼M2
б) суми във всяка валута, която представлява повече от 25 % от
брутната най-добра прогнозна оценка на прогнозните претенции по
този вид общозастрахователна дейност; или
в) суми във всяка валута, която представлява по-малко от 25 % от
брутната най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции по
този вид общозастрахователна дейност, но повече от 5 % от съвк
упната брутна най-добра прогнозна оценка на всички резерви за
претенции.

▼B
iii. Ако най-добрата брутна прогнозна оценка по един вид общозастрахов
ателна дейност представлява по-малко от 3 % от общата брутна найдобра прогнозна оценка на всички резерви за претенции, не се
изисква разбивка по валути, а се отчита само общата стойност за този
вид дейност.
iv. Информацията по валути се отчита във валутата, в която са изготвени
договорите, освен когато е предвидено друго.
Предприятията са задължени да отчитат данни на база година на произш
ествието/година на поемането на риска в съответствие с всички изисквания
на националния надзорен орган. Ако националният надзорен орган не е
предвидил изрично кое от двете да се използва, предприятията може да
използват годината на произшествието или годината на поемането на
риска в зависимост от начина, по който те управляват всеки вид дейност,
при условие че използват същата година последователно на годишна база.
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Продължителността на триъгълника на изтеглянията е по принцип 15 + 1
години за всички видове дейност, но изискването за отчитане се основава
на развитието на претенциите на предприятието (ако цикълът на продълж
ителност на уреждане на претенциите е по-кратък от 15 години,
предприятията са задължени да отчитат данни съгласно тази по-кратка
продължителност).
Данни за минали периоди, като се започва от прилагането на „Платежо
способност II“ за първи път, се изискват за изплатени претенции и обявени,
но неуредени претенции, но не и за най-добрата прогнозна оценка на
резервите за претенции. За съставянето на данните за минали периоди за
изплатени претенции и обявени, но неуредени претенции се прилага същият
подход по отношение на продължителността на триъгълника за текущо
отчитане (т.е. по-краткото измежду 15 + 1 години и цикъла на продължит
елност на уреждане на претенциите на предприятието).
Задължението се премества изцяло или отчасти от S.19.01 в S.16.01, когато
са изпълнени и двете условия по-долу:
iii. задължението е било изцяло или отчасти официално уредено като
анюитет; както и
iv. най-добрата прогнозна оценка на задължение, официално уредено като
анюитет, може да бъде установена посредством техники в живот
озастраховането.
Официално уредено като анюитет обикновено означава, че по силата на
съдебна заповед бенефициерът следва да получава плащания под формата
на анюитет.
Сборът на резервите в образци S.16.01 и S.19.01 за една общозастрахов
ателна дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 представлява общия размер на резервите за
претенции, произтичащи от този вид дейност.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Вид дейност

УКАЗАНИЯ

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — 1 и 13 Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — 2 и 14 Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — 3 и 15 Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — 4 и 16 Застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства
5 — 5 и 17 Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства
6 — 6 и 18 Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — 7 и 19 Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия
8 — 8 и 20 Застраховане във връзка с обща гражданска отго
ворност
9 — 9 и 21 Кредитно и гаранционно застраховане
10 — 10 и 22 Застраховане във връзка с правни разноски
11 — 11 и 23 Оказване на помощ
12 — 12 и 24 Разни финансови загуби
25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане
28 — Непропорционално имуществено презастраховане
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Z0020

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Година на произш
ествието или Година на
поемането на риска

Отчита се стандартът, използван от предприятията за отчитане на
развитието на исковете. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — година на произшествието
2 — година на поемането на риска

Z0030

Валута

Посочва се буквеният код на валутата, в която е деноминирано
задължението, съгласно стандарт ISO 4217.
За тази позиция се попълва „Общо“, когато се отчита общата
стойност за вида дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Z0040

Преобразуване на
валута

Посочва се дали информацията по валута се отчита в първонач
алната валута (по подразбиране) или в отчетната валута (изрично
посочена). Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Първоначална валута
2 — Отчетна валута
Прилага се само при отчитане по валута.

C0010—C0160/
R0100—R0250

Изплатени брутни
претенции (некумул
ативно) — Триъгълник

Изплатени брутни претенции, без спасяване на имущество и
суброгация, с изключение на разноски, представени в триъгълник,
показващ развитието на вече извършените плащания по брутни
претенции: За всяка година на произшествието/поемането на
риска от N–14 (и преди това) и всички предходни отчетни
периоди за — включително — N (последна отчетна година) се
отчитат вече извършените плащания, съответстващи на всяка
година на развитие (което е забавянето между датата на произш
ествието/поемането на риска и датата на плащане).
Данните са в абсолютна стойност, некумулативни и недиско
нтирани.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи.

C0170/
R0100—R0260

Изплатени брутни
претенции (некумул
ативно) — През
текущата година

Общо
„Текуща
година“
отразява
последния
диагонал
(всички данни, отнасящи се до последната отчетна година) от
►M2 R0100 ◄ до R0250.

C0180/
R0100—R0260

Изплатени брутни
претенции — Общо
години (кумулативно)

►M1 Общо „всички години“ съдържа сбора на всички данни в
редовете (сбора от всички плащания, отнасящи се до годината на
произшествието/на поемането на риска), включително общата
стойност. ◄

C0200—C0350/
R0100—R0250

Брутна недисконтирана
най-добра прогнозна
оценка на резерви за
претенции — Триъ
гълник

Триъгълници на недисконтираната най-добра прогнозна оценка на
резервите за претенции, без да се приспада презастраховането, за
всяка година на произшествието/поемането на риска от N–14 (и
преди това) и всички предходни отчетни периоди за — включ
ително — N (последна отчетна година). Най-добрата прогнозна
оценка на резервите за претенции се отнася за събития, свързани
със застрахователна претенция, настъпили преди или на датата на
оценяването, независимо дали претенциите по тях са били
отчетени.

R0260 е общата стойност на ►M2 R0100 ◄—R0250.

Данните са в абсолютна стойност, некумулативни и недиско
нтирани.
C0360/
R0100—R0260

Брутна най-добра
прогнозна оценка на
резервите за
претенции— Край на
годината (диско
нтирани данни)

Общо „Край на годината“ отразява последния диагонал, но на
дисконтирана основа (всички данни, отнасящи се до последната
отчетна година), от ►M2 R0100 ◄ до R0250.
R0260 е общата стойност на ►M2 R0100 ◄—R0250
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C0400—C0550/
R0100—R0250

Брутни обявени, но
неуредени претенции
— Триъгълник

УКАЗАНИЯ

Триъгълници за всяка година на произшествието/поемането на
риска от N–14 (и преди това) и всички предходни отчетни
периоди за — включително — N (последна отчетна година) на
резерви за събития, свързани със застрахователна претенция,
които са настъпили, за които застрахователят е бил уведомен, но
които все още не са уредени, с изключение на възникналите, но
необявени претенции. Това могат да бъдат индивидуални резерви,
оценени от лица, извършващи уреждане на застрахователни
претенции, и не е необходимо да бъдат въз основа на найдобрата прогнозна оценка по „Платежоспособност II“. Обявени,
но неуредени претенции се измерват чрез използване на
постоянна във времето стабилност на резервите.
Данните са в абсолютна стойност, некумулативни и недиско
нтирани.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи.

C0560/
R0100—R0260

C0600—C0750/
R0300—R0450

Брутни обявени, но
неуредени претенции
— Край на годината
(дисконтирани данни)

►M2 Общо „Край на годината“ отразява последния диагонал, но
на дисконтирана основа (всички данни, отнасящи се до последната
отчетна година), от R0100 до R0250. ◄

►M2 Презастрахов
ателни възстановявания
(некумулативно) —
Триъгълник ◄

►M2 Триъгълници за всяка година на произшествието/поемането
на риска от N–14 (и преди това) и всички предходни отчетни
периоди за — включително — N (последна отчетна година) на
плащанията (претенции, изплатени от презастрахователя, плюс
презастрахователни възстановявания), докладвани в „Изплатени
брутни претенции (некумулативно)“, предмет на презастрахов
ателен договор.

R0260 е общата стойност на ►M2 R0100 ◄—R0250.

Сумите на презастрахователните възстановявания следва да бъдат
разгледани след корекция за неизпълнение от страна на
контрагента. ◄
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи.
C0760/
R0300—R0460

Получени
презастрахователни
възстановявания (нек
умулативно) — През
текущата година

Общо
„Текуща
година“
отразява
последния
диагонал
(всички данни, отнасящи се до последната отчетна година) от
►M2 R0300 ◄ до R0450.
R0460 е общата стойност на ►M2 R0300 ◄—R0450.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи.

C0770/
R0300—R0450

Получени
презастрахователни
възстановявания —
Общо години (кумул
ативно)

„Общо години“ съдържа сбора на всички данни в редове (сбора от
всички плащания, отнасящи се до годината на произшествието/на
поемането на риска), включително общата стойност.

C0800—C0950/
R0300—R0450

Недисконтирана найдобра прогнозна оценка
на резерви за
претенции —
Презастрахователни
възстановявания—
Триъгълник

Резерви във връзка със суми, възстановими по силата на
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. В триъгълника
се изисква да се отчитат недисконтирани данни, докато колона
„Край на годината“ ще съдържа данни на дисконтирана основа.

Най-добра прогнозна
оценка на резервите за
претенции—
Презастрахователни
възстановявания—
Край на годината (дис
контирани данни)

Общо „Край на годината“ отразява последния диагонал, но на
дисконтирана основа (всички данни, отнасящи се до последната
отчетна година), от ►M2 R0300 ◄ до R0450.

C0960/
R0300—R0460

Сумите следва да бъдат разгледани след корекция за неизпълнение
от страна на контрагента.

R0460 е общата стойност на ►M2 R0300 ◄—R0450.
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C1000—C1150/
R0300—R0450

Презастрахователни
обявени, но неуредени
претенции — Триъ
гълник

УКАЗАНИЯ

Триъгълници за всяка година на произшествието/поемането на
риска от N–14 (и преди това) и всички предходни отчетни
периоди за — включително — N (последна отчетна година) на
дела на презастраховането от резервите, докладвани в „Брутни
обявени, но неуредени претенции“, предмет на презастрахователен
договор.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи.

C1160/
R0300—R0460

C1200—C1350/
R0500—R0650

►M2 Презастрахов
ателни обявени, но
неуредени претенции
— Край на годината
(дисконтирани
данни) ◄

►M2 Общо „Край на годината“ отразява последния диагонал, но
на дисконтирана основа (всички данни, отнасящи се до последната
отчетна година), от R0300 до R0450. ◄

Изплатени нетни
претенции (некумул
ативно) — Триъгълник

Триъгълници за всяка година на произшествието/поемането на
риска от N–14 (и преди това) и всички предходни отчетни
периоди за — включително — N (последна отчетна година) на
изплатени претенции, без спасяване на имущество/суброгация и
презастраховане.

R0460 е общата стойност на ►M2 R0300 ◄—R0450.

Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи.
C1360/
R0500—R0660

Изплатени нетни
претенции (некумул
ативно) — През
текущата година

Общо
„Текуща
година“
отразява
последния
диагонал
(всички данни, отнасящи се до последната отчетна година) от
►M2 R0500 ◄ до R0650.

C1370/
R0500—R0660

Изплатени нетни
претенции — Общо
години (кумулативно)

„Общо години“ съдържа сбора на всички данни в редовете (сбора
от всички плащания, отнасящи се до годината на произшествието/
на поемането на риска), включително общата стойност.

C1400—C1550/
R0500—R0650

Нетна недисконтирана
най-добра прогнозна
оценка на резерви за
претенции — Триъ
гълник

Триъгълници за всяка година на произшествието/поемането на
риска от N–14 (и преди това) и всички предходни отчетни
периоди за — включително — N (последна отчетна година) на
най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции, нетно
от презастраховане.

C1560/
R0500—R0660

Нетна недисконтирана
най-добра прогнозна
оценка на резерви за
претенции — Край на
годината (диско
нтирани данни)

►M2 Общо „Край на годината“ отразява последния диагонал, но
на дисконтирана основа (всички данни, отнасящи се до последната
отчетна година), от R0500 до R0650. ◄

Нетни обявени, но
неуредени претенции
— Триъгълник

Триъгълници за всяка година на произшествието/поемането на
риска от N–14 (и преди това) и всички предходни отчетни
периоди за — включително — N (последна отчетна година) на
неуредените претенции, без спасяване на имущество и суброгация
и презастраховане.

C1600—C1750/
R0500—R0650

R0660 е общата стойност на ►M2 R0500 ◄—R0650.

R0660 е общата стойност на ►M2 R0500 ◄—R0650.

Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи.
C1760/
R0500—R0660

►M2 Нетни обявени,
но неуредени
претенции — Край на
годината (диско
нтирани данни) ◄

►M2 Общо „Край на годината“ отразява последния диагонал, но
на дисконтирана основа (всички данни, отнасящи се до последната
отчетна година), от R0500 до R0650. ◄
R0660 е общата стойност на ►M2 R0500 ◄—R0650.
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УКАЗАНИЯ

Темпове на инфлация (само при използване на методи, при които се взема предвид инфлацията за
коригиране на данните)
C1800—C1940/
R0700

Исторически темп на
инфлацията — общо

При използване на техники за изтеглянията,
отчитат инфлацията за коригиране на данните,
15 години инфлацията, историческият темп
използван за коригиране на триъгълниците
миналото загуби.

C1800—C1940/
R0710

Исторически темп на
инфлацията — външна
инфлация

При използване на техники за изтеглянията, които изрично
отчитат инфлацията за коригиране на данните, по година, а за
15 години инфлацията, историческият темп на външната
инфлация: което представлява „икономическата“ или „общата“
инфлация, т.е. увеличението на цената на стоките и услугите в
конкретен сектор (например индекс на потребителските цени,
индекс на цените на производителите и т.н.)

C1800—C1940/
R0720

Исторически темп на
инфлацията —
вътрешна инфлация

При използване на техники за изтеглянията, които изрично
отчитат инфлацията за коригиране на данните, по година, а за
15 години инфлацията, историческият темп на вътрешната
инфлация: което представлява увеличение на разходите за
претенции, характерни за разглеждания вид дейност съгласно
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

C2000—C2140/
R0730

Очакван темп на инфл При използване на техники за изтеглянията, които изрично
ацията — общо
отчитат инфлацията за коригиране на данните, по година, а за
15 години инфлацията, очакваният темп на инфлацията,
използван за коригиране на триъгълниците за платени в
миналото загуби.

C2000—C2140/
R0740

Очакван темп на инфл При използване на техники за изтеглянията, които изрично
ацията — външна
отчитат инфлацията за коригиране на данните, по година, а за
15 години инфлацията, очакваният темп на външната инфлация:
инфлация
което представлява „икономическата“ или „общата“ инфлация, т.е.
увеличението на цената на стоките и услугите в конкретен сектор
(например индекс на потребителските цени, индекс на цените на
производителите и т.н.)

C2000—C2140/
R0750

Очакван темп на инфл При използване на техники за изтеглянията, които изрично
ацията — вътрешна
отчитат инфлацията за коригиране на данните, по година, а за
15 години инфлацията, очакваният темп на вътрешната
инфлация
инфлация: което представлява увеличение на разходите за
претенции, характерни за разглеждания вид дейност съгласно
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

C2200/ R0760

Описание на
използвания темп на
инфлация

които изрично
по година, а за
на инфлацията,
за платени в

При използване на техники за изтеглянията, които изрично
отчитат инфлацията за коригиране на данните, по година, а за
15 години инфлацията, описание на използвания темп на
инфлация:

S.20.01 — Промени в разпределението на възникналите претенции
Общи коментари:
В настоящия раздел се прави преглед на изтеглянията/промените в
портфейлите с общозастрахователни претенции по отношение както на
изплатените претенции (разбити по различните видове претенции), така и
на обявените, но неуредени претенции (както е определено в S.19.01).
Настоящият образец се попълва за всеки вид дейност (общо 12 вида
дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35) във връзка с брутната пряка дейност (т.е. предприятията се
освобождават от задължението да отчитат приетата пропорционална и
непропорционална дейност); по отношение на обявените, но неуредени
претенции, деноминирани в различни валути, се изисква да се отчитат
само общите стойности в отчетната валута.
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По отношение на броя на претенциите, които трябва да бъдат отчетени,
предприятията използват свое специално определение или, ако е прил
ожимо, спецификация, съществуваща на национално ниво (например изис
кване, установено от националния надзорен орган). Всяка претенция обаче
се докладва само веднъж ►M2 според вида дейност ◄. Ако някоя
претенция бъде закрита и повторно заведена през годината, тя не се
отчитат в колона „Повторно заведени претенции в рамките на годината“,
а в съответната колона „Заведени претенции в началото на годината“ или
„Претенции, отчетени в рамките на годината“.
Предприятията са задължени да отчитат данни на база година на произш
ествието/година на поемането на риска в съответствие с всички изисквания
на националния надзорен орган. Ако националният надзорен орган не е
предвидил изрично кое от двете да се използва, предприятията може да
използват годината на произшествието или годината на поемането на
риска в зависимост от начина, по който те управляват всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, при условие че използват същата година последователно на
годишна база.
Според броя на годините, които трябва да бъдат отчетени, се прилага
същото изискване за отчитане, въведено в S.19.01.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Вид дейност

УКАЗАНИЯ

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2—Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби

Z0020

Година на произшествието/
Година на поемането на
риска

Отчита се стандартът, използван от предприятията за
отчитане на развитието на исковете. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — година на произшествието
2 — година на поемането на риска

C0020/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брой претенции

Броят на заведените претенции в началото на годината и все
още неуредени в края на отчетната година, по година на
произшествието/поемането на риска от година N–1
(годината преди отчетната година) до N–14, сума на всички
предходни отчетни периоди преди N–14 и общата сума на
всички години от N–1 до преди година N–14.
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C0030/
R0010—R0160

C0040/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брутни обявени,
но неуредени претенции в
началото на годината

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брутни
плащания, извършени в
рамките на текущата година

УКАЗАНИЯ

Размерът на брутните обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, в началото на
годината и все още неуредени в края на отчетната година,
по година на произшествието/поемането на риска от година
N–1 (годината преди отчетната година) до N–14, сума на
всички предходни отчетни периоди преди N–14 и общата
сума на всички години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени в рамките на текущата година по
отношение на претенциите, които са все още неуредени в
края на отчетната година, по година на произшествието/
поемането на риска от година N–1 (годината преди
отчетната година) до N–14, сума на всички предходни
отчетни периоди преди N–14 и общата сума на всички
години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0050/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брутни обявени,
но неуредени претенции в
края на периода

Размерът на брутните обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, в края на периода във
връзка с неуредени претенции в края на отчетната година, по
година на произшествието/поемането на риска от година N–1
(годината преди отчетната година) до N–14, сума на всички
предходни отчетни периоди преди N–14 и общата сума на
всички години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0060/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брой претенции,
завършили с плащания

Броят на заведените претенции в началото на годината и
приключени в края на отчетната година, уредени с
плащане, по година на произшествието/поемането на риска
от година N–1 (годината преди отчетната година) до N–14,
сума на всички предходни отчетни периоди преди N–14 и
общата сума на всички години от N–1 до преди година N–14.

C0070/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брутни обявени, но
неуредени претенции в
началото на годината

Размерът на брутните обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, заведени в началото
на годината и приключени в края на отчетната година,
уредени с плащане, по година на произшествието/
поемането на риска от година N–1 (годината преди
отчетната година) до N–14, сума на всички предходни
отчетни периоди преди N–14 и общата сума на всички
години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.
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C0080/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брутни плащания,
извършени в рамките на
текущата година

УКАЗАНИЯ

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени в рамките на текущата година по
отношение на претенциите, приключени в края на отчетната
година и уредени с плащане, по година на произшествието/
поемането на риска от година N–1 (годината преди отчетната
година) до N–14, сума на всички предходни отчетни периоди
преди N–14 и общата сума на всички години от N–1 до
преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключват всички разходи, освен тези, които
са свързани с конкретните претенции.

C0090/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени без
плащане — Брой претенции,
завършили без плащания

Броят на заведените претенции в началото на годината и
приключени в края на отчетната година, уредени без
плащане, по година на произшествието/поемането на риска
от година N–1 (годината преди отчетната година) до N–14,
сума на всички предходни отчетни периоди преди N–14 и
общата сума на всички години от N–1 до преди година N–14.

C0100/
R0010—R0160

Обявени, но неуредени
претенции. Заведени
претенции в началото на
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени без
плащане — Брутни обявени,
но неуредени претенции в
началото на годината по
отношение на претенции,
уредени без плащане

Размерът на брутните обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, заведени в началото
на годината и приключени в края на отчетната година,
уредени без плащане, по година на произшествието/
поемането на риска от година N–1 (годината преди
отчетната година) до N–14, сума на всички предходни
отчетни периоди преди N–14 и общата сума на всички
години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0110/
R0010—R0160

Претенции, отчетени през
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брой претенции

Броят на претенциите, отчетени през годината и все още
неуредени в края на годината, по година на произш
ествието/поемането на риска от година N–1 (годината
преди отчетната година) до N–14, сума на всички
предходни отчетни периоди преди N–14 и общата сума на
всички години от N–1 до преди година N–14.

C0120/
R0010—R0160

Претенции, отчетени през
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брутни
плащания, извършени през
текущата година

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени през текущата година по
отношение на претенциите, отчетени през годината и все
още неуредени в края на отчетната година, по година на
произшествието/поемането на риска от година N–1
(годината преди отчетната година) до N–14, сума на всички
предходни отчетни периоди преди N–14 и общата сума на
всички години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0130/
R0010—R0160

Претенции, отчетени през
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брутни обявени,
но неуредени претенции в
края на периода

Размерът на брутните обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, в края на периода във
връзка с отчетени през годината неуредени претенции в края
на отчетната година, по година на произшествието/поемането
на риска от година N–1 (годината преди отчетната година) до
N–14, сума на всички предходни отчетни периоди преди
N–14 и общата сума на всички години от N–1 до преди
година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.
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C0140/
R0010—R0160

Претенции, отчетени през
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брой претенции, прик
лючени с плащания

Броят на претенциите, отчетени през годината и приключени
в края на отчетната година, уредени с плащане, по година на
произшествието/поемането на риска от година N–1 (годината
преди отчетната година) до N–14, сума на всички предходни
отчетни периоди преди N–14 и общата сума на всички
години от N–1 до преди година N–14.

C0150/
R0010—R0160

Претенции, отчетени през
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брутни плащания,
извършени през текущата
година

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени през текущата година по
отношение на претенциите, отчетени през годината и прик
лючени в края на годината, уредени с плащане, по година на
произшествието/поемането на риска от година N–1 (годината
преди отчетната година) до N–14, сума на всички предходни
отчетни периоди преди N–14 и общата сума на всички
години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0160/
R0010—R0160

Претенции, отчетени през
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени без
плащане — Брой претенции,
приключени без плащания

Броят на претенциите, отчетени през годината и приключени
в края на отчетната година, уредени без плащане, по година
на произшествието/поемането на риска от година N–1
(годината преди отчетната година) до N–14, сума на всички
предходни отчетни периоди преди N–14 и общата сума на
всички години от N–1 до преди година N–14.

C0170/
R0010—R0160

Повторно заведени
претенции през годината,
Неприключени претенции в
края на годината — Брой
претенции

Броят на претенциите, повторно заведени през годината и все
още неуредени в края на годината, по година на произш
ествието/поемането на риска от година N–1 (годината
преди отчетната година) до N–14, сума на всички
предходни отчетни периоди преди N–14 и общата сума на
всички години от N–1 до преди година N–14.

C0180/
R0010—R0160

Повторно заведени
претенции през годината,
Неприключени претенции в
края на годината — Брутни
плащания, извършени през
текущата година

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени през текущата година по
отношение на претенциите, повторно заведени през
годината и все още неуредени в края на годината, по
година на произшествието/поемането на риска от година
N–1 (годината преди отчетната година) до N–14, сума на
всички предходни отчетни периоди преди N–14 и общата
сума на всички години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0190/
R0010—R0160

Повторно заведени
претенции през годината,
Неприключени претенции в
края на годината — Брутни
обявени, но неуредени
претенции в края на периода

Размерът на брутните обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, в края на периода във
връзка с претенции, повторно заведени през годината и
неуредени в края на годината, по година на произш
ествието/поемането на риска от година N–1 (годината
преди отчетната година) до N–14, сума на всички
предходни отчетни периоди преди N–14 и общата сума на
всички години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0200/
R0010—R0160

Повторно заведени
претенции през годината,
Приключени претенции в
края на периода — Брой
претенции завършили с
плащания

Броят на претенциите, повторно заведени през годината и
приключени в края на отчетната година, завършили с
плащане, по година на произшествието/поемането на риска
от година N–1 (годината преди отчетната година) до N–14,
сума на всички предходни отчетни периоди преди N–14 и
общата сума на всички години от N–1 до преди година N–14.
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C0210/
R0010—R0160

Повторно заведени
претенции през годината,
Приключени претенции в
края на периода — Брутни
плащания, извършени през
текущата година

УКАЗАНИЯ

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени през текущата година по
отношение на претенциите, повторно заведени през
годината и приключени в края на годината с плащане, по
година на произшествието/поемането на риска от година
N–1 (годината преди отчетната година) до N–14, сума на
всички предходни отчетни периоди преди N–14 и общата
сума на всички години от N–1 до преди година N–14.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0110/ R0170

Претенции, отчетени през
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брой претенции

Броят на претенциите, отчетени през годината и все още
неприключени в края на годината, по година на произш
ествието/поемането на риска, във връзка с отчетна година N.

C0120/ R0170

Претенции, отчетени през
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брутни
плащания, извършени през
текущата година

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени през текущата година по
отношение на претенциите, отчетени през годината и все
още неуредени в края на отчетната година, по година на
произшествието/поемането на риска, във връзка с отчетна
година N.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0130/ R0170

Претенции, отчетени през
годината, Неприключени
претенции в края на
годината — Брутни обявени,
но неуредени претенции в
края на периода

Размерът на брутните обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, в края на периода по
отношение на претенциите, отчетени през годината и все още
неуредени в края на отчетната година, по година на произш
ествието/поемането на риска, във връзка с отчетна година N.
Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

C0140/ R0170

Претенции, отчетени през
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брой претенции, прик
лючени с плащания

Броят на претенциите, отчетени през годината и приключени
в края на годината, уредени с плащане, по година на произш
ествието/поемането на риска, във връзка с отчетна година N.

C0150/ R0170

Претенции, отчетени през
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брутни плащания,
извършени през текущата
година

Размерът на брутните плащания, без спасяване на имущество
и суброгация, извършени през текущата година по
отношение на претенциите, отчетени през годината и прик
лючени в края на годината, уредени с плащане, по година на
произшествието/поемането на риска, във връзка с отчетна
година N.

C0160/ R0170

Претенции, отчетени през
годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени без
плащане — Брой претенции,
приключени без плащания

Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

Броят на претенциите, отчетени през годината и приключени
в края на годината, уредени без плащане, по година на
произшествието/поемането на риска, във връзка с отчетна
година N.
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C0110/ R0180

Общо претенции, отчетени
през годината, Неприк
лючени претенции в края на
годината — Брой претенции

Общият брой на претенциите, отчетени през годината и
неприключени в края на годината.

C0120/ R0180

Общо претенции, отчетени
през годината, Неприк
лючени претенции в края на
годината — Брутни
плащания, извършени през
текущата година

Общо брутни плащания, без спасяване на имущество и
суброгация, извършени през текущата година по отношение
на общия брой претенции, отчетени през годината и неприк
лючени в края на годината.

Общо претенции, отчетени
през годината, Неприк
лючени претенции в края на
годината — Брутни обявени,
но неуредени претенции в
края на периода

Общо брутни обявени, но неуредени претенции, без
спасяване на имущество и суброгация, в края на периода
по отношение на общия брой претенции, отчетени през
годината и неприключени в края на годината.

C0140/ R0180

Общо претенции, отчетени
през годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брой претенции
завършили с плащания

Общ брой претенции, отчетени през годината и уредени с
плащане.

C0150/ R0180

Общо претенции, отчетени
през годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени с плащане
— Брутни плащания,
извършени през текущата
година

Брутни плащания, без спасяване на имущество и суброгация,
извършени през текущата година по отношение на прете
нциите, отчетени през годината и уредени с плащане.

C0130/ R0180

C0160/ R0180

Общо претенции, отчетени
през годината, Приключени
претенции в края на
годината, уредени без
плащане — Брой претенции,
завършили без плащания

Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

Сумата включва всички елементи, които съставляват самата
претенция, но изключва всички разходи, освен тези, които са
свързани с конкретните претенции.

Общ брой претенции, отчетени през годината и уредени без
плащане.

S.21.01 — Рисков профил на разпределението на загубите
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Информацията се попълва по отношение на общозастрахователната дейност
(включително здравно застраховане, различно от животозастраховането),
само за пряка дейност. За всеки вид дейност, определена в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се попълва отделен образец.
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Профилът на разпределението на загубите по общо застраховане представя
разпределението по (предварително определени) интервали на натрупаните
възникнали претенции към края на отчетната година.
„Натрупани възникнали претенции“ означава сборът от изплатените брутни
претенции и на брутните обявени, но неуредени претенции за всеки отделен
случай, за всяка отделна претенция, открита или приключена, която
принадлежи към определена година на произшествието (ГП)/година на
поемането на риска (ГПР) (ГП/ГПР). Сумата на възникналите претенции
включва всички елементи, които съставляват самата претенция, но
изключват всички разходи, освен тези, които са свързани с конкретните
претенции. Данните относно претенциите се отчитат без спасяване на
имущество и суброгация. Изискват се данни за минали периоди, започвайки
от момента на прилагане на „Платежоспособност II“ за първи път.

▼B
Предприятията са задължени да отчитат данни на база година на произш
ествието/година на поемането на риска в съответствие с всички изисквания
на националния надзорен орган. Ако националният надзорен орган не е
предвидил изрично кое от двете да се използва, предприятията може да
използват годината на произшествието или годината на поемането на
риска в зависимост от начина, по който те управляват всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, при условие че използват същата година последователно на
годишна база.
Основните интервали, които трябва да се използват, са определени в евро.
Всеки съответен надзорен орган определя за различните отчетни валути
еквивалентни варианти за сумите, които да бъдат използвани в 20-те
интервала.
Предприятието може да използва специални собствени интервали, особено
когато понесените загуби са по-ниски от 100 000 евро. Избраните интервали
се използват последователно през отчетните периоди, освен когато е
настъпила значителна промяна в разпределението на претенциите. В този
случай предприятието следва да уведоми предварително надзорния орган,
освен в случаите, вече посочени от надзорния орган.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Вид дейност

УКАЗАНИЯ

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2—Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби

Z0020

Година на произшествието/
Година на поемането на
риска

Отчита се стандартът, използван от предприятията за
отчитане на образец S.19.01. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — година на произшествието
2 — година на поемането на риска
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C0030/
R0010—R0210

Възникнали начални
претенции

УКАЗАНИЯ

Начална сума по съответния интервал.
►M2 В случай че отчетната валута е евро, може да се
използва един от следните 5 базови варианти, основаващи
се на нормално разпределение на загубите:
1 — 20 интервала от 5 000 плюс 1 допълнителен отворен
интервал за натрупани понесени загуби > 100 000.
2 — 20 интервала от 50 000 плюс 1 допълнителен отворен
интервал за натрупани възникнали загуби > 1 млн.
3 — 20 интервала от 250 000 плюс 1 допълнителен отворен
интервал за натрупани възникнали загуби > 5 млн.
4 — 20 интервала от 1 млн. плюс 1 допълнителен отворен
интервал за натрупани възникнали загуби > 20 млн.
5 — 20 интервала от 5 млн. плюс 1 допълнителен отворен
интервал за натрупани възникнали загуби > 100 млн.
Въпреки това предприятието използва специални собствени
интервали, особено когато натрупаните понесени загуби са
по-ниски от 100 000 евро, за да се гарантира, че предста
вянето е достатъчно подробно, за да осигури подходяща
представа за разпределението на натрупаните възникнали
претенции, освен ако не са вече определени от надзорния
орган. ◄
Избраният вариант трябва да се използва последователно
през отчетните периоди, освен когато е настъпила значителна
промяна в разпределението на претенциите.
Националните надзорни органи трябва да определят за разл
ичните отчетни валути еквивалентни варианти за сумите,
които да бъдат използвани в 20-те интервала.

C0040/
R0010—R0200

Възникнали крайни
претенции

Крайна сума по съответния интервал.

C0050, C0070,
C0090, C0110,
C0130, C0150,
C0170, C0190,
C0210, C0230,
C0250, C0270,
C0290, C0310,
C0330
/R0010—R0210

Брой претенции ГП/ГПР,
година N:N—14

►M2 Броят на претенциите, отнесен към всяка година на
произшествието/поемането на риска от година N към N—14,
за които натрупаните възникнали претенции към края на
отчетната година, попадат между началната и крайната
стойност на приложимия интервал. ◄ Броят на претенциите
е сборът на натрупания брой на неприключените претенции
в края на периода плюс натрупания брой на приключените
претенции, завършили с плащания.

C0060, C0080,
C0100, C0120,
C0140, C0160,
C0180, C0200,
C0220, C0240,
C0260, C0280,
C0300, C0320,
C0340
/R0010—R0210

Общо възникнали претенции
ГП/ГПР, Година N:N–14

►M2 Натрупаната и агрегирана стойност на претенциите,
възникнали по всички отделни претенции, отнесена към
всяка година на произшествието/поемането на риска от
година N към N—14, за които натрупаните възникнали
претенции към края на отчетната година, попадат между
началната и крайната стойност на приложимия интервал. ◄
По отношение на по-малките претенции се позволяват
прогнозни оценки (напр. размер на неизпълнените задъ
лжения) при условие, че това е съгласувано със сумите,
включени в триъгълниците на изтеглянията, отчетени в
Информация за общозастрахователни претенции (образец
S.19.01).
►M2 Натрупани възникнали претенции означава сборът от
изплатените брутни претенции и на брутните обявени, но
неуредени претенции за всеки отделен случай, за всяка
отделна претенция, открита или приключена, която
принадлежи към определена година на произшествието/
година на поемането на риска (ГП/ГПР). ◄

C0050,
C0090,
C0130,
C0170,
C0210,
C0250,
C0290,
C0330/

C0070,
C0110,
C0150,
C0190,
C0230,
C0270,
C0310,
R0300

Брой претенции ГП/ГПР,
година N:N—14 — Общо

Общ натрупан и агрегиран брой на претенциите за всички
интервали за всяка от годините N:N—14.
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C0060, C0080,
C0100, C0120,
C0140, C0160,
C0180, C0200,
C0220, C0240,
C0260, C0280,
C0300, C0320,
C0340 /R0300

УКАЗАНИЯ

Общо възникнали претенции
ГП/ГПР, Година N:N–14 —
Общо

Общ натрупани и агрегирани възникнали претенции за
всички интервали за всяка от годините N:N—14.

S. 21.02 — Подписвачески рискове в общото застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Информацията по образеца се попълва по отношение на общозастраховат
елната дейност (включително здравно застраховане, различно от живот
озастраховането), само за пряка дейност.
В настоящия образец се отчитат 20-те най-големи отделни подписвачески
риска, въз основа на нетното запазване, по всички видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Ако
2-та най-големи отделни подписвачески риска за всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 не са
покрити чрез горепосочената методология, те биват допълнително отчетени.
В случай че отделен застрахователен подписвачески риск по специфичен
вид дейност е част от 20-те най-големи риска, същият риск от съответния
вид дейност трябва да бъде отчетен само веднъж.
Под нетно запазване на отделен застрахователен подписвачески риск се
разбира максималният възможен размер на задълженията на предприятието,
като бъдат взети предвид възстановяванията от презастрахователи (включ
ително ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск) и
първоначалното право на приспадане на притежателя на полицата. В
случай че нетното запазване е еднакво за твърде много от рисковете, като
втори критерий се използва полицата с най-висока застрахователна сума. В
случай че застрахователната сума също е еднаква, като решаващ критерий
следва да се използва най-подходящият риск, като се има предвид
рисковият профил на предприятието.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификационен код на
риска

Кодът е уникален идентификационен номер, определен от
предприятието, че който се идентифицира рискът и остава
непроменен в следващите годишни отчети.

C0020

Идентифициране на
дружество/лице, за което се
отнася риска

Ако рискът е свързан с дружество, посочва се наименованието
на дружеството, с което е свързан рискът.

C0030

Описание на риска

Ако рискът е свързан с физическо лице, се определя псев
донимен номер за първоначалната полица и информацията се
отчита под този номер. Псевдонимните данни представляват
данни, които не могат да бъдат свързани с конкретно лице, без
да се използва допълнителна информация, доколкото тази
допълнителна информация се съхранява отделно. Трябва да се
осигури съгласуваност във времето. Това означава, че ако един
подписвачески риск се среща в две последователни години, той
трябва да бъде в един и същ псевдонимен формат.

Описанието на риска. В зависимост от вида дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35 се отчита видът на дружеството, сградата или проф
есията, свързани с конкретния застрахован риск.
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C0040

Вид дейност

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2—Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби

C0050

Описание на обхванатата
рискова категория

Позиция Описание на обхванатата рискова категория е спец
ифична за предприятието и не е задължителна. Също така
терминът „рискова категория“ не е въз основа на термино
логията на равнище 1 и 2, но може да се разглежда като допълн
ителна възможност за предоставяне на допълнителна
информация за застрахователния риск(-ове).

C0060

Срок на валидност (начална
дата)

Посочва се началната дата на специфичното покритието
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), т.е. датата, на
която покритието е влязло в сила.

C0070

Срок на валидност (крайна
дата)

Посочва се крайната дата на изтичане на специфичното
покритието съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0080

Валута

►M1 Посочва се буквеният код на оригиналната валута
съгласно стандарт ISO 4217. ◄

C0090

Застрахователна сума

Най-голямата сума, която застрахователят може да бъде
задължен да изплати по полицата. Застрахователната сума се
отнася за подписваческия риск.
Когато полицата обхваща няколко експозиции/рискове в
рамките на държавата, се посочва отделният подписвачески
риск с най-високо нетно запазване. Ако рискът е приет въз
основа на съзастраховане, застрахователната сума показва макс
ималната отговорност на отчитащото се общозастрахователно
предприятие. При съвместна солидарна отговорност трябва да
се включи и частта, принадлежаща към намиращия се в неизпъ
лнение съзастраховател.

C0100

Първоначален титуляр на
полицата с право на прис
падане

Част от застрахователната сума, която се запазва от притежателя
на полицата.

C0110

Вид подписвачески модел

Вид подписвачески модел, който се използва, за да се оцени
експозицията към подписвачески риск и необходимостта от
презастрахователна защита. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Застрахователна сума:
най-голямата сума, която застрахователят може да бъде
задължен да изплати по силата на първоначалната полица.
Застрахователната сума се попълва също, когато видът на подп
исваческия модел не е приложим
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2 — Максимална възможна загуба:
загуба, която може да настъпи, когато най-неблагоприятните
обстоятелства са повече или по-малко комбинирани и пожарът
е спрян чрез непреодолими препятствия или липса на
субстанция.
3 — Възможна максимална загуба:
определя се като прогнозна оценка на най-голямата очаквана
загуба от пожар или риск, като се допуска най-неблагоприятната
самостоятелна повреда на първичните частни системи за проти
вопожарна защита, докато допълнителните защитни системи или
служби (като например спешни служби и частни и/или
обществени служби за пожарна безопасност) функционират по
предвидения начин. Катастрофални условия като експлозии,
които се дължат на масивното освобождаване на запалими
газове, които могат да включват големите зони на централата,
детонация на мащабни взривни вещества, сеизмични смущения
или срещу наводнения, приливни вълни, пожари и падащи
летателни апарати, извършено в повече от една област е
изключена в тази оценка. Това определение е хибридна форма
между максималната възможна загуба и очакваната максимална
загуба — общопризнато и често използвано понятие от
застрахователи,
презастрахователи
и
презастрахователни
посредници
4 — Очаквана максимална загуба:
загуби, които обосновано биха могли да се получат от разг
лежданите извънредни ситуации, в резултат на един инцидент,
за който се счита, че попада в сферата на вероятността, като се
вземат предвид всички фактори, които могат да увеличат или
намалят размерът на загубите, с изключение на съвпадения и
катастрофи, чието настъпване може да бъде възможно, но
остава малко вероятно.
5 — Други:
определени като други възможни използвани подписвачески
модели. Видът на „другия“ прилаган подписвачески модел
трябва да бъде пояснен в редовния надзорен отчет
Въпреки че горепосочените определения се използват за вид
дейност „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“ според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, подобни определения биха
могли да се срещат и при други видове дейност.
C0120

Размер на подписвачески
модел

Максимален размер на загубата на отделен застрахователен
подписвачески риск, който е в резултат на прилагания подпис
вачески модел. В случай че не се използва конкретен подпис
вачески модел, сумата трябва да бъде равна на застраховат
елната сума, отчетена в C0090 минус първоначалното право на
приспадане, отчетено в C0100.

C0130

Сума, презастрахована на
факултативна основа при
всички презастрахователи

Част от застрахователната сума, която е била презастрахована от
презастрахователя на факултативна основа (по договор и/или
отделно покритие) при презастрахователи. Когато факулт
ативното покритие не обхваща 100 %, а само 80 % — непл
асираните 20 % се считат за задържане.

C0140

Сума, която е
презастрахована не на
факултативна основа при
всички презастрахователи

Част от застрахователната сума, която е била презастрахована от
презастрахователя чрез
традиционни
презастрахователни
договори или на друга основа (включително ССЦАПЗР и
презастраховане с ограничено поемане на риск), различна от
факултативно презастраховане.

C0150

Нетно задържане за
застрахователя

Нетната сума, за която застрахователят действа като носител на
риска, т.е.: част от застрахователната сума, която надвишава
първоначалното право на приспадане на притежателя на
полицата и не е презастрахована.
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S.21.03 — Разпределение на подписвачески
застраховане — по застрахователна сума

рискове

в

общото

Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Образецът е с ретроспективна информация и се попълва във връзка с
общозастрахователната дейност (включително здравно застраховане,
различно от животозастраховането), само за пряка дейност и само по вид
общозастрахователна дейност (видове дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35).
Портфейлът от подписвачески рискове е разпределението по
(предварително определени) интервали на застрахователната сума по
всеки отделен застрахователен подписвачески риск, приет от
предприятието. Портфейлът от подписвачески рискове е по вид дейност.
Въпреки това, докато някои видове дейност се отчитат задължително за
всички държави членки, отделните държави членки могат да изискват
също задължително отчитане за някои видове дейности, когато считат
това за уместно. За някои видове дейности този образец не би могъл да
се приложи. (вж. също позиция Вид дейност).
Основните интервали, които трябва да се използват, са определени в евро.
Всеки съответен надзорен орган определя за различните отчетни валути
еквивалентни варианти за сумите, които да бъдат използвани в 20-те
интервала.
Предприятието може да използва специални собствени интервали, особено
когато застрахователната сума е по-ниска от 100 000 евро. Избраните
интервали се използват последователно през отчетните периоди, освен
когато е настъпила значителна промяна в разпределението на претенциите.
В този случай предприятието следва да уведоми предварително надзорния
орган, освен в случаите, вече посочени от надзорния орган.
По подразбиране, референтната дата трябва да бъде краят на отчетната
година, но ако е надлежно обосновано, предприятието може да избере
като референтна дата момента на събиране на информация при админ
истрирането на полиците. Това означава, че портфейлът от подписвачески
рискове може да се основава например на същата референтна дата, която се
използва за събирането на подобна информация за подновяването на
презастрахователни договори и незадължително покритие.
Застрахователната сума се отнася до всеки отделен подписвачески риск,
като се разглежда само основният обхват на полицата по вид дейност, и
представлява най-високата сума, която застрахователят може да бъде
задължен да изплати. Това означава:
— Ако застрахователната сума на допълнителното покритие за „Кражба“ е
по-ниска от застрахователната сума на основното покритие за „Пожар и
други бедствия“ (и двете спадат към един и същ вид дейност), се взима
най-висока застрахователна сума.
— Покритие по полица, обхващащо няколко сгради в цялата страна/авт
омобилен парк и т.н., трябва да бъде разделено на отделни елементи.
— Ако рискът е приет въз основа на съзастраховане, застрахователната
сума показва максималната отговорност на отчитащото се общоз
астрахователно предприятие.
— При съвместна отговорност в резултат на съзастраховане в застраховат
елната сума трябва да се включи и частта, принадлежаща към
намиращия се в неизпълнение съзастраховател.

ПОЗИЦИИ

Z0010

Вид дейност

УКАЗАНИЯ

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Първа категория: Видове дейност, които са задължителни за всички
държави членки:
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— Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства;
— Морско, авиационно и транспортно застраховане;
— Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия;
— Кредитно и гаранционно застраховане;
Втора категория: Видове дейност, които са задължителни по
преценка на всеки отделен ННО:
— Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства;
— Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност;
— Застраховане във връзка с медицински разходи;
— Застраховане във връзка със защита на доходите;
— Застраховане във връзка с обезщетение на работниците;
— Разни финансови загуби;
— Застраховане във връзка с правни разноски;
— Оказване на помощ;
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
C0020/
R0010–R0210

Начална застрахов
ателна сума

Начална сума на интервала, към който принадлежи и трябва да бъде
агрегирана застрахователната сума по отделния подписвачески риск.
В случай че отчетната валута е евро, за разпределението на подпис
ваческите рискове може да се използва един от следните 5 базови
варианти:
1 — 20 интервала от 25 000 плюс 1 допълнителен интервал за
Застрахователна сума > 500 000.
2 — 20 интервала от 50 000 плюс 1 допълнителен интервал за
Застрахователна сума > 1 млн.
3 — 20 интервала от 250 000 плюс 1 допълнителен интервал за
Застрахователна сума > 5 млн.
4 — 20 интервала от 1 млн. плюс 1 допълнителен интервал за
Застрахователна сума > 20 млн.
5 — 20 интервала от 5 млн. плюс 1 допълнителен интервал за
Застрахователна сума > 100 млн.
Въпреки това предприятието използва специфични за предприятието
интервали, особено когато застрахователната сума е по-ниска от
100 000 евро, за да се гарантира, че степента на детайлност е дост
атъчна, за да осигури подходяща представа за разпределението на
възникналите претенции, освен ако не са вече определени от
надзорния орган.
За полиците, по които няма определена застрахователна сума,
предприятието следва да изготви собствени оценки или използва
стойности по подразбиране.
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Избраният вариант трябва да се използва последователно през
отчетните периоди, освен когато е настъпила значителна промяна в
разпределението на претенциите.
Националните надзорни органи трябва да определят за различните
отчетни валути еквивалентни варианти за сумите, които да бъдат
използвани в 20-те интервала.
C0030/R0010–
R0200

Крайна застрахователна
сума

Крайна сума на интервала, към който принадлежи и трябва да бъде
агрегирана застрахователната сума по отделния подписвачески риск.

C0040/
R0010–R0210

Брой подписвачески
рискове

Броят на подписваческите рискове, чиято застрахователна сума
попада между началната и крайната стойност на приложимия
интервал.

C0040/R0220

Брой подписвачески
рискове — Общо

Общ брой подписвачески рискове, отчетени във всички интервали.

C0050/
R0010–R0210

Обща застрахователна
сума

Агрегирана стойност на застрахователната сума, на брутна основа и в
отчетната валута, по всички отделни подписвачески рискове, чиято
сума попада между началната и крайната стойност на приложимия
интервал.

C0050/R0220

Обща застрахователна
сума — Общо

Общ размер на агрегираната стойност на застрахователната сума, на
брутна основа и в отчетната валута, по всички отделни подпис
вачески рискове, отчетени във всички интервали.

C0060/R0010–
R0210

Обща годишна
записана премия

Агрегирана стойност на записаната премия съгласно определението в
член 1, параграф 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по
базовите подписвачески рискове.

C0060/R0220

Обща годишна
записана премия —
Общо

Общ размер на агрегираната стойност на годишните записани
премии, отчетени във всички интервали.

S.22.01 — Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни
мерки
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се прилага, когато предприятието е използвало поне
една дългосрочна гаранционна мярка или преходна мярка.
В настоящия образец се отразява въздействието върху финансовите
позиции, когато не се използват преходни мерки и за всички дългосрочни
гаранционни мерки и преходни мерки е зададена нулева стойност. ►M2 За
тази цел ще се прилага кумулативен поетапен подход, като се посочва всяка
преходна и дългосрочна гаранционна мярка и без да се преизчислява възде
йствието на останалите мерки след всеки етап. ◄
Въздействията трябва да се отчитат като положителна стойност, ако водят
до увеличаване на размера на отчитаната позиция, и като отрицателна
стойност, ако водят до намаляване на размера на позиция (напр. ако се
увеличава размерът на КИП или на собствените средства, се отчитат полож
ителни стойности).
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

Сума с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Технически резерви

УКАЗАНИЯ

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄, включ
ително дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки
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C0020/R0010

Без преходната мярка за
технически резерви —
Технически резерви

УКАЗАНИЯ

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без корек
цията, дължаща се на преходното приспадане за техническите
резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за проме
нливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0010

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Технически резерви

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на преходното приспадане за техн
ическите резерви.
Това е разликата между техническите резерви без преходното
приспадане за техническите резерви и техническите резерви с
дългосрочните гаранционни и преходни мерки.

C0040/R0010

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без корек
цията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0010

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Технически резерви

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент.
Това е разликата между техническите резерви без преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент и техническите резерви с дългосрочните
гаранционни и преходни мерки.

C0060/R0010

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без корек
циите, дължащи се на преходното приспадане за технически
резерви, преходната корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент и корекцията за променливост,
но с корекциите, дължащи се на изравнителната корекция, ако
има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0010

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Технически резерви

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на корекцията за променливост.
Отразява въздействието от задаване на нулева стойност на
корекцията за променливост.
Това е разликата между техническите резерви без корекцията за
променливост и без други преходни мерки и максималната
измежду стойностите на техническите резерви, отчетени в
C0010, C0020 и C0040.

C0080/R0010

C0090/R0010

Без изравнителна корекция и
без всички други —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без
дългосрочни гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Технически резерви

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на изравнителната корекция. Включва
въздействието от задаване на нулева стойност на корекцията за
променливост и на изравнителната корекция.

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

Това е разликата между техническите резерви без изравнит
елната корекция и без всякакви други преходни мерки и макс
ималната стойност между техническите резерви, отчетени в
C0010, C0020, C0040 и C0060.
C0100/R0010

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Технически резерви

Размер на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на дългосрочните гаранционни мерки
и преходни мерки.

C0010/R0020

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — Основни
собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви, включващи корекции, дължащи се на
прилагане на дългосрочните гаранционни мерки и преходни
мерки.
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C0020/R0020

Без преходната мярка за
технически резерви —
Основни собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви без корекцията, дължаща се на преходното
приспадане за технически резерви, но с корекциите, дължащи се
на корекцията за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0020

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Основни собствени
средства

Размер на корекцията на основни собствени средства, дължаща
се на прилагане на преходното приспадане за технически
резерви.
►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без преходното приспадане
от техническите резерви, и основните собствени средства,
изчислени при технически резерви с дългосрочни гаранционни
и преходни мерки. ◄

C0040/R0020

Без преходната мярка за
лихвен процент — Основни
собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви без корекцията, дължаща се на преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент, но с корекциите, дължащи се на корекцията
за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0020

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Основни собствени средства

Размер на корекцията на основните собствени средства,
дължаща се на прилагане на преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без преходната корекция за
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, и
основните собствен средства, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0020

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — Основни
собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
техническите резерви без корекциите, дължащи се на
преходното приспадане за технически резерви, преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент и корекцията за променливост, но с корекциите,
дължащи се на изравнителната корекция, ако има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0020

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Основни собствени
средства

Размер на корекцията на основните собствени средства,
дължаща се на прилагане на корекцията за променливост.
Отразява въздействието от задаване на нулева стойност на
корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без корекцията за проме
нливост и без други преходни мерки, и основните собствени
средства, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

C0080/R0020

Без изравнителна корекция и
без всички други — Основни
собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви без дългосрочни гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0020

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Основни собствени средства

Размер на корекцията на основните собствени средства,
дължаща се на прилагане на изравнителната корекция.
Включва въздействието от задаване на нулева стойност на
корекцията за променливост и на изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без изравнителна корекция и
без всички други преходни мерки, и основните собствени
средства, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0060. ◄

C0100/R0020

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Основни собствени средства

Размер на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.
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C0010/R0030

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Превишение на активите над
пасивите

Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви, включващи корекции,
дължащи се на прилагане на дългосрочните гаранционни
мерки и преходни мерки.

C0020/R0030

Без преходната мярка за
технически резерви —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви без корекцията, дължаща се
на преходната мярка за технически резерви, но с корекциите,
дължащи се на корекцията за променливост и изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0030

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Основни собствени
средства — Превишение на
активите над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на преходното приспадане
за технически резерви.
►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без преходното
приспадане от технически резерви, и превишението на
активите над пасивите, изчислено при технически резерви с
дългосрочни гаранционни и преходни мерки. ◄

C0040/R0030

Без преходната мярка за
лихвен процент — Основни
собствени средства —
Превишение на активите над
пасивите

Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви без корекцията, дължаща се
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент, но с корекциите, дължащи се на
корекцията за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0030

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на преходната корекция за
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без преходна
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент, и превишението на активите над пасивите,
изчислено при техническите резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0030

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Превишение на активите над
пасивите

Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при техническите резерви без корекциите, дължащи
се на преходното приспадане за технически резерви, преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент и корекцията за променливост, но с корекциите,
дължащи се на изравнителната корекция, ако има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0030

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Основни собствени
средства — Превишение на
активите над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на корекцията за проме
нливост. Отразява въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без корекцията за
променливост и без други преходни мерки, и превишението на
активите над пасивите, изчислено при техническите резерви,
отчетени в C0040. ◄

C0080/R0030

Без изравнителна корекция и
без всякакви други преходни
мерки — Основни собствени
средства — Превишение на
активите над пасивите

Обща сума на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви без дългосрочни
гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 674
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0090/R0030

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на изравнителната
корекция. Включва въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост и на изравнителната
корекция.
►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без изравнителна
корекция и без всички други преходни мерки, и превишението
на активите над пасивите, изчислено при техническите резерви,
отчетени в C0060. ◄

C0100/R0030

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на дългосрочни
гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0040

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0040

Без преходната мярка за
технически резерви —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Обща сума на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви
без корекцията, дължаща се на преходното приспадане за техн
ически резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за
променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0040

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Основни собствени
средства — Ограничени
собствени средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на преходно приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
ограничените собствени средства поради обособяване на
средствата, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄

C0040/R0040

Без преходната мярка за
лихвен процент — Основни
собствени средства —
Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви
без корекцията, дължаща се на преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с
корекциите, дължащи се на корекцията за променливост и
изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0040

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, и ограничените
собствени средства поради обособяване на средствата,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0020. ◄
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C0060/R0040

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при техническите
резерви без корекциите, дължащи се на преходното приспадане
за технически резерви, преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент и корекцията
за променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнит
елната корекция, ако има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0040

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Основни собствени
средства — Ограничени
собствени средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и ограничените собствени средства поради обособяване
на средствата, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

C0080/R0040

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви
без дългосрочни гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0040

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на изравнителната корекция. Включва въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост и
на изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други
преходни мерки, и ограничените собствени средства поради
обособяване на средствата, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0060. ◄

C0100/R0040

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради обособяване
на средствата и портфейла,
за който се прилага
изравнителна корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0050

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при технически резерви, включващи
корекции, дължащи се на прилагане на дългосрочните
гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0050

Без преходната мярка за
технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при технически резерви без корекцията,
дължаща се на преходното приспадане за технически резерви,
но с корекциите, дължащи се на корекцията за променливост и
изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄
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C0030/R0050

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на преходното
приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
преходно приспадане от техническите резерви, и допустимите
собствени средства за изпълнение на КИП, изчислени при техн
ически резерви с дългосрочни гаранционни и преходни
мерки. ◄

C0040/R0050

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при технически резерви без корекцията,
дължаща се на преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, но с корекциите,
дължащи се на корекцията за променливост и изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0050

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
преходна корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент, и допустимите собствени
средства за изпълнение на КИП, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0050

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при техническите резерви без корекциите,
дължащи се на преходното приспадане за технически резерви,
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент и корекцията за променливост,
но с корекциите, дължащи се на изравнителната корекция, ако
има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0050

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на корекцията
за променливост. Отразява въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
корекцията за променливост и без други преходни мерки, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0040. ◄

C0080/R0050

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при технически резерви без дългосрочни
гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0050

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на изравнит
елната корекция. Включва въздействието от задаване на
нулева стойност на корекцията за променливост и на изравнит
елната корекция.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
изравнителна корекция и без всички други преходни мерки, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0060. ◄
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C0100/R0050

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на дългосрочни
гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0060

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0060

Без преходната мярка за
технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната мярка за технически
резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за проме
нливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0060

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на преходното приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП —
първи ред, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄

C0040/R0060

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0060

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и допустимите собствени
средства за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при
техническите резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0060

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄
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C0070/R0060

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — първи ред, изчислени при техническите резерви,
отчетени в C0040. ◄

C0080/R0060

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0060

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на изравнителната корекция. Включва въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост и
на изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други
преходни мерки, и допустимите собствени средства за изпъ
лнение на КИП — първи ред, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0060. ◄

C0100/R0060

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0070

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0070

Без преходната мярка за
технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходното приспадане за техн
ически резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията
за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0070

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане
на преходното приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП —
втори ред, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄
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C0040/R0070

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0070

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и допустимите собствени
средства за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при
техническите резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0070

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0070

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане
на корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — втори ред, изчислени при техническите резерви,
отчетени в C0040. ◄

C0080/R0070

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0070

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане
на изравнителната корекция. Включва въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост и
на изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други
преходни мерки, и допустимите собствени средства за изпъ
лнение на КИП — втори ред, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0060. ◄

C0100/R0070

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане
на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.
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C0010/R0080

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0080

Без преходното приспадане
за технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходното приспадане за техн
ически резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията
за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0080

Въздействие на преходното
приспадане за технически
резерви — Допустими
собствени средства за изпъ
лнение на КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане
на преходното приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП —
трети ред, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄

C0040/R0080

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0080

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и допустими собствени
средства за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при
техническите резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0080

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната мярка за лихвен процент и
корекцията за променливост, но с корекциите, дължащи се на
изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0080

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане
на корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — трети ред, изчислени при техническите резерви,
отчетени в C0040. ◄
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C0080/R0080

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0080

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане
на изравнителната корекция. Включва въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост и
на изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други
преходни мерки, и допустимите собствени средства за изпъ
лнение на КИП — трети ред, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0060. ◄

C0100/R0080

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане
на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0090

Сума с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — КИП

Обща сума на КИП, изчислено при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0090

Без преходната мярка за
технически резерви — КИП

Обща сума на КИП, изчислена при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходното приспадане за техн
ически резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията
за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0090

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— КИП

Сума на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
преходното приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
КИП, изчислено при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄

C0040/R0090

Без преходната мярка за
лихвен процент — КИП

Общ размер на КИП, изчислено при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0090

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
КИП

Сума на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и КИП, изчислено при техн
ическите резерви, отчетени в C0020. ◄
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C0060/R0090

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — КИП

Общ размер на КИП, изчислено при техническите резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция, ако има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0090

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— КИП

Размер на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и КИП, изчислено при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

C0080/R0090

Без изравнителна корекция и
без всички други — КИП

Обща сума на КИП, изчислено при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0090

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
КИП

Размер на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
изравнителната корекция. Включва въздействието от задаване
на нулева стойност на корекцията за променливост и на
изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други
преходни мерки, и КИП, изчислено при техническите резерви,
отчетени в C0060. ◄

C0100/R0090

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
КИП

Сума на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0100

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на МКИ, изчислени при технически резерви, включващи
корекции, дължащи се на прилагане на дългосрочните
гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0100

Без преходната мярка за
технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на МКИ, изчислени при технически резерви без корекцията,
дължаща се на преходното приспадане за технически резерви,
но с корекциите, дължащи се на корекцията за променливост и
изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0100

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на МКИ, дължаща се на прилагане на преходното
приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на МКИ, изчислени при технически резерви без
преходно приспадане от техническите резерви, и допустимите
собствени средства за изпълнение на МКИ, изчислени при техн
ически резерви с дългосрочни гаранционни и преходни
мерки. ◄
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C0040/R0100

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на МКИ, изчислени при технически резерви без корекцията,
дължаща се на преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, но с корекциите,
дължащи се на корекцията за променливост и изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0100

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на МКИ, дължаща се на прилагане на преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на МКИ, изчислени при технически резерви без
преходна корекция на съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент, и допустимите собствени
средства за изпълнение на МКИ, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0100

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на МКИ, изчислени при техническите резерви без корекциите,
дължащи се на преходното приспадане за технически резерви,
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент и корекцията за променливост,
но с корекциите, дължащи се на изравнителната корекция, ако
има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0100

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на МКИ, дължаща се на прилагане на корекцията
за променливост. Отразява въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на МКИ, изчислени при технически резерви без
корекцията за променливост и без други преходни мерки, и
допустимите собствени средства за изпълнение на МКИ,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0040. ◄

C0080/R0100

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение
на МКИ, изчислени при технически резерви без дългосрочни
гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0100

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Сума на корекцията на допустимите собствени средства за изпъ
лнение на МКИ, дължаща се на прилагане на изравнителната
корекция. Включва въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост и на изравнителната
корекция.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на МКИ, изчислени при технически резерви без
изравнителната корекция и без всички други преходни мерки, и
допустимите собствени средства за изпълнение на МКИ,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0060. ◄

C0100/R0100

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
МКИ

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на МКИ, дължаща се на прилагане на дългосрочни
гаранционни мерки и преходни мерки.
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C0010/R0110

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Минимално капиталово
изискване

Обща сума на МКИ, изчислено при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0110

Без преходната мярка за
технически резерви —
Минимално капиталово
изискване

Общ размер на МКИ, изчислено при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходното приспадане за техн
ически резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията
за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0110

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Минимално капиталово
изискване

Сума на корекцията на МКИ, дължаща се на прилагане на
преходното приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между МКИ, изчислено при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
МКИ, изчислено при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄

C0040/R0110

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Минимално капиталово
изискване

Общ размер на МКИ, изчислено при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0110

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Минимално капиталово
изискване

Размер на корекцията на МКИ, дължаща се на прилагане на
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между МКИ, изчислено при технически
резерви без преходна корекция на съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и МКИ, изчислено при техн
ическите резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0110

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Минимално капиталово
изискване

Общ размер на МКИ, изчислено при техническите резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция, ако има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0110

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Минимално капиталово
изискване

Размер на корекцията на МКИ, дължаща се на прилагане на
корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между МКИ, изчислено при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и МКИ, изчислено при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

C0080/R0110

Без изравнителна корекция и
без всички други — МКИ

Обща сума на МКИ, изчислено при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.
►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0110

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Минимално капиталово
изискване

Сума на корекцията на МКИ, дължаща се на прилагане на
изравнителната корекция. Включва въздействието от задаване
на нулева стойност на корекцията за променливост и на
изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между МКИ, изчислено при технически
резерви без изравнителната корекция и без всички други
преходни мерки, и МКИ, изчислено при техническите резерви,
отчетени в C0060. ◄

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 685
▼B
ПОЗИЦИЯ

C0100/R0110

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Минимално капиталово
изискване

УКАЗАНИЯ

Сума на корекцията на МКИ, дължаща се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

S.22.02 — Прогноза на бъдещи парични потоци (най-добра прогнозна
оценка — портфейли, за които се прилага изравнителна корекция)
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се подава за всеки одобрен от надзорния орган
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

УКАЗАНИЯ

Посочва се определеният от предприятието номер, съотв
етстващ на уникалния номер, присъден на всеки портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция.
Този номер трябва да се прилага последователно във времето
и следва да бъде използван за установяване на номера на
портфейла, за който се прилага изравнителна корекция, в
другите образци.

C0020/
R0010—R0450

Прогноза за бъдещи парични
потоци в края на отчетния
период — Изходящи
парични потоци от задъ
лжения, свързани с
дълголетие, смъртност и
актуализация

Бъдещи изходящи парични потоци по застрахователни и
презастрахователни задължения, свързани с дълголетие,
смъртност и актуализация, за всеки портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция, и разделени по година на
дължимо плащане на паричния поток при отчитане на
периоди от 12 месеца след референтната дата на отчитане.

C0030/
R0010—R0450

Прогноза за бъдещи парични
потоци в края на отчетния
период — Изходящи
парични потоци от разходи

Бъдещи изходящи парични потоци, свързани с разходи по
застрахователни и презастрахователни задължения, за всеки
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, и
разделени по година на дължимо плащане на паричния
поток при отчитане на периоди от 12 месеца след
референтната дата на отчитане.

C0040/
R0010—R0450

Прогноза за бъдещи парични
потоци в края на отчетния
период — Парични потоци
по активи с елиминиран риск

Парични потоци (изходящи и входящи парични потоци) по
активи, свързани с всеки портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, и разделени по година на дължимо
плащане или получаване на паричния поток. Тези потоци
трябва да бъдат целесъобразно коригирани, за да се вземе
под внимание вероятността от неизпълнение или частта от
дългосрочната средна стойност на спреда спрямо
безрисковия лихвен процент, определен в член 53 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0050/
R0010—R0450

Несъответствие в рамките на
отчетния период — Полож
ително недисконтирано
несъответствие (входящи
потоци > изходящи потоци)

При честота по-ниска от ежегодно след отчита сборът на
положителните недисконтирани несъответствия (входящи >
изходящи потоци) през годината на всеки ред.

Несъответствие в рамките на
отчетния период — Отриц
ателно недисконтирано несъ
ответствие (входящи потоци
< изходящи потоци)

При честота по-ниска от ежегодно след отчита сборът на
отрицателните недисконтирани несъответствия (входящи >
изходящи потоци) през годината на всеки ред.

C0060/
R0010—R0450

Положителните несъответствия за някои периоди не се
нетират с отрицателни несъответствия.

Отрицателните несъответствия за някои периоди не се
нетират с положителните несъответствия.

S.22.03 — Информация относно изчисляването на изравнителната
корекция
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
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Настоящият образец се подава за всеки одобрен от надзорния орган
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция.

Z0010

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

Посочва се определеният от предприятието номер, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция.
Този номер трябва да се прилага последователно във времето и
следва да бъде използван за установяване на номера на портфейла,
за който се прилага изравнителна корекция, в другите образци.

Общо изчисляване на изравнителната корекция

C0010/R0010

Годишен ефективен
лихвен процент,
прилаган към ПП на
задълженията

Ефективният годишен лихвен процент, изчислен като самостоятелен
дисконтов процент, който при прилагане към паричните потоци на
портфейла от застрахователни или презастрахователни задължения
дава стойност, равна на стойността на портфейла от целеви активи
в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО.

C0010/R0020

Годишен ефективен
лихвен процент на найдобрата прогнозна
оценка

Ефективният годишен лихвен процент, изчислен като самостоятелен
дисконтов процент, който при прилагане към паричните потоци на
портфейла от застрахователни или презастрахователни задължения
дава стойност, равна на стойността на най-добрата прогнозна
оценка на портфейла от застрахователни или презастрахователни
задължения, при отчитане стойността на парите във времето чрез
прилагане на срочната структура на безрисковия лихвен процент.

C0010/R0030

Вероятност за неизпъ
лнение, използвано за
намаляване на риска за
паричните потоци от
активи

Вероятността за неизпълнение съответства на сумата, изразена като
финансов процент (същия формат както за редове R0010 и R0020),
който се използва за коригиране на паричните потоци от активи по
целевия портфейл от активи съгласно член 53 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
„Парични потоци по активи с намален риск“ означава „очаквани
парични потоци по активи“, както е посочено в член 53 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Тази сума не включва увеличението, отчетено в ред R0050.

C0010/R0040

Част от основния
спред, която не се
отразява, когато се
отстраняват рисковете
за паричните потоци от
активи

Частта на основния спред, която не е била отразена в корекцията на
паричните потоци на целевия портфейл от активи, както е посочено в
член 53 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0010/R0050

Увеличаване на
основния спред за
активи с по-висок
кредитен риск

Увеличаване на основния спред за активи с по-висок кредитен риск
(sub investment grade), изразен като финансов процент (същия формат
както за редове R0010, R0020 и R0120). Увеличаване на вероятността
от неизпълнение на активи с по-висок кредитен риск трябва да се
вземе предвид при намаляването на риска на паричните потоци.

C0010/R0060

Изравнителна корекция
на безрисковия лихвен
процент

Изравнителна корекция на безрисковия лихвен процент за отчетния
портфейл, отчетена като десетична дроб.

Тази сума се изразява като финансов процент (същия формат както за
редове R0010 и R0020). Тази сума не включва увеличението,
отчетено в ред R0050.
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ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Критерии за допустимост при използване на стресови сценарии за риск от смъртност по отношение на
КИП
C0010/R0070

Стресови сценарии за
риск от смъртност за
целите на изравнит
елната корекция

Увеличение на брутната най-добра прогнозна оценка, изчислена с
основния безрисков процент вследствие на стресови сценарии за
риск от смъртност, в сравнение с най-добрата брутна прогнозна
оценка, изчислена с основния рисков процент, както е посочено в
член 77б, (1-е) от Директива 2009/138/ЕО и член 52 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0010/R0080

Пазарна стойност на
активите от портфейла

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите от портфейла.

C0010/R0090

Пазарна стойност на
активи, свързани с
инфлацията

„Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, чиято
възвръщаемост е свързана с инфлацията (член 77б, параграф 1 от
Директива 2009/138/ЕО).

C0010/R0100

Най-добра прогнозна
оценка, свързана с
инфлацията

Размер на най-добрата прогнозна оценка на паричните потоци от
застрахователни или презастрахователни задължения, които зависят
от инфлацията.

C0010/R0110

Пазарна стойност на
активите, когато трета
страна може да
промени паричните
потоци

Стойност на активите, при които трета страна може да промени
паричните потоци (член 77б, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО).

C0010/R0120

Възвръщаемост на
активите — активи от
портфейла

Посочва се вътрешната норма на възвръщаемост с намален риск на
активите, свързани с портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, измерена като дисконтовия процент, при който настоящата
стойност на изходящите парични потоци на актив е равна на
настоящата стойност на входящите парични потоци с намален риск.

C0010/R0130

Пазарна стойност на
откупени договори

Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и
презастрахователните задължения, произтичащи от договори, които
са в основата на портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, които са били прекратени през отчетния период.

C0010/R0140

Брой упражнени опции
за откупуване

Брой упражнени опции за откупуване през отчетния период, свързани
със застрахователните и презастрахователните задължения по
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция.

C0010/R0150

Пазарна стойност на
активи, покриващи
откупени договори

Стойността на активите, оценени в съответствие с член 75 от
Директива
2009/138/ЕО,
покриващи
застрахователните
и
презастрахователните задължения, прекратени при упражняване на
опциите за откупуване.

C0010/R0160

Сума, платена на
притежателите на
полици

Стойност на сумата, изплатена на притежателите на полици съгласно
техните права за откупуване.

Дюрация

Съответства на дюрацията на Маколи за пасиви при отчитане на
всички парични потоци по застрахователни или презастрахователни
задължения, произтичащи от портфейли, за които е била приложена
изравнителната корекция.

Портфейл

Тази сума се различава от ред R0130 и R0150, когато клаузата за
откупуване на договора не дава на притежателя на полицата право
да получи пълния размер по тези редове.

Пасиви
C0010/R0170
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S.22.04 — Информация относно преходната мярка за изчисляване на
лихвени проценти
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отчита по валута, за която се прилага преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.
Когато се попълва C0020, се взима под внимание единствено гарантираната
най-добра прогнозна оценка на задълженията, произтичащи от продукти с
гарантиран лихвен процент. Не се взимат под внимание бъдещите
дискреционни плащания.
Оценката за разграничаване между интервалите на лихвения процент по
„Платежоспособност I“ може да се извърши чрез хомогенни рискови групи.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Общо изчисляване на преходната корекция
Z0010

Валута

Посочва се буквеният код на валутата, за която се прилага преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент, съгласно стандарт ISO 4217.

C0010/R0010

Лихвен процент по
„Платежо
способност I“

Лихвеният процент (като десетична дроб), както е определен от
застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие
с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети
съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на
прилагане на тази директива.

C0010/R0020

Годишен ефективен
лихвен процент

Ефективният годишен лихвен процент, изчислен като самостоятелен
дисконтов процент, който при прилагане към паричните потоци на
портфейла от допустими застрахователни и презастрахователни задъ
лжения дава стойност, равна на стойността на най-добрата прогнозна
оценка на портфейла от допустими застрахователни и презастрахов
ателни задължения, при отчитане стойността на парите във времето
чрез прилагане на съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент, както е посочено в член 77, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО.

C0010/R0030

Част от разликата,
прилагана към
отчетната дата

Процентът (като десетична дроб) на разликата между лихвения процент
по „Платежоспособност I“ (R0010) и ефективния годишен лихвен
процент (R0020) (напр. 1,00 в началото на преходния период и 0,00 в
края).

C0010/R0040

Корекция на
безрисковия лихвен
процент

Преходна корекция на безрисковия лихвен процент, изразена като
процент (като десетична дроб).

Лихвен процент по „Платежоспособност I“
C0020/R0100

Най-добра прогнозна
оценка — до 0,5
процента

Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и
презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както
е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие
в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби,
приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата
на прилагане на тази директива, е бил до 0,5 % (включително).
Под внимание се взима единствено гарантираната най-добра прогнозна
оценка на задълженията, произтичащи от продукти с гарантиран лихвен
процент. Не се взимат под внимание бъдещите дискреционни
плащания.

C0020/
R0110—R0200

Най-добра прогнозна
оценка — Най-добра
прогнозна оценка

Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и
презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както
е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие
в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби,
приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата
на прилагане на тази директива, е бил в съответния интервал.
По-ниската референтна стойност се изключва, а по-високата се
включва.
Под внимание се взима единствено гарантираната най-добра прогнозна
оценка на задълженията, произтичащи от продукти с гарантиран лихвен
процент. Не се взимат под внимание бъдещите дискреционни
плащания.
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C0020/R0210

Най-добра прогнозна
оценка — над 8,0
процента

УКАЗАНИЯ

Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и
презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както
е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие
в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби,
приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата
на прилагане на тази директива, е надхвърлял 8,0 %.
Под внимание се взима единствено гарантираната най-добра прогнозна
оценка на задълженията, произтичащи от продукти с гарантиран лихвен
процент. Не се взимат под внимание бъдещите дискреционни
плащания.

C0030/R0100

Средна дюрация на
застрахователните и
презастраховат
елните задължения
— до 0,5 процента

Остатъчна дюрация на Маколи на застрахователните и презастраховат
елните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от
застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие
с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети
съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на
прилагане на тази директива, е бил до 0,5 % (включително).

C0030/
R0110—R0200

Средна дюрация на
застрахователните и
презастраховат
елните задължени —
Средна дюрация на
застрахователните и
презастраховат
елните задължени

Остатъчна дюрация на Маколи на застрахователните и презастраховат
елните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от
застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие
с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети
съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на
прилагане на тази директива, е бил в съответния интервал.

Средна дюрация на
застрахователните и
презастраховат
елните задължения
— над 8,0 процента

Остатъчна дюрация на Маколи на застрахователните и презастраховат
елните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от
застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие
с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети
съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на
прилагане на тази директива, е надхвърлял 8,0 %.

C0030/R0210

По-ниската референтна стойност е изключваща, а по-високите — прио
бщаваща.

S.22.05 — Цялостно изчисляване на преходната мярка за техническите
резерви
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

Технически резерви по
„Платежоспособност II“
към ден 1

УКАЗАНИЯ

Размер на техническите резерви, предмет на преходно приспадане за
техническите резерви, след приспадането на сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, изчислени в
съответствие с член 76 от Директива 2009/138/ЕО на първата дата
на прилагане на Директива 2009/138/ЕО. Това изчисление обхваща
всички
застрахователни
и
презастрахователни
задължения,
съществуващи към датата на първото прилагане на Директива 2009/
138/ЕО.
►M2 Ако преизчисляването е поискано на основание член 308г,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, в това изчисляване се
взимат под внимание единствено тези застрахователни и
презастрахователни задължения, които са предмет на преходната
мярка и които все още съществуват към референтната дата на преизч
исляване, оценени към отчетната дата (стойност по „Платежо
способност II“, намалена с вече несъществуващите договори). ◄

C0010/R0020

Технически резерви,
подлежащи на
преходна мярка за
техническите резерви
— Технически резерви,
изчислени съвкупно

Размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, предмет на
преходно приспадане за техническите резерви, след приспадането
на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори
и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, изчислени в съответствие с член 76 от
Директива 2009/138/ЕО, към отчетната дата, преди прилагането на
преходната мярка.
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►M2
C0010/R0030

Технически резерви,
подлежащи на
преходна мярка за
техническите резерви
— Най-добра
прогнозна оценка

__________ ◄

Размер на най-добрата прогнозна оценка, предмет на преходно прис
падане за техническите резерви, след приспадането на сумите, възста
новими по силата на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, изчислени в съответствие с член 76 от Директива 2009/138/
ЕО, към отчетната дата, преди прилагането на преходната мярка.
►M2 Ако преизчисляването е поискано на основание член 308г,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, в това изчисляване се
взимат под внимание единствено тези застрахователни и
презастрахователни задължения, които са предмет на преходната
мярка и които все още съществуват към референтната дата на преизч
исляване, оценени към отчетната дата (стойност по „Платежо
способност II“ минус вече несъществуващите договори). ◄

C0010/R0040

Технически резерви,
подлежащи на
преходна мярка за
техническите резерви
— Добавка за риска

Размер на добавката за риска, предмет на преходно приспадане за
техническите резерви, след приспадането на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и схеми със специална
цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
изчислени в съответствие с член 76 от Директива 2009/138/ЕО, към
отчетната дата, преди прилагането на преходната мярка.
►M2 Ако преизчисляването е поискано на основание член 308г,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, в това изчисляване се
взимат под внимание единствено тези застрахователни и
презастрахователни задължения, които са предмет на преходната
мярка и които все още съществуват към референтната дата на преизч
исляване, оценени към отчетната дата (стойност по „Платежо
способност II“ минус вече несъществуващите договори). ◄

C0010/R0050

Технически резерви по
„Платежоспособност I“

►M2 Размер на техническите резерви, предмет на преходно прис
падане от техническите резерви, след приспадане на сумите, възста
новими от презастрахователни договори, изчислени в съответствие
със законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
които са приети съгласно член 15 от Директива 73/239/ЕИО, член
20 от Директива 2002/83/ЕО и член 32 от Директива 2005/68/ЕО, в
деня преди тези директиви да бъдат отменени съгласно член 310 от
Директива 2009/138/ЕО.
Ако преизчисляването е поискано на основание член 308г, параграф
3 от Директива 2009/138/ЕО, в това изчисляване се взимат под
внимание единствено тези застрахователни и презастрахователни
задължения, които все още съществуват към референтната дата на
преизчисляване. ◄

C0010/R0060

C0010/R0070

C0010/R0080

Част от коригираната
разлика

Процент (като десетична дроб) на частта от коригираната разлика.
Максималният дял на приспадане се намалява линейно в края на
всяка година от 1 през годината, считано от 1 януари 2016 г., до 0
на 1 януари 2032 г.

Ограничение,
приложено в съотв
етствие с член 308г,
параграф 4

►M2 Размер на корекцията на техническите резерви след всяко
ограничение, приложено в съответствие с член 308г, параграф 4 от
Директива 2009/138/ЕО, ако е приложимо.

Технически резерв след
преходната мярка за
техническите резерви

Размер на техническите резерви, предмет на преходно приспадане за
техническите резерви, след преходно приспадане за техническите
резерви

Ако не е приложено ограничение, се отчита същата сума като в
R0060. ◄
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S.22.06 — Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за
променливост, по държава и валута
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отчита само от застрахователни и презастрахов
ателни предприятия, които прилагат корекцията за променливост съгласно
член 77д от Директива 2009/138/ЕО.
В настоящия образец се отразява брутната най-добра прогнозна оценка на
застрахователните и презастрахователните задължения в живот
озастраховането, за които се прилага корекция за променливост,
разделени по валута на задълженията и от държава, в която е сключен
договорът. При отчитане на най-добрата прогнозна оценка се взема
предвид корекцията за променливост. Най-добрата прогнозна оценка, за
която се прилага изравнителна корекция, не се отчита в настоящия образец.
Отчита се информация относно съществени задължения по държави и
валути, за които се прилага валутна корекция за променливост и увеличение
по държава, ако е приложимо, докато бъдат отчетени 90 % от общия размер
на най-добрата прогнозна оценка, за която се прилага корекция за проме
нливост.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Вид дейност

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали информацията се отчита във връзка с живот
озастрахователна или общозастрахователна дейност. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането
2 — Общо застраховане и здравно застраховане, различно от живот
озастраховането

C0010/R0010

По валута

Посочва се буквеният код на всяка валутата, която трябва да бъде
отчетена, съгласно стандарт ISO 4217.

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост по държава и валута — Общо и
по държава по произход и валута
C0030/R0020

Обща стойност на найдобрата прогнозна
оценка, подлежаща на
корекция за проме
нливост (за всички
видове валути) / Обща
стойност по държави

Обща стойност, за всички валути и всички държави, на най-добрата
прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задъ
лжения, за които се прилага корекция за променливост.

C0040/R0020

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция
за променливост,
записана в отчетната
валута / Обща стойност
по държави

Обща стойност за всички държави на най-добрата прогнозна оценка
на застрахователните и презастрахователните задължения, за които се
прилага корекция за променливост за отчетната валута.

C0050/R0020

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция
за променливост,
записана във валути /
Обща стойност по
държави

Обща стойност за всички държави на най-добрата прогнозна оценка
на застрахователните и презастрахователните задължения, за които се
прилага корекция за променливост, разделена по валути.

C0030/R0030

Обща стойност на найдобрата прогнозна
оценка, подлежаща на
корекция за проме
нливост (за всички
видове валути) /
Държава по произход

Обща стойност, за всички валути и държавата по произход, на найдобрата прогнозна оценка на застрахователните и презастраховат
елните задължения, за които се прилага корекция за променливост.
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C0040/R0030

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция
за променливост,
записана в отчетната
валута / Държава по
произход

Обща стойност за държавата по произход на най-добрата прогнозна
оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, за
които се прилага корекция за променливост за отчетната валута.

C0050/R0030

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция
за променливост,
записана във валути /
Държава по произход

Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и
презастрахователните задължения, за които се прилага корекция за
променливост, разделена по валута на държавата по произход.

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост по държава и валута — По
държава и валута
C0020/R0040

Държави

Посочва се двубуквеният код на държавата съгласно стандарт ISO
3166-1.

C0030/R0040

Обща стойност на найдобрата прогнозна
оценка, подлежаща на
корекция за проме
нливост (за всички
видове валути) — по
държава

Обща стойност, за всички валути и по държава, на най-добрата
прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задъ
лжения, за които се прилага корекция за променливост.

C0040/R0040

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция
за променливост,
записана в отчетната
валута — по държава

Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и
презастрахователните задължения, за които се прилага корекция за
променливост, за отчетната валута, разделена по държава.

C0050/R0040

Част от най-добрата
прогнозна оценка,
подлежаща на корекция
за променливост,
записана във валути —
по държава

Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и
презастрахователните задължения, за които се прилага корекция за
променливост, разделена по валута и по държава.

S.23.01 — Собствени средства
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация на равнище отделно предприятие.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор, съгласно
предвиденото в член 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
R0010/C0010

Обикновен акционерен капитал
(включително собствени акции)
— общо

Това е общата стойност на обикновения акционерен
капитал, държан пряко или косвено (преди приспадане на
собствените акции). Това е обикновеният акционерен
капитал на предприятието, който напълно удовлетворява
критериите за позиции от първи и втори ред. Обикновеният
акционерен капитал, който не удовлетворява напълно
критериите, трябва да се третира и класифицира като
привилегирован акционерен капитал, независимо от
неговото описание или определение.
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R0010/C0020

Обикновен акционерен капитал
(включително собствени акции)
— първи ред, неограничен

Това е стойността на изплатения обикновен акционерен
капитал, който отговаря на критериите за неограничени
позиции от първи ред.

R0010/C0040

Обикновен акционерен капитал
(включително собствени акции)
— втори ред

Това е стойността на поискания обикновен акционерен
капитал, който отговаря на критериите за позиции от
втори ред.

R0030/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал — общо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал на предприятието,
който напълно удовлетворява критериите за позиции от
първи и втори ред.

R0030/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал — първи
ред,неограничен

Това е стойността на премиите от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал, които отговарят
на критериите за позиции от първи ред — неограничени, тъй
като той се отнася до обикновен акционерен капитал,
третиран като неограничени позиции от първи ред.

R0030/C0040

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал — втори
ред

Това е стойността на премиите от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал, които отговарят
на критериите за позиции от втори ред, тъй като той се
отнася до обикновен акционерен капитал, третиран като от
втори ред.

R0040/C0010

Начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни собствени
средства за взаимозастрахов
ателни предприятия и
предприятия от взаимоз
астрахователен тип — общо

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип, началният капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства, които напълно отговарят на критериите за позиции
от първи или втори ред.

R0040/C0020

Начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни собствени
средства за взаимозастрахов
ателни предприятия и
предприятия от взаимоз
астрахователен тип — първи
ред, неограничен

Това е размерът на началния капитал, вноските на членовете
или еквивалентната позиция от основни собствени средства
за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип, които напълно отговарят на
критериите за неограничени позиции от първи ред.

R0040/C0040

Начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни собствени
средства за взаимозастрахов
ателни предприятия и
предприятия от взаимоз
астрахователен тип — втори ред

Това е размерът на началния капитал, вноските на членовете
или еквивалентната позиция от основни собствени средства
за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип, които отговарят на критериите
за позиции от втори ред.

R0050/C0010

Подчинени дялови вноски на
съдружници — общо

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, която напълно удовлетворява критериите за
ограничени позиции от първи ред, втори или трети ред.

R0050/C0030

Подчинени дялови вноски на
съдружници — първи ред,
ограничен

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за ограничени
позиции от първи ред.

R0050/C0040

Подчинени дялови вноски на
съдружници — втори ред

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред.

R0050/C0050

Подчинени дялови вноски на
съдружници — трети ред

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от
трети ред.

R0070/C0010

Излишък от средства — общо

Това е общият размер на излишъка от средства, които
попадат в обхвата на член 91, параграф 2 от Директива
2009/138/ЕО.
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R0070/C0020

Излишък от средства — първи
ред, неограничен

Това е излишъкът от средства, които попадат в обхвата на
член 91, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО и които
отговарят на критериите за неограничени позиции от
първи ред.

R0090/C0010

Привилегировани акции —
общо

Това е общият размер на привилегированите акции,
емитирани от предприятието, които напълно удовлетворяват
критериите за ограничени позиции от първи ред, втори или
трети ред.

R0090/C0030

Привилегировани акции —
първи ред, ограничен

Това е размерът на привилегированите акции, емитирани от
предприятието, които отговарят на критериите за ограничен
от първи ред.

R0090/C0040

Привилегировани акции —
втори ред

Това е размерът на привилегированите акции, емитирани от
предприятието, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред.

R0090/C0050

Привилегировани акции —
трети ред

Това е размерът на привилегированите акции, емитирани от
предприятието, които отговарят на критериите за позиции от
трети ред.

R0110/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — общо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на привил
егировани акции, свързани с обикновен акционерен капитал
на
предприятието,
които
напълно
удовлетворяват
критериите за ограничени позиции от първи ред, втори
или трети ред.

R0110/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — първи ред, ограничен

Това е размерът на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред — ограничени, тъй като той се
отнася до привилегировани акции, третирани като
ограничени позиции от първи ред.

R0110/C0040

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — втори ред

Това е размерът на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред, тъй като той се отнася до привил
егировани акции, третирани като от втори ред.

R0110/C0050

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — трети ред

Това е размерът на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, които отговарят на критериите за
позиции от трети ред, тъй като той се отнася до привил
егировани акции, третирани като от трети ред.

R0130/C0010

Резерв за равняване — общо

Общият размер на резерва за равняване представлява
резервите (например неразпределени печалби), без
корекции (напр. обособени фондове). Той е резултат
главно на разликите между счетоводната оценка и
оценката съгласно член 75 от Директива 2009/138/ЕО.

R0130/C0020

Резерв за равняване — първи
ред, неограничен

Резервът за равняване представлява резерви (например
неразпределени печалби), без корекции (напр. обособени
фондове). Той е резултат главно на разликите между счето
водната оценка и оценката съгласно Директива 2009/138/ЕО.

R0140/C0010

Подчинени пасиви — общо

Това е общият размер на подчинените пасиви, емитирани от
предприятието.

R0140/C0030

Подчинени пасиви — първи ред,
ограничен

Това е размерът на подчинените пасиви, емитирани от
предприятието, които отговарят на критериите за
ограничени позиции от първи ред.

R0140/C0040

Подчинени пасиви — втори ред

Това е размерът на подчинените пасиви, емитирани от
предприятието, които отговарят на критериите за позиции
от втори ред.

R0140/C0050

Подчинени пасиви — трети ред

Това е размерът на подчинените пасиви, емитирани от
предприятието, които отговарят на критериите за позиции
от трети ред.
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R0160/C0010

Сума, равна на стойността на
нетните отсрочени данъчни
активи — общо

Това е общият размер на нетните отсрочени данъчни активи
на предприятието.

R0160/C0050

Сума, равна на стойността на
нетните отсрочени данъчни
активи — трети ред

Това е размерът на нетните отсрочени данъчни активи на
предприятието, които отговарят на критериите за позиции
от трети ред.

R0180/C0010

Други позиции от собствени
средства, одобрени от надзорния
орган като основни собствени
средства, които не са посочени
по-горе

Това е общият размер на позициите от основни собствени
средства, които не са определени по-горе и които са
получили одобрение от надзорен орган.

R0180/C0020

Други позиции от собствени
средства, одобрени от надзорния
орган като основни собствени
средства, които не са посочени
по-горе — първи ред,
неограничен

Това е стойността на позициите от основни собствени
средства, които не са определени по-горе, отговарят на
критериите за позиции от първи ред — неограничени, и са
получили одобрение от надзорен орган.

R0180/C0030

Други позиции от собствени
средства, одобрени от надзорния
орган като основни собствени
средства, които не са посочени
по-горе — Първи ред, ограничен

Това е стойността на позициите от основни собствени
средства, които не са определени по-горе, отговарят на
критериите за ограничени позиции от първи ред и са
получили одобрение от надзорен орган.

R0180/C0040

Други позиции от собствени
средства, одобрени от надзорния
орган като основни собствени
средства, които не са посочени
по-горе — втори ред

Това е стойността на позициите от основни собствени
средства, които не са определени по-горе, отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са получили
одобрение от надзорен орган.

R0180/C0050

Други позиции от собствени
средства, одобрени от надзорния
орган като основни собствени
средства, които не са посочени
по-горе — трети ред

Това е стойността на позициите от основни собствени
средства, които не са определени по-горе, отговарят на
критериите за позиции от трети ред и са получили
одобрение от надзорен орган.

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и
не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“
R0220/C0010

Собствени средства от
финансови отчети, които не
следва да бъдат представени с
резерва за равняване и не
отговарят на критериите, за да
бъдат класифицирани като
собствени средства по „Плате
жоспособност II“ — общо

Това е общата стойност на позициите от собствени средства
по финансови отчети, които не са представени с резерва за
равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат клас
ифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“.
Тези собствени средства са:
i) или позиции, които се срещат в списъците на позициите
от собствени средства, но не отговарят на критериите за
класифициране или преходните разпоредби; или
ii) или позиции, предназначени да изпълняват ролята на
собствени средства, които не са включени в списъка с
позициите от собствени средства и не са били одобрени
от надзорния орган, и не се срещат в счетоводния баланс
като пасиви.
Подчинените пасиви, които не се считат за основни
собствени средства, не се отчитат тук, а в счетоводния
баланс (образец S.02.01) като подчинени пасиви, които не
се считат за основни собствени средства.
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Приспадания
R0230/C0010

Приспадания за дялови участия
във финансови и кредитни
институции — общо

Това е общият размер на приспаданията за дялови участия
във финансови и кредитни институции в съответствие с
член 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0230/C0020

Приспадания за дялови участия
във финансови и кредитни
институции — първи ред,
неограничен

Това е размерът на приспаданията за дялови участия във
финансови и кредитни институции, които се приспадат от
неограничените позиции от първи ред в съответствие с
член 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0230/C0030

Приспадания за дялови участия
във финансови и кредитни
институции — първи ред,
ограничен

Това е размерът на приспаданията за дялови участия във
финансови и кредитни институции, които се приспадат от
ограничените позиции от първи ред в съответствие с
член 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0230/C0040

Приспадания за дялови участия
във финансови и кредитни
институции — втори ред

Това е размерът на приспаданията за дялови участия във
финансови и кредитни институции, които се приспадат от
позициите от втори ред в съответствие с член 68 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0230/C0050

Приспадания за дялови участия
във финансови и кредитни
институции — трети ред

Това е размерът на приспаданията за дялови участия във
финансови и кредитни институции, които се приспадат от
позициите от трети ред в съответствие с член 68 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

▼M1

▼B
Общо основни собствени средства след приспадания
R0290/C0010

Общо основни собствени
средства след приспадания

Това е общата стойност на позициите от основни собствени
средства след приспаданията.

R0290/C0020

Общо основни собствени
средства след приспадания —
първи ред — неограничени

Това е стойността на позициите от основни собствени
средства след приспадания, които отговарят на критериите
за позиции от първи ред — неограничени позиции.

R0290/C0030

Общо основни собствени
средства след приспадания —
първи ред — ограничени

►M1 Това е стойността на позициите от основни собствени
средства след приспадания, които отговарят на критериите
за позиции от първи ред — ограничени позиции. ◄

R0290/C0040

Общо основни собствени
средства след приспадания —
втори ред

►M1 Това е стойността на позициите от основни собствени
средства след приспадания, които отговарят на критериите
за позиции от втори ред. ◄

R0290/C0050

Общо основни собствени
средства след приспадания —
трети ред

►M1 Това е стойността на позициите от основни собствени
средства след приспадания, които отговарят на критериите
за позиции от трети ред. ◄

Допълнителни собствени средства
R0300/C0010

Неизплатен и непоискан
обикновен акционерен капитал,
който може да бъде дължим за
изплащане при поискване —
общо

Това е общата стойност на емитирания обикновен
акционерен капитал, който не е бил поискан или изплатен,
но който може да бъде дължим за изплащане при поискване.

R0300/C0040

Неизплатен и непоискан
обикновен акционерен капитал,
който може да бъде дължим за
изплащане при поискване —
втори ред

Това е стойността на емитирания обикновен акционерен
капитал, който не е бил поискан или изплатен, но може да
бъде дължим за изплащане при поискване и отговаря на
критериите за позиции от втори ред.
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R0310/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
неизплатен и непоискан начален
капитал, вноски на членовете
или еквивалентната позиция от
основни собствени средства,
които могат да бъдат дължими
за изплащане при поискване —
общо

Това е общата стойност на неизплатения и непоискан
начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени средства за взаимозастрахов
ателни предприятия и предприятия от взаимозастрахов
ателен тип, която не е била поискана или изплатена, но
може да бъде дължима за изплащане при поискване.

R0310/C0040

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
неизплатен и непоискан начален
капитал, вноски на членовете
или еквивалентната позиция от
основни собствени средства,
които могат да бъдат дължими
за изплащане при поискване —
втори ред

Това е стойността на неизплатения и непоискан начален
капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция
от основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип,
която не е била поискана или изплатена, но може да бъде
дължима за изплащане при поискване и отговаря на
критериите за позиции от втори ред.

R0320/C0010

Неизплатени и непоискани
привилегировани акции, които
могат да бъдат дължими за
изплащане при поискване —
общо

Това е общата стойност на привилегированите акции, които
не са били поискани или изплатени, но които могат да бъдат
дължими за изплащане при поискване.

R0320/C0040

Неизплатени и непоискани
привилегировани акции, които
могат да бъдат дължими за
изплащане при поискване —
втори ред

Това е стойността на привилегированите акции, които не са
били поискани или изплатени, но може да бъдат дължими за
изплащане при поискване и отговаря на критериите за
позиции от втори ред.

R0320/C0050

Неизплатени и непоискани
привилегировани акции, които
могат да бъдат дължими за
изплащане при поискване —
трети ред

Това е стойността на привилегированите акции, които не са
били поискани или изплатени, но може да бъдат дължими за
изплащане при поискване и отговаря на критериите за
позиции от трети ред.

R0330/C0010

Правно обвързващ ангажимент
за записване и заплащане за
подчинени пасиви при
поискване — общо

Това е общата стойност на правно обвързващите анга
жименти за записване и заплащане за подчинени пасиви
при поискване.

R0330/C0040

Правно обвързващ ангажимент
за записване и заплащане за
подчинени пасиви при
поискване — втори ред

Това е стойността на правно обвързващите ангажименти за
записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0330/C0050

Правно обвързващ ангажимент
за записване и заплащане за
подчинени пасиви при
поискване — трети ред

Това е стойността на правно обвързващите ангажименти за
записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване,
които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0340/C0010

Акредитиви и гаранции
съгласно член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО — общо

Това е общата стойност на акредитивите и гаранциите,
поверени на независим доверител за управление в полза на
застрахователните кредитори и предоставени от кредитни
институции, получили разрешение в съответствие с
Директива 2006/48/ЕО.

R0340/C0040

Акредитиви и гаранции,
различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на акредитивите и гаранциите, поверени
на независим доверител за управление в полза на застрахов
ателните кредитори и предоставени от кредитни институции,
получили разрешение в съответствие с Директива 2006/48/
ЕО, които отговарят на критериите за позиции от втори ред.
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R0350/C0010

Акредитиви и гаранции,
различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО — общо

Това е общата стойност на акредитивите и гаранциите,
които удовлетворяват критериите за втори и трети ред,
различни от поверените на независим доверител за
управление в полза на застрахователните кредитори и предо
ставени от кредитни институции, получили разрешение в
съответствие с Директива 2006/48/ЕО.

R0350/C0040

Акредитиви и гаранции,
различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на акредитивите и гаранциите, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред,
различни от поверените на независим доверител за
управление в полза на застрахователните кредитори и предо
ставени от кредитни институции, получили разрешение в
съответствие с Директива 2006/48/ЕО.

R0350/C0050

Акредитиви и гаранции,
различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО — трети
ред

Това е стойността на акредитивите и гаранциите, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред, различни
от поверените на независим доверител за управление в полза
на застрахователните кредитори и предоставени от кредитни
институции, получили разрешение в съответствие с
Директива 2006/48/ЕО.

R0360/C0010

Допълнителни покани към
членовете съгласно член 96,
параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО — общо

Това е общата стойност на всякакви евентуални бъдещи
претенции
на
взаимоспомагателни
асоциации
или
асоциации от взаимоспомагателен тип на корабособственици
с променливи вноски, застраховащи единствено рисковете,
изброени в класове 6, 12 и 17 на част А от приложение I,
срещу техните членове по силата на покана за допълнителни
вноски в рамките на следващите 12 месеца.

R0360/C0040

Допълнителни покани към
членовете съгласно член 96,
параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на всякакви евентуални бъдещи
претенции
на
взаимоспомагателни
асоциации
или
асоциации от взаимоспомагателен тип на корабособственици
с променливи вноски, застраховащи единствено рисковете,
изброени в класове 6, 12 и 17 на част А от приложение I,
срещу техните членове по силата на покана за допълнителни
вноски в рамките на следващите 12 месеца.

R0370/C0010

Допълнителни покани към
членовете — различни от тези
съгласно член 96, параграф 3,
първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО

Това е общата стойност на всякакви евентуални бъдещи
претенции, които взаимоспомагателни асоциации или
асоциации от взаимоспомагателен тип с променливи
вноски може да имат срещу своите членове по силата на
покана за допълнителни вноски в рамките на следващите
12 месеца, различни от посочените в член 96, параграф 3,
първа алинея от Директива 2009/138/ЕО.

R0370/C0040

Допълнителни покани към
членовете — различни от тези
съгласно член 96, параграф 3,
първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на всякакви евентуални бъдещи
претенции, които взаимоспомагателни асоциации или
асоциации от взаимоспомагателен тип с променливи
вноски може да имат срещу своите членове по силата на
покана за допълнителни вноски в рамките на следващите
12 месеца, различни от посочените в член 96, параграф 3,
първа алинея от Директива 2009/138/ЕО, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред.

R0370/C0050

Допълнителни покани към
членовете — различни от тези
съгласно член 96, параграф 3,
първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО — трети
ред

Това е стойността на всякакви евентуални бъдещи
претенции, които взаимоспомагателни асоциации или
асоциации от взаимоспомагателен тип с променливи
вноски може да имат срещу своите членове по силата на
покана за допълнителни вноски в рамките на следващите
12 месеца, различни от посочените в член 96, параграф 3,
първа алинея от Рамкова директива 2009/138/ЕО, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0390/C0010

Други допълнителни собствени
средства — общо

Това е общата стойност на допълнителните собствени
средства.

R0390/C0040

Други допълнителни собствени
средства — втори ред

Това е стойността на другите допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред.
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R0390/C0050

Други допълнителни собствени
средства — трети ред

Това е стойността на другите допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите за позиции от
трети ред.

R0400/C0010

Общо допълнителни собствени
средства

Това е общата стойност на позициите от допълнителни
собствени средства.

R0400/C0040

Общо допълнителни собствени
средства — втори ред

Това е стойността на позициите от допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред.

R0400/C0050

Общо допълнителни собствени
средства — трети ред

Това е стойността на позициите от допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите за позиции от трети
ред.

Налични и допустими собствени средства
R0500/C0010

Общо налични собствени
средства за изпълнение на КИП

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания и позициите от допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите за позиции от
първи, втори и трети ред и следователно са на разположение
за изпълнение на КИП. ◄

R0500/C0020

Общо налични собствени
средства за изпълнение на КИП
— първи ред, неограничен

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания, които отговарят на критериите, за да
бъдат включени в неограничени позиции от първи ред и
следователно са на разположение за изпълнение на КИП. ◄

R0500/C0030

Общо налични собствени
средства за изпълнение на КИП
— първи ред, ограничен

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания, които отговарят на критериите, за да
бъдат включени в ограничени позиции от първи ред и
следователно са на разположение за изпълнение на КИП. ◄

R0500/C0040

Общо налични собствени
средства за изпълнение на КИП
— втори ред

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания и позициите от допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите, за да бъдат
включени във втори ред, и следователно са на разположение
за изпълнение на КИП. ◄

R0500/C0050

Общо налични собствени
средства за изпълнение на КИП
— трети ред

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания и позициите от допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите, за да бъдат
включени във трети ред, и следователно са на разположение
за изпълнение на КИП. ◄

R0510/C0010

Общо налични собствени
средства за изпълнение на МКИ

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания, които отговарят на критериите за
позиции от първи и втори ред и следователно са на разп
оложение за изпълнение на МКИ. ◄

R0510/C0020

Общо налични собствени
средства за изпълнение на МКИ
— първи ред, неограничен

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания, които отговарят на критериите, за да
бъдат включени в неограничени позиции от първи ред и
следователно са на разположение за изпълнение на МКИ. ◄

R0510/C0030

Общо налични собствени
средства за изпълнение на МКИ
— първи ред, ограничен

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания, които отговарят на критериите, за да
бъдат включени в ограничени позиции от първи ред и
следователно са на разположение за изпълнение на МКИ. ◄

R0510/C0040

Общо налични собствени
средства за изпълнение на МКИ
— втори ред

►M1 Това е сборът от всички основни собствени средства
след приспадания, които отговарят на критериите, за да
бъдат включени в позиции от втори ред и следователно са
на разположение за изпълнение на МКИ. ◄
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R0540/C0010

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на КИП

Това е общият размер на наличните собствени средства,
които са допустими за изпълнение на КИП.

R0540/C0020

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на КИП
— първи ред, неограничен

Това е стойността на неограничените позиции от собствени
средства от първи ред, които са допустими за изпълнение на
КИП.

R0540/C0030

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на КИП
— първи ред, ограничен

Това е стойността на ограничените позиции от собствени
средства от първи ред, които са допустими за изпълнение
на КИП.

R0540/C0040

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на КИП
— втори ред

Това е стойността на позициите от собствени средства от
втори ред, които са допустими за изпълнение на КИП.

R0540/C0050

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на КИП
— трети ред

Това е стойността на позициите от собствени средства от
трети ред, които са допустими за изпълнение на КИП.

R0550/C0010

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на МКИ

Това е общата стойност на позициите от собствени средства,
които са допустими за изпълнение на КИП.

R0550/C0020

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на МКИ
— първи ред, неограничен

Това е стойността на неограничените позиции от собствени
средства от първи ред, които са допустими за изпълнение на
МКИ.

R0550/C0030

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на МКИ
— първи ред, ограничен

Това е стойността на ограничените позиции от собствени
средства от първи ред, които са допустими за изпълнение
на МКИ.

R0550/C0040

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на МКИ
— втори ред

Това е стойността на позициите от собствени средства от
втори ред, които са допустими за изпълнение на МКИ.

R0580/C0010

КИП

Това е общото КИП на предприятието като цяло и трябва да
съответства на КИП, отчетено в съответния образец за КИП.
При тримесечното отчитане това е последното КИП, което
се изчислява и отчита в съответствие с членове 103—127 от
Директива 2009/138/ЕО, или годишното или най-актуалното,
в случай че КИП е било преизчислено (напр. поради
промяна на профила на риска), включително добавяне на
капитал.

R0600/C0010

МКИ

Това е МКИ на предприятието и трябва да съответства на
общото МКИ, отчетено в съответния образец за МКИ.

R0620/C0010

Коефициент между допустимите
собствени средства и КИП

Това е коефициентът на платежоспособност, изчислен като
общия размер на допустимите собствени средства, за да се
покрие КИП, разделен на размера на КИП.
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Коефициент между допустимите
собствени средства и МКИ

УКАЗАНИЯ

Това е коефициентът на МКИ, изчислен като общия размер
на допустимите собствени средства, за да се покрие МКИ,
разделен на размера на МКИ.

Резерв за равняване
R0700/C0060

Превишение на активите над
пасивите

Това е превишението на активите над пасивите, отчетени в
счетоводния баланс по „Платежоспособност II“.

R0710/C0060

Собствени акции (държани
пряко или косвено)

Това е размерът на собствените акции, държани пряко или
косвено от предприятието.

R0720/C0060

Очаквани дивиденти,
разпределения и отчисления

Това са дивидентите, разпределенията и отчисленията,
очаквани от предприятието.

R0730/C0060

Други позиции от основни
собствени средства

Това са основните собствени средства, включени в член 69,
буква а), подточки i)—v), член 72, буква а) и член 76,
буква а), както и основните собствени средства, одобрени
от надзорния орган в съответствие с член 79 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

R0740/C0060

Корекция за позиции от
ограничени собствени средства
по отношение на портфейли, за
които се прилага изравнителна
корекция и обособени фондове

Това е общият размер на корекцията на резерва за равняване
поради наличието на ограничени позиции от собствени
средства във връзка с обособени фондове и портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция.

R0760/C0060

Резерв за равняване — общо

Това е резервът за равняване на предприятието преди прис
падане за дялови участия в друг финансов сектор съгласно
предвиденото в член 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35

R0770/C0060

Очаквани печалби, включени в
бъдещи премии (ОПВБП) —
Животозастрахователна дейност

Резервът за равняване включва размера на превишението на
активите над пасивите, който съответства на очакваната
печалба, включена в бъдещите премии („ОПВБП“). Това
поле представлява тази стойност за животозастрахователната
дейност на предприятието.

R0780/C0060

Очаквани печалби, включени в
бъдещи премии (ОПВБП) —
Общозастрахователна дейност

Резервът за равняване включва размера на превишението на
активите над пасивите, който съответства на очакваната
печалба, включена в бъдещите премии. Това поле
представлява тази стойност за общозастрахователната
дейност на предприятието.

R0790/C0060

Общо очаквани печалби,
включени в бъдещи премии
(ОПВБП)

Това е общият размер, изчислен като очакваните печалби,
включени в бъдещите премии.

S.23.02 — Подробна информация относно собствените средства по
редове
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0010/C0010

Обикновен акционерен капитал
— Изплатен — общо

Това е общият размер на изплатения обикновен акционерен
капитал, включително собствени акции.

R0010/C0020

Обикновен акционерен капитал
— Изплатен — първи ред

Това е общият размер на изплатения обикновен акционерен
капитал, който отговаря на критериите за позиции от първи
ред, включително собствени акции.
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R0020/C0010

Обикновен акционерен капитал
— Поискан, но все още
неизплатен — общо

Това е общият размер на обикновените акции, които са
поискани, но все още са неизплатени, включително
собствени акции.

R0020/C0040

Обикновен акционерен капитал
— Поискан, но все още
неизплатен — втори ред

Това е размерът на обикновените акции, които са поискани,
но все още са неизплатени, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред, включително собствени акции.

R0030/C0010

Държани собствени акции —
общо

Това е общият размер на собствените акции, държани от
предприятието.

R0030/C0020

Държани собствени акции —
първи ред

Това е общият размер на собствените акции, държани от
предприятието, които отговарят на критериите за позиции
от първи ред.

R0100/C0010

Общо обикновен акционерен
капитал

Това е общият размер на обикновения акционерен капитал.
Да се има предвид, че собствените акции ще бъдат включени
или като изплатени, или като поискани, но все още неизпл
атени.

R0100/C0020

Общо обикновен акционерен
капитал — първи ред

Това е общият размер на обикновения акционерен капитал,
който отговаря на критериите за позиции от първи ред. Да
се има предвид, че собствените акции ще бъдат включени
или като изплатени, или като поискани, но все още неизпл
атени.

R0100/C0040

Общо обикновен акционерен
капитал — втори ред

Това е общият размер на обикновения акционерен капитал,
който отговаря на критериите за позиции от втори ред.

R0110/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни собствени
средства — Изплатени — общо

Това е общият размер на изплатените начален капитал,
вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни
собствени средства за взаимозастрахователни предприятия и
предприятия от взаимозастрахователен тип.

R0110/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни собствени
средства — Изплатени — първи
ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни
собствени средства за взаимозастрахователни предприятия
и предприятия от взаимозастрахователен тип, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0120/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни собствени
средства — Поискани, но все
още са неизплатени — общо

Това е общият размер на поисканите, но все още са
неизплатени начален капитал, вноски на членовете или
еквивалентни позиции от основни собствени средства за
взаимозастрахователни предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип.

R0120/C0040

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни собствени
средства — Поискани, но все
още са неизплатени — втори
ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни
собствени средства за взаимозастрахователни предприятия
и предприятия от взаимозастрахователен тип, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0200/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
общ начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства

Това са общият начален капитал, вноските на членовете или
еквивалентната позиция от основни собствени средства за
взаимозастрахователни предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип.
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R0200/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
общ начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — първи ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни
собствени средства за взаимозастрахователни предприятия
и предприятия от взаимозастрахователен тип, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0200/C0040

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
общ начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — втори ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни
собствени средства за взаимозастрахователни предприятия
и предприятия от взаимозастрахователен тип, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0210/C0010

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
срочни — общо

Това е общият размер на отделните подчинени дялови
вноски на съдружници.

R0210/C0020

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
срочни — първи ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от първи ред.

R0210/C0030

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
срочни — първи ред, от които
отчетени съгласно преходните
мерки

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0210/C0040

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
срочни — втори ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от втори ред.

R0210/C0050

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
срочни — втори ред, от които
отчетени съгласно преходните
мерки

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от втори ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0210/C0060

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
срочни — трети ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от трети ред.

R0220/C0010

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни с кол опция — общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници с кол опция.

R0220/C0020

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни с кол опция — първи
ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници с кол опция, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред.

R0220/C0030

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни с кол опция — първи
ред, от които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници с кол опция, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред и са отчетени
съгласно разпоредбите за преходни мерки.
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R0220/C0040

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни с кол опция — втори
ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници с кол опция, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред.

R0220/C0050

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни с кол опция — втори
ред, от които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници с кол опция, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са отчетени
съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0220/C0060

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни с кол опция — трети
ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници с кол опция, които отговарят на
критериите за позиции от трети ред.

R0230/C0010

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни без договорна възм
ожност за изкупуване — общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници без договорна възможност за
изкупуване.

R0230/C0020

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни без договорна възм
ожност за изкупуване — първи
ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници без договорна възможност за
изкупуване, които отговарят на критериите за позиции от
първи ред.

R0230/C0030

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни без договорна възм
ожност за изкупуване — първи
ред, от които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници без договорна възможност за
изкупуване, които отговарят на критериите за позиции от
първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0230/C0040

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни без договорна възм
ожност за изкупуване — втори
ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници без договорна възможност за
изкупуване, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред.

R0230/C0050

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни без договорна възм
ожност за изкупуване — втори
ред, от които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници без договорна възможност за
изкупуване, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0230/C0060

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Подчинени
безсрочни без договорна възм
ожност за изкупуване — трети
ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови
вноски на съдружници без договорна възможност за
изкупуване, които отговарят на критериите за позиции от
трети ред.
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R0300/C0010

Общо подчинени дялови вноски
на съдружници

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници

R0300/C0020

Общо подчинени дялови вноски
на съдружници — първи ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от първи ред.

R0300/C0030

Общо подчинени дялови вноски
на съдружници — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от
първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни
мерки.

R0300/C0040

Общо подчинени дялови вноски
на съдружници — втори ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от втори ред.

R0300/C0050

Общо подчинени дялови вноски
на съдружници — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни
мерки.

R0300/C0060

Общо подчинени дялови вноски
на съдружници — трети ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски
на съдружници, които отговарят на критериите за позиции
от трети ред.

R0310/C0010

Срочни привилегировани акции
— общо

Това е общият размер на срочните привилегировани акции.

R0310/C0020

Срочни привилегировани акции
— първи ред

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0310/C0030

Срочни привилегировани акции
— първи ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0310/C0040

Срочни привилегировани акции
— втори ред

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0310/C0050

Срочни привилегировани акции
— втори ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0310/C0060

Срочни привилегировани акции
— трети ред

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0320/C0010

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — общо

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции с кол опция.

R0320/C0020

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — първи ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред.

R0320/C0030

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — първи ред,
от които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите
за преходни мерки.
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R0320/C0040

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — втори ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред.

R0320/C0050

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — втори ред,
от които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред и са отчетени съгласно разпоредбите
за преходни мерки.

R0320/C0060

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — трети ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от трети ред.

R0330/C0010

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възможност
за изкупуване — общо

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции без договорна възможност за изкупуване.

R0330/C0020

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възможност
за изкупуване — първи ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0330/C0030

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възможност
за изкупуване — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0330/C0040

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възможност
за изкупуване — втори ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0330/C0050

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възможност
за изкупуване — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0330/C0060

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възможност
за изкупуване — трети ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани
акции без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0400/C0010

Общо привилегировани акции

Това е общият размер на привилегированите акции.

R0400/C0020

Общо привилегировани акции
— първи ред

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0400/C0030

Общо привилегировани акции
— първи ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0400/C0040

Общо привилегировани акции
— втори ред

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0400/C0050

Общо привилегировани акции
— втори ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0400/C0060

Общо привилегировани акции
— трети ред

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0410/C0010

Подчинени срочни пасиви —
общо

Това е общият размер на подчинените срочни пасиви.
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R0410/C0020

Подчинени срочни пасиви —
първи ред

Това е размерът на подчинените срочни пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0410/C0030

Подчинени срочни пасиви —
първи ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на подчинените срочни пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0410/C0040

Подчинени срочни пасиви —
втори ред

Това е размерът на подчинените срочни пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0410/C0050

Подчинени срочни пасиви —
втори ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на подчинените срочни пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0410/C0060

Подчинени срочни пасиви —
трети ред

Това е размерът на подчинените срочни пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0420/C0010

Подчинени безсрочни пасиви с
договорна възможност за
изкупуване — общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване.

R0420/C0020

Подчинени безсрочни пасиви с
договорна възможност за
изкупуване — първи ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред.

R0420/C0030

Подчинени безсрочни пасиви с
договорна възможност за
изкупуване — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред и са отчетени
съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0420/C0040

Подчинени безсрочни пасиви с
договорна възможност за
изкупуване — втори ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред.

R0420/C0050

Подчинени безсрочни пасиви с
договорна възможност за
изкупуване — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са отчетени
съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0420/C0060

Подчинени безсрочни пасиви с
договорна възможност за
изкупуване — трети ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от трети ред.

R0430/C0010

Подчинени безсрочни пасиви
без договорна възможност за
изкупуване — общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни пасиви без
договорна възможност за изкупуване.

R0430/C0020

Подчинени безсрочни пасиви
без договорна възможност за
изкупуване — първи ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред.
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R0430/C0030

Подчинени безсрочни пасиви
без договорна възможност за
изкупуване — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред и са отчетени
съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0430/C0040

Подчинени безсрочни пасиви
без договорна възможност за
изкупуване — втори ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред.

R0430/C0050

Подчинени безсрочни пасиви
без договорна възможност за
изкупуване — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са отчетени
съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0430/C0060

Подчинени безсрочни пасиви
без договорна възможност за
изкупуване — трети ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от трети ред.

R0500/C0010

Общо подчинени пасиви —
общо

Това е общият размер на общо подчинените пасиви.

R0500/C0020

Общо подчинени пасиви —
първи ред

Това е общият размер на общо подчинените пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0500/C0030

Общо подчинени пасиви —
първи ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на подчинените пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0500/C0040

Общо подчинени пасиви —
втори ред

Това е размерът на общо подчинените пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0500/C0050

Общо подчинени пасиви —
втори ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е размерът на подчинените пасиви, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.

R0500/C0060

Общо подчинени пасиви —
трети ред

Това е размерът на общо подчинените пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0510/C0070

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които е
одобрена сума — одобрени
първоначални суми по втори ред

Това е първоначалната одобрена сума за допълнителни
собствени средства, за които е била одобрена сума по
втори ред.

R0510/C0080

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които е
одобрена сума — текущи суми
по втори ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства,
за които е била одобрена сума по втори ред.

R0510/C0090

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които е
одобрена сума — одобрени
първоначални суми по трети ред

Това е първоначалната одобрена сума за допълнителни
собствени средства, за които е била одобрена сума по
трети ред.

R0510/C0100

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които е
одобрена сума — текущи суми
по трети ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства,
за които е била одобрена сума по трети ред.
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R0520/C0080

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които е
одобрен метод — текущи суми
по втори ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства,
за които е бил одобрен метод по втори ред.

R0520/C0100

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които е
одобрен метод — текущи суми
по трети ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства,
за които е бил одобрен метод по трети ред.

R0600/C0110

Превишение на активите над
пасивите — разпределение на
разлики от оценката — Разлика
в оценяването на активи

Това е разликата в оценяването на активите.

R0610/C0110

Превишение на активите над
пасивите — разпределение на
разлики от оценката — Разлика
в оценяването на технически
резерви

Това е разликата в оценяването на технически резерви.

R0620/C0110

Превишение на активите над
пасивите — разпределение на
разлики от оценката — Разлика
в оценяването на други пасиви

Това е разликата в оценяването на други пасиви.

R0630/C0110

Общо резерви и неразпределени
печалби от финансови отчети

Това са общо резервите и неразпределените печалби,
извлечени от финансовите отчети.

R0640/C0110

Друго, моля обяснете защо
трябва да се използва този ред.

Това е размерът на всички други позиции, които все още не
са посочени. Когато се отчита стойност в R0640/C0110,
стойността в R0640/C0120 се представя с обяснение и
подробна информация за тези позиции.

R0640/C0120

Друго, моля обяснете защо
трябва да се използва този ред.

Това е обяснението на другите позиции, посочени в R0640/
C0110.

R0650/C0110

Резерви от финансови отчети,
коригирани за разлики от
оценката по „Платежо
способност II“

Това е общият размер на резервите от финансовите отчети
след корекция за разлики от оценката. Тази позиция включва
стойности от финансовия отчет като неразпределена
печалба, резервен капитал, нетна печалба, печалби от
предходни години, преоценъчен резерв (фонд), други
резервен капитал.

R0660/C0110

Превишение на активите над
пасивите, което се дължи на
позициите от основни собствени
средства (в изключение на
резерва за равняване)

Това е превишението на активите над пасивите, което се
дължи на основните собствени средства, с изключение на
резерва за равняване.

R0700/C0110

Превишение на активите над
пасивите

Това е размерът на превишението на активите над пасивите.

S.23.03 — Годишни промени на собствените средства
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
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Обикновен акционерен капитал — промени през отчетния период
R0010/C0010

Обикновен акционерен капитал —
Изплатен — пренесено салдо

Това е салдото на изплатения обикновен акционерен
капитал, пренесено от предходния отчетен период.

R0010/C0020

Обикновен акционерен капитал —
Изплатен — увеличение

Това е увеличението на изплатения
акционерен капитал през отчетния период.

R0010/C0030

Обикновен акционерен капитал —
Изплатен — намаление

Това е намалението на изплатения обикновен акционерен
капитал през отчетния период.

R0010/C0060

Обикновен акционерен капитал —
Изплатен — прехвърлено салдо

Това е салдото на изплатения обикновен акционерен
капитал, прехвърлено към следващия отчетен период.

R0020/C0010

Обикновен акционерен капитал —
Поискан, но все още неизплатен —
пренесено салдо

Това е салдото на поискания, но все още неизплатен
обикновен акционерен капитал, пренесено от предходния
отчетен период.

R0020/C0020

Обикновен акционерен капитал —
Поискан, но все още неизплатен —
увеличение

Това е увеличението на поискания, но все още
неизплатен обикновен акционерен капитал през
отчетния период.

R0020/C0030

Обикновен акционерен капитал —
Поискан, но все още неизплатен —
намаление

Това е намалението на поискания, но все още неизплатен
обикновен акционерен капитал през отчетния период.

R0020/C0060

Обикновен акционерен капитал —
Поискан, но все още неизплатен —
прехвърлено салдо

Това е салдото на поискания, но все още неизплатен
обикновен акционерен капитал, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0030/C0010

Държани собствени акции —
пренесено салдо

Това е салдото на държаните собствени акции, пренесено
от предходния отчетен период.

R0030/C0020

Държани собствени акции — увел Това е увеличението на държаните собствени акции през
ичение
отчетния период.

R0030/C0030

Държани собствени акции —
намаление

Това е намалението на държаните собствени акции през
отчетния период.

R0030/C0060

Държани собствени акции —
прехвърлено салдо

Това е салдото на държаните собствени
прехвърлени към следващия отчетен период.

R0100/C0010

Общо обикновен акционерен
капитал — пренесено салдо

Това е салдото на съвкупния обикновен акционерен
капитал, пренесено от предходния отчетен период.
R0100/C0010 включва държаните собствени акции.

R0100/C0020

Общо обикновен акционерен
капитал — увеличение

Това е увеличението на съвкупния обикновен акционерен
капитал през отчетния период.

R0100/C0030

Общо обикновен акционерен
капитал — намаление

Това е намалението на съвкупния обикновен акционерен
капитал през отчетния период.

R0100/C0060

Общо обикновен акционерен
капитал — прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупния обикновен акционерен
капитал, прехвърлено към следващия отчетен период.

обикновен

акции,
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Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал — промени през отчетния
период
R0110/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Първи ред — пренесено
салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал от първи ред, пренесено
от предходния отчетен период.

R0110/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Първи ред — увел
ичение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал от първи ред,
през отчетния период.

R0110/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Първи ред —
намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал от първи ред,
през отчетния период.

R0110/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Първи ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал от първи ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0120/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Втори ред — пренесено
салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал от втори ред, пренесено
от предходния отчетен период.

R0120/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Втори ред — увел
ичение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал от втори ред,
през отчетния период.

R0120/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Втори ред — намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал от втори ред,
през отчетния период.

R0120/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Втори ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал от втори ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0200/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Общо — пренесено
салдо

Това е общото салдо по премиите от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал, пренесено от
предходния отчетен период.

R0200/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Общо — увеличение

Това е увеличението на съвкупните премии от емисии на
акции, свързани с обикновен акционерен капитал, през
отчетния период.

R0200/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Общо — намаление

Това е намалението на съвкупните премии от емисии на
акции, свързани с обикновен акционерен капитал, през
отчетния период.

R0200/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен
капитал — Общо — прехвърлено
салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал, прехвърлено към
следващия отчетен период.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 712
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — начален
капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства — промени
през отчетния период
R0210/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Изплатени —
пренесено салдо

Това е салдото на изплатените начален капитал, вноски
на членовете или еквивалентна позиция от основни
собствени
средства
за
взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип, пренесено от предходния отчетен период.

R0210/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Изплатени — увел
ичение

Това е увеличението на изплатените начален капитал,
вноски на членовете или еквивалентна позиция от
основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип през отчетния период.

R0210/C0030

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Изплатени —
намаление

Това е намалението на изплатените начален капитал,
вноски на членовете или еквивалентна позиция от
основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип през отчетния период.

R0210/C0060

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Изплатени —
прехвърлено салдо

Това е салдото на изплатените начален капитал, вноски
на членовете или еквивалентна позиция от основни
собствени
средства
за
взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип, прехвърлено към следващия отчетен период.

R0220/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Поискани, но все още
неизплатени — пренесено салдо

Това е салдото на поисканите, но все още неизплатени
начален капитал, вноски на членовете или еквивалентна
позиция от основни собствени средства за взаимоз
астрахователни предприятия и предприятия от взаимоз
астрахователен тип, пренесено от предходния отчетен
период.

R0220/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Поискани, но все още
неизплатени — увеличение

Това е увеличението на поисканите, но все още
неизплатени начален капитал, вноски на членовете или
еквивалентна позиция от основни собствени средства за
взаимозастрахователни предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип през отчетния период.

R0220/C0030

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Поискани, но все още
неизплатени — намаление

Това е намалението на поисканите, но все още
неизплатени начален капитал, вноски на членовете или
еквивалентна позиция от основни собствени средства за
взаимозастрахователни предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип през отчетния период.

R0220/C0060

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентната
позиция от основни собствени
средства — Поискани, но все още
неизплатени — прехвърлено салдо

Това е салдото на поисканите, но все още неизплатени
начален капитал, вноски на членовете или еквивалентна
позиция от основни собствени средства за взаимоз
астрахователни предприятия и предприятия от взаимоз
астрахователен тип, прехвърлено към следващия отчетен
период.
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R0300/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
Обща стойност на началния
капитал, вноските на членовете или
еквивалентната позиция от основни
собствени средства — пренесено
салдо

Това е салдото на общия размерна началния капитал,
вноските на членовете или еквивалентната позиция от
основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип, пренесено от предходния отчетен период.

R0300/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
Обща стойност на началния
капитал, вноските на членовете или
еквивалентната позиция от основни
собствени средства — увеличение

Това е увеличението в общия размерна началния капитал,
вноските на членовете или еквивалентната позиция от
основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип през отчетния период.

R0300/C0030

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
Обща стойност на началния
капитал, вноските на членовете или
еквивалентната позиция от основни
собствени средства — намаление

Това е намалението в общия размерна началния капитал,
вноските на членовете или еквивалентната позиция от
основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип през отчетния период.

R0300/C0060

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от
взаимозастрахователен тип —
Обща стойност на началния
капитал, вноските на членовете или
еквивалентната позиция от основни
собствени средства — прехвърлено
салдо

Това е салдото на общия размерна началния капитал,
вноските на членовете или еквивалентната позиция от
основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип, прехвърлено към следващия отчетен период.

Подчинени дялови вноски на съдружници — промени през отчетния период
R0310/C0010

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Първи ред —
пренесено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на
съдружници от първи ред, пренесено от предходния
отчетен период.

R0310/C0070

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Първи ред —
емитирани

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници от първи ред, емитирани през отчетния
период.

R0310/C0080

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Първи ред —
изкупени

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници от първи ред, изкупени през отчетния
период.

R0310/C0090

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Първи ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените дялови вноски на съдружници от първи ред
през отчетния период.

R0310/C0100

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Първи ред —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява увеличението/
намалението в подчинените дялови вноски на
съдружници от първи ред в резултат на регулаторно
действие през отчетния период.

R0310/C0060

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Първи ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на
съдружници от първи ред, прехвърлено към следващия
отчетен период.
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R0320/C0010

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Втори ред —
пренесено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на
съдружници от втори ред, пренесено от предходния
отчетен период.

R0320/C0070

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Втори ред —
емитирани

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници от втори ред, емитирани през отчетния
период.

R0320/C0080

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Втори ред —
изкупени

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници от втори ред, изкупени през отчетния
период.

R0320/C0090

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Първи ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените дялови вноски на съдружници от втори ред
през отчетния период.

R0320/C0100

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Втори ред —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява увеличението/
намалението в подчинените дялови вноски на
съдружници от втори ред в резултат на регулаторно
действие през отчетния период.

R0320/C0060

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Втори ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на
съдружници от втори ред, прехвърлено към следващия
отчетен период.

R0330/C0010

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Трети ред —
пренесено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на
съдружници от трети ред, пренесено от предходния
отчетен период.

R0330/C0070

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Трети ред —
емитирани

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници от трети ред, емитирани през отчетния
период.

R0330/C0080

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Трети ред —
изкупени

Това е размерът на подчинените дялови вноски на
съдружници от трети ред, изкупени през отчетния
период.

R0330/C0090

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Трети ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените дялови вноски на съдружници от трети ред
през отчетния период.

R0330/C0100

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Трети ред —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява увеличението/
намалението в подчинените дялови вноски на
съдружници от трети ред в резултат на регулаторно
действие през отчетния период.
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R0330/C0060

Подчинени дялови вноски на
съдружници — Трети ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на
съдружници от трети ред, прехвърлено към следващия
отчетен период.

R0400/C0010

Общо подчинени дялови вноски на
съдружници — пренесено салдо

Това е общото салдо на подчинените дялови вноски на
съдружници, пренесено от предходния отчетен период.

R0400/C0070

Общо подчинени дялови вноски на
съдружници — емитирани

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, емитирани през отчетния период.

R0400/C0080

Общо подчинени дялови вноски на
съдружници — изкупени

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, изкупени през отчетния период.

R0400/C0090

Общо подчинени дялови вноски на
съдружници — промени в оценката

Това е размерът, който отразява съвкупните промени в
оценката на подчинените дялови вноски на съдружници
през отчетния период.

R0400/C0100

Общо подчинени дялови вноски на
съдружници — регулаторно
действие

Това е размерът, който отразява съвкупното увеличение/
намаление в подчинените дялови вноски на съдружници в
резултат на регулаторно действие през отчетния период.

R0400/C0060

Общо подчинени дялови вноски на
съдружници — прехвърлено салдо

Това е общото салдо на подчинените дялови вноски на
съдружници, прехвърлено към следващия отчетен период.

Излишък от средства

R0500/C0010

Излишък от средства — Пренесено
салдо

Това е салдото на излишъка от средства, пренесено от
предходния отчетен период.

R0500/C0060

Излишък от средства —
Прехвърлено салдо

Това е салдото на излишъка от средства, прехвърлено към
следващия отчетен период.

Привилегировани акции — промени през отчетния период

R0510/C0010

Привилегировани акции — Първи
ред — пренесено салдо

Това е салдото на привилегированите акции от първи ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0510/C0020

Привилегировани акции — Първи
ред — увеличение

Това е увеличението на привилегированите акции от
първи ред през отчетния период.

R0510/C0030

Привилегировани акции — Първи
ред — намаление

Това е намалението на привилегированите акции от
първи ред през отчетния период.

R0510/C0060

Привилегировани акции — Първи
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на привилегированите акции от първи ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0520/C0010

Привилегировани акции — Втори
ред — пренесено салдо

Това е салдото на привилегированите акции от втори ред,
пренесено от предходния отчетен период.
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R0520/C0020

Привилегировани акции — Втори
ред — увеличение

Това е увеличението на привилегированите акции от
втори ред през отчетния период.

R0520/C0030

Привилегировани акции — Втори
ред — намаление

Това е намалението на привилегированите акции от втори
ред през отчетния период.

R0520/C0060

Привилегировани акции — Втори
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на привилегированите акции от втори ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0530/C0010

Привилегировани акции — Трети
ред — пренесено салдо

Това е салдото на привилегированите акции от трети ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0530/C0020

Привилегировани акции — Трети
ред — увеличение

Това е увеличението на привилегированите акции от
трети ред през отчетния период.

R0530/C0030

Привилегировани акции — Трети
ред — намаление

Това е намалението на привилегированите акции от трети
ред през отчетния период.

R0530/C0060

Привилегировани акции — Трети
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на привилегированите акции от трети ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0600/C0010

Общо привилегировани акции —
пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните привилегировани акции,
пренесено от предходния отчетен период.

R0600/C0020

Общо привилегировани акции —
увеличение

Това е увеличението на съвкупните привилегировани
акции през отчетния период.

R0600/C0030

Общо привилегировани акции —
намаление

Това е намалението на съвкупните привилегировани
акции през отчетния период.

R0600/C0060

Общо привилегировани акции —
прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните привилегировани акции,
прехвърлено към следващия отчетен период.

Премии от емисии на акциите, свързани с привилегировани акции
R0610/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Първи ред — пренесено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от първи ред, пренесено от
предходния отчетен период.

R0610/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Първи ред — увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, от първи ред, през
отчетния период.

R0610/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Първи ред — намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, от първи ред, през
отчетния период.

R0610/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Първи ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от първи ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0620/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Втори ред — пренесено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от втори ред, пренесено от
предходния отчетен период.

R0620/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Втори ред — увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, от втори ред през
отчетния период.

R0620/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Втори ред — намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, от втори ред през
отчетния период.
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R0620/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Втори ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от втори ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0630/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Трети ред — пренесено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от трети ред, пренесено от
предходния отчетен период.

R0630/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Трети ред — увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, от трети ред през
отчетния период.

R0630/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Трети ред — намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, от трети ред през
отчетния период.

R0630/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Трети ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от трети ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0700/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Общо — пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на
акции, свързани с привилегировани акции, пренесено от
предходния отчетен период.

R0700/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Общо — увеличение

Това е увеличението на съвкупните премии от емисии на
акции, свързани с привилегировани акции, през отчетния
период.

R0700/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Общо — намаление

Това е намалението на съвкупните премии от емисии на
акции, свързани с привилегировани акции, през отчетния
период.

R0700/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции
— Общо — прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на
акции, свързани с привилегировани акции, прехвърлено
към следващия отчетен период.

Подчинени пасиви — промени през отчетния период

R0710/C0010

Подчинени пасиви — Първи ред —
пренесено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от първи ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0710/C0070

Подчинени пасиви — Първи ред —
емитирани

Това е размерът на подчинените пасиви от първи ред,
емитирани през отчетния период.

R0710/C0080

Подчинени пасиви — Първи ред —
изкупени

Това е размерът на подчинените пасиви от първи ред,
изкупени през отчетния период.

R0710/C0090

Подчинени пасиви — Първи ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от първи ред през отчетния период.

R0710/C0100

Подчинени пасиви — Първи ред —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от първи ред в резултат на регул
аторно действие.
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R0710/C0060

Подчинени пасиви — Първи ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от първи ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0720/C0010

Подчинени пасиви — Втори ред —
пренесено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от втори ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0720/C0070

Подчинени пасиви — Втори ред —
емитирани

Това е размерът на подчинените пасиви от втори ред,
емитирани през отчетния период.

R0720/C0080

Подчинени пасиви — Втори ред —
изкупени

Това е размерът на подчинените пасиви от втори ред,
изкупени през отчетния период.

R0720/C0090

Подчинени пасиви — Втори ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от втори ред през отчетния период.

R0720/C0100

Подчинени пасиви — Втори ред —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от втори ред в резултат на регул
аторно действие.

R0720/C0060

Подчинени пасиви — Втори ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от втори ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0730/C0010

Подчинени пасиви — Трети ред —
пренесено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от трети ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0730/C0070

Подчинени пасиви — Трети ред —
емитирани

Това е размерът на подчинените пасиви от трети ред,
емитирани през отчетния период.

R0730/C0080

Подчинени пасиви — Трети ред —
изкупени

Това е размерът на подчинените пасиви от трети ред,
изкупени през отчетния период.

R0730/C0090

Подчинени пасиви — Трети ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от трети ред през отчетния период.

R0730/C0100

Подчинени пасиви — Трети ред —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от трети ред в резултат на регул
аторно действие.

R0730/C0060

Подчинени пасиви — Трети ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от трети ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0800/C0010

Общо подчинени пасиви —
пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните подчинени пасиви,
пренесено от предходния отчетен период.

R0800/C0070

Общо подчинени пасиви —
емитирани

Това е размерът на съвкупните подчинени пасиви,
емитирани през отчетния период.
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R0800/C0080

Общо подчинени пасиви —
изкупени

Това е размерът на съвкупните подчинени пасиви,
изкупени през отчетния период.

R0800/C0090

Общо подчинени пасиви —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
съвкупните подчинени пасиви през отчетния период.

R0800/C0100

Общо подчинени пасиви — регул
аторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
съвкупните подчинени пасиви в резултат на регулаторно
действие.

R0800/C0060

Общо подчинени пасиви —
прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните подчинени пасиви,
прехвърлено към следващия отчетен период.

Сума, равна на стойността на отсрочените данъчни активи

R0900/C0010

Сума, равна на стойността на
нетните отсрочени данъчни активи
— пренесено салдо

Това е салдото на сума, равна на стойността на нетните
отсрочени данъчни активи, пренесено от предходния
отчетен период.

R0900/C0060

Сума, равна на стойността на
нетните отсрочени данъчни активи
— прехвърлено салдо

Това е салдото на сума, равна на стойността на нетните
отсрочени данъчни активи, прехвърлено към следващия
отчетен период.

Други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са посочени погоре — промени през отчетния период

R1000/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Неограничени
позиции от първи ред — пренесено
салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
неограничени позиции, пренесени от предходния
отчетен период.

R1000/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като неограничени
позиции — емитирани

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
неограничени позиции, емитирани през отчетния период.

R1000/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като неограничени
позиции — изкупени

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
неограничени позиции, изкупени през отчетния период.

R1000/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като неограничени
позиции — промени в оценката

Това е размерът, която отразява промените
други позиции от първи ред, одобрени
орган като основни собствени средства,
посочени по-горе и се третират като
позиции.

в оценката на
от надзорния
които не са
неограничени
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R1000/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като неограничени
позиции — прехвърлено салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
неограничени позиции, прехвърлено към следващия
отчетен период.

R1010/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — пренесено салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
ограничени позиции, пренесено от предходния отчетен
период.

R1010/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — емитирани

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
ограничени позиции, емитирани през отчетния период.

R1010/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — изкупени

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
ограничени позиции, изкупени през отчетния период.

R1010/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
други позиции от първи ред, одобрени от надзорния
орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като ограничени позиции.

R1010/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — прехвърлено салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе и се третират като
ограничени позиции, прехвърлено към следващия
отчетен период.

R1020/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Втори ред —
пренесено салдо

Това е салдото на други позиции от втори ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, пренесено от предходния
отчетен период.

R1020/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Втори ред —
емитирани

Това е размерът на други позиции от втори ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, емитирани през отчетния
период.
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R1020/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Втори ред —
изкупени

Това е размерът на други позиции от втори ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, изкупени през отчетния
период.

R1020/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Втори ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
други позиции от втори ред, одобрени от надзорния
орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе.

R1020/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Втори ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на други позиции от втори ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R1030/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Трети ред —
пренесено салдо

Това е салдото на други позиции от трети ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, пренесено от предходния
отчетен период.

R1030/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Трети ред —
емитирани

Това е размерът на други позиции от трети ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, емитирани през отчетния
период.

R1030/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Трети ред —
изкупени

Това е размерът на други позиции от трети ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, изкупени през отчетния
период.

R1030/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Трети ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
други позиции от трети ред, одобрени от надзорния орган
като основни собствени средства, които не са посочени
по-горе.

R1030/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — Трети ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на други позиции от трети ред, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R1100/C0010

Общо други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — пренесено
салдо

Това е салдото на съвкупните други позиции, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, пренесено от предходния
отчетен период.

R1100/C0070

Общо други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — емитирани

Това е размерът на съвкупните други позиции, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, емитирани през отчетния
период.
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R1100/C0080

Общо други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — изкупени

Това е размерът на съвкупните други позиции, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, изкупени през отчетния
период.

R1100/C0090

Общо други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — промени в
оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
съвкупните други позиции, одобрени от надзорния орган
като основни собствени средства, които не са посочени
по-горе.

R1100/C0060

Общо други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни
собствени средства, които не са
посочени по-горе — прехвърлено
салдо

Това е салдото на съвкупните други позиции, одобрени
от надзорния орган като основни собствени средства,
които не са посочени по-горе, прехвърлено към
следващия отчетен период.

Допълнителни собствени средства — промени през отчетния период

R1110/C0010

Допълнителни собствени средства
— Втори ред — пренесено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от
втори ред, пренесено от предходния отчетен период.

R1110/C0110

Допълнителни собствени средства
— Втори ред — нова налична сума

Това е новият размер на допълнителните собствени
средства от втори ред, които ще станат налични през
отчетния период.

R1110/C0120

Допълнителни собствени средства
— Втори ред — намаление на
наличната сума

Това е намалението на наличната сума на допълнителните
собствени средства от втори ред през отчетния период.

R1110/C0130

Допълнителни собствени средства
— Втори ред — поискани за
основни собствени средства

Това е размерът на допълнителните собствени средства от
втори ред, които са поискани за основни собствени
средства през отчетния период.

R1110/C0060

Допълнителни собствени средства
— Втори ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от
втори ред, прехвърлено към следващия отчетен период.

R1120/C0010

Допълнителни собствени средства
— Втори ред — пренесено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от
трети ред, пренесено от предходния отчетен период.

R1120/C0110

Допълнителни собствени средства
— Трети ред — нова налична сума

Това е новият размер на допълнителните собствени
средства от трети ред, които ще станат налични през
отчетния период.

R1120/C0120

Допълнителни собствени средства
— Трети ред — намаление на
наличната сума

Това е намалението на наличната сума на допълнителните
собствени средства от трети ред през отчетния период.

R1120/C0130

Допълнителни собствени средства
— Трети ред — поискани за
основни собствени средства

Това е размерът на допълнителните собствени средства от
трети ред, които са поискани за основни собствени
средства през отчетния период.

R1120/C0060

Допълнителни собствени средства
— Трети ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от
трети ред, прехвърлено към следващия отчетен период.
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R1200/C0010

Общо допълнителни собствени
средства — пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните допълнителни собствени
средства, пренесено от предходния отчетен период.

R1200/C0110

Общо допълнителни собствени
средства — нова налична сума

Това е новият размер на допълнителните собствени
средства от втори ред, които ще станат налични през
отчетния период.

R1200/C0120

Общо допълнителни собствени
средства — намаление на
наличната сума

Това е намалението на наличната сума на съвкупните
допълнителни собствени средства през отчетния период.

R1200/C0130

Общо допълнителни собствени
средства — поискани за основни
собствени средства

Това е размерът на съвкупните допълнителни собствени
средства, които са поискани за основни собствени
средства през отчетния период.

R1200/C0060

Общо допълнителни собствени
средства — прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните допълнителни собствени
средства, прехвърлено към следващия отчетен период.

S.23.04 — Списък на позициите от собствени средства
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Описание на подчинени
дялови вноски на
съдружници

Тук се изброяват подчинените дялови вноски на съдружници на
равнище отделно предприятие.

C0020

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Размер (в
отчетна валута)

Това е размерът на отделните подчинени дялови вноски на
съдружници

C0030

Подчинени дялови вноски
на съдружници — ред

Посочва се редът на подчинените дялови вноски на съдружници.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Първи ред
2 — Първи ред — неограничени
3 — Първи ред — ограничени
4 — Втори ред
5 — Трети ред

C0040

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Код на
валутата

Посочва се буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO
4217. Това е оригиналната валута.

C0070

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Отчетени
съгласно преходните мерки?

Посочва се дали подчинените дялови вноски на съдружници са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.
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Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетени съгласно преходните мерки
2 — Не са отчетени съгласно преходните мерки
C0080

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Контрагент (ако е точно
определен)

Тук се изброяват контрагентите по подчинените дялови вноски
на съдружници.

C0090

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Дата на
емитиране

Това е датата на емитиране на подчинените дялови вноски на
съдружници Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0100

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Дата на
падеж

Това е датата на падеж на подчинените дялови вноски на
съдружници Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0110

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първа
дата на изкупуване

Това е първата дата на изкупуване на подчинените дялови
вноски на съдружници Съгласно стандарт ISO 8601 (формат
гггг-мм-дд).

C0120

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Данни за
следващи дати на
изкупуване

Това са следващите дати на изкупуване на подчинените дялови
вноски на съдружници

C0130

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Данни за
стимулите за изкупуване

Това са стимулите за изкупуване на подчинените дялови вноски
на съдружници

C0140

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Срок за
предизвестие

Това е срокът за предизвестие на подчинените дялови вноски на
съдружници Вписва се датата съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд).

C0160

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Обратно
изкупуване в рамките на
годината

Обяснение, ако позицията е била изкупена в рамките на
годината.

C0190

Описание на привил
егировани акции

Тук се изброяват отделните привилегировани акции

C0200

Привилегировани акции —
Размер

Това е размерът на привилегированите акции.

C0210

Привилегировани акции —
Отчетени съгласно
преходните мерки?

Посочва се дали привилегированите акции са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.
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Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетени съгласно преходните мерки
2 — Не са отчетени съгласно преходните мерки
C0220

Привилегировани акции —
Контрагент (ако е точно
определен)

Тук се изброяват контрагентите по привилегированите акции,
ако са ограничени до една насрещна страна. Ако акциите са
отворено (бланкетно) емитирани, не се изискват данни.

C0230

Привилегировани акции —
Дата на емитиране

Това е датата на емитиране на привилегированите акции.
Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0240

Привилегировани акции —
Първа дата на изкупуване

Това е първата дата на изкупуване на привилегированите акции.
Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0250

Привилегировани акции —
Данни за следващи дати на
изкупуване

Това са следващите дати на изкупуване на привилегированите
акции.

C0260

Привилегировани акции —
Данни за стимулите за
изкупуване

Това са стимулите за изкупуване на привилегированите акции.

C0270

Описание на подчинени
пасиви

Тук се изброяват отделните подчинени пасиви за отделно
предприятие.

C0280

Подчинени пасиви —
Размер

Това е размерът на отделните подчинени пасиви.

C0290

Подчинени пасиви — Ред

Посочва се редът на подчинените пасиви.

C0300

Подчинени пасиви — Код
на валутата

Посочва се буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO
4217.

C0320

Подчинени пасиви —
Кредитор (ако е точно
определен)

Тук се изброяват кредиторите по подчинените пасиви, ако са
точно определени. Ако не са точно определени, тази позиция
не се отчита.

C0330

Подчинени пасиви —
Отчетени съгласно
преходните мерки?

Посочва се дали подчинените пасиви са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетени съгласно преходните мерки
2 — Не са отчетени съгласно преходните мерки

C0350

Подчинени пасиви — Дата
на емитиране

Това е датата на емитиране на подчинените пасиви. Съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0360

Подчинени пасиви — Дата
на падеж

Това е датата на падеж на подчинените пасиви. Съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
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C0370

Подчинени пасиви — Първа
дата на изкупуване

Това е първата дата на изкупуване на подчинените пасиви.
Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0380

Подчинени пасиви —
Следващи дати на
изкупуване

Това са следващите дати на изкупуване на подчинените пасиви.

C0390

Подчинени пасиви — Данни
за стимулите за изкупуване

Това са данните за стимулите за изкупуване на подчинените
задължения.

C0400

Подчинени пасиви — Срок
за предизвестие

Това е срокът за предизвестие на подчинените пасиви. Вписва се
датата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0450

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре

Тук се изброяват другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган за отделното предприятие.

C0460

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Размер

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган.

C0470

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Код на валутата

Посочва се буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO
4217.

C0480

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре —Първи ред

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган, които отговарят на критериите за първи ред.

C0490

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Втори ред

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган, които отговарят на критериите за втори ред.

C0500

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Трети ред

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган, които отговарят на критериите за трети ред.

C0510

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Дата на
разрешението

Това е датата на разрешението на другите отделни позиции,
одобрени от надзорния орган. Съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд).
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C0570

Собствени средства от
финансови отчети, които не
следва да бъдат представени
с резерва за равняване и не
отговарят на критериите, за
да бъдат класифицирани
като собствени средства по
„Платежоспособност II“ —
Описание

Това поле съдържа описание на позициите от собствени
средства от финансови отчети, които не се представят с
резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат
класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“.

C0580

Собствени средства от
финансови отчети, които не
следва да бъдат представени
с резерва за равняване и не
отговарят на критериите, за
да бъдат класифицирани
като собствени средства по
„Платежоспособност II“ —
Общ размер

Това е общият размер на позициите от собствени средства от
финансови отчети, които не следва да бъдат представени с
резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат
класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“.

C0590

Допълнителни собствени
средства — Описание

Това е подробна информация за всяка отделна позиция от
допълнителни собствени средства на отделното предприятие.

C0600

Допълнителни собствени
средства — Размер

Това е размерът на всяка отделна позиция от допълнителни
собствени средства.

C0610

Допълнителни собствени
средства — Контрагент

Това е контрагентът по всяка отделна позиция от допълнителни
собствени средства.

C0620

Допълнителни собствени
средства — Дата на
емитиране

Това е датата на емитиране на всяка отделна позиция от допълн
ителни собствени средства. Съгласно стандарт ISO 8601 (формат
гггг-мм-дд).

C0630

Допълнителни собствени
средства — Дата на
разрешението

Това е датата на разрешението на всяка отделна позиция от
допълнителни собствени средства. Съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд).

Корекция за обособени фондове и за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
C0660/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Номер

Идентификационен номер за обособени фондове или портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция Този номер се
определя от предприятието и трябва да се прилага последов
ателно във времето и по отношение на отчетения в други
образци номер на фонда/портфейла.

C0670/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Абстрактно КИП

Това е абстрактното КИП за всеки обособен фонд/портфейл, за
който се прилага изравнителна корекция.

C0680/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Абстрактно КИП (отриц
ателни резултати, равни на
нула)

Това е абстрактното КИП. Ако стойността е отрицателна, се
отчита нула.

C0690/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Превишение на активите над
пасивите

Това е сумата на превишението на активите над пасивите за
всеки обособен фонд/портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Тази стойност отразява приспаданията
по бъдещи трансфери в полза на акционери.
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C0700/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Бъдещи трансфери в полза
на акционери

Стойността на бъдещи трансфери в полза на акционери на
обособени фондове или на портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, в съответствие с член 80, параграф 2
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0710/R0010

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Корекция за позиции от
ограничени собствени
средства по отношение на
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция и обособени
фондове

Това е съвкупното приспадане за обособени фондове и
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

C0710/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Корекция за позиции от
ограничени собствени
средства по отношение на
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция и обособени
фондове

Това е приспадането за всеки обособен фонд/портфейл, за който
се прилага изравнителна корекция.

S.24.01 — Притежавани дялови участия
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Таблица 1 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции,
индивидуално надхвърлящи 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi),
без да включват консолидираните стратегически дялови участия за целите на приспаданията по
член 68, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
C0010

Наименование на свързаното
предприятие

Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е
притежаваното дялово участие. Това са дялови участия във
финансови и кредитни институции, които индивидуално
надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а),
подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Не се включват консолидираните стратегически дялови участия.

C0020

Идентификационен код на
актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker,
Reuters RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените
по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се
използва последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на
актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217,
както е посочено в следния пример: „код + EUR“
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Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification
Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau
за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идент
ификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране
на корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва
да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече
различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез
идентификационния код на актива и буквения код на валутата
съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на
актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния
идентификационен код на актива, както в следния пример, за
който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0040

Общо

Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички
редове, притежавани при дялови участия във финансови и
кредитни институции, които индивидуално надхвърлят 10 % от
позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и
vi). Не се включват консолидираните стратегически дялови
участия.

C0050

Базов собствен капитал от
първи ред

Това е общата стойност на базовия собствен капитал от първи
ред, притежаван при дялови участия във финансови и кредитни
институции, които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите,
включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi). Не се
включват консолидираните стратегически дялови участия. Базов
собствен капитал от първи ред съгласно определението в
нормативните правила на съответния сектор.

C0060

Допълнителен капитал от
първи ред

Това е общата стойност на допълнителния капитал от първи ред,
притежаван при дялови участия във финансови и кредитни инст
итуции, които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите,
включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi). Не се
включват консолидираните стратегически дялови участия.
Допълнителен капитал от първи ред съгласно определението в
нормативните правила на съответния сектор.

C0070

Капитал от втори ред

Това е общата стойност на капитала от втори ред, притежаван
при дялови участия във финансови и кредитни институции,
които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите, включени
в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi). Не се включват
консолидираните стратегически дялови участия. Капитал от
втори ред съгласно определението в нормативните правила на
съответния сектор.
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Таблица 2 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции,
които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), точки i), ii), v) и vi), без да
включват консолидираните стратегически дялови участия за целта на приспаданията по член 68,
параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
C0080

Наименование на свързаното
предприятие

Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е
притежаваното дялово участие.
Това са дялови участия във финансови и кредитни институции,
които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в
член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните
стратегически дялови участия.

C0090

Идентификационен код на
актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker,
Reuters RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените
по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се
използва последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на
актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217,
както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0100

Вид идентификационен код
на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification
Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau
за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идент
ификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране
на корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва
да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече
различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез
идентификационния код на актива и буквения код на валутата
съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на
актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния
идентификационен код на актива, както в следния пример, за
който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0110

Общо

Това е общата стойност, държана като дялово участие (не
сумата, подлежаща на приспадане).
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Това са дялови участия във финансови и кредитни институции,
които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в
член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните
стратегически дялови участия.
C0120

Базов собствен капитал от
първи ред

Това е стойността на базовия собствен капитал от първи ред,
държан като дялово участие (не само частта, подлежаща на
приспадане).
Базов собствен капитал от първи ред съгласно определението в
нормативните правила на съответния сектор.
Това са дялови участия във финансови и кредитни институции,
които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в
член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните
стратегически дялови участия.

C0130

Допълнителен капитал от
първи ред

Това е стойността на допълнителния капитал от първи ред,
държан като дялово участие (не само частта, подлежаща на
приспадане).
Допълнителен капитал от първи ред съгласно определението в
нормативните правила на съответния сектор.
Това са дялови участия във финансови и кредитни институции,
които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в
член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните
стратегически дялови участия.

C0140

Капитал от втори ред

Това е стойността на капитала от втори ред, държан като дялово
участие.
Капитал от втори ред съгласно определението в нормативните
правила на съответния сектор.
Това са дялови участия във финансови и кредитни институции,
които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в
член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните
стратегически дялови участия.

Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции (за които
има приспадане на собствени средства)
C0150

Общо дялови участия във
финансови и кредитни
институции — Общо

Това е общата стойност на дяловите участия във финансови и
кредитни институции. (за които има приспадане на собствени
средства)

C0160

Общо дялови участия във
финансови и кредитни
институции — Базов
собствен капитал от първи
ред

Това е общата стойност на базовия собствен капитал от първи
ред, държан във финансови и кредитни институции. (за които
има приспадане на собствени средства)

C0170

Общо дялови участия във
финансови и кредитни
институции — Допълн
ителен капитал от първи ред

Това е общата стойност на допълнителния капитал от първи ред,
държан във финансови и кредитни институции. (за които има
приспадане на собствени средства)

C0180

Общо дялови участия във
финансови и кредитни
институции — Капитал от
втори ред

Това е общата стойност на допълнителния капитал от втори ред,
държан във финансови и кредитни институции. (за които има
приспадане на собствени средства)
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Приспадане на собствени средства

R0010/C0190

Приспадане по член 68,
параграф 1 — общо

Това е общата стойност на приспадането по член 68, параграф 1,
посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0010/C0200

Приспадане по член 68,
параграф 1 — първи ред,
неограничени

Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 1,
което се приспада от неограничените позиции от първи ред в
съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

R0010/C0210

Приспадане по член 68,
параграф 1 — първи ред,
ограничени

Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 1,
което се приспада от ограничените позиции от първи ред в
съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

R0010/C0220

Приспадане по член 68,
параграф 1 — втори ред

Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 1,
което се приспада от позициите от втори ред в съответствие с
член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0020/C0190

Приспадане по член 68,
параграф 2 — общо

Това е общата стойност на приспадането по член 68, параграф 2
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0020/C0200

Приспадане по член 68,
параграф 2 — първи ред,
неограничени

Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 2,
което се приспада от неограничените позиции от първи ред в
съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

R0020/C0210

Приспадане по член 68,
параграф 2 — първи ред,
ограничени

Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 2,
което се приспада от ограничените позиции от първи ред в
съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

R0020/C0220

Приспадане по член 68,
параграф 2 — втори ред

Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 2,
което се приспада от позициите от втори ред в съответствие с
член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0030/C0190

Общо приспадания

Общата сума на всички приспадания за дялови участия съгласно
член 68, параграф 1 и член 68, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

R0030/C0200

Общо приспадания — първи
ред, неограничени

Общата сума на всички приспадания за дялови участия за
неограничени позиции от първи ред, съгласно член 68,
параграф 1 и член 68, параграф 2 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

R0030/C0210

Общо приспадания — първи
ред, ограничени

Общата сума на всички приспадания за дялови участия за
ограничени позиции от първи ред, съгласно член 68, параграф 1
и член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0030/C0220

Общо приспадания — втори
ред

Общата сума на всички приспадания за дялови участия за
позиции от втори ред, съгласно член 68, параграф 2 и
член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
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Таблица 3 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции,
които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които
са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 (при приспадане
на СС съгласно член 68, параграф 3)

C0230

Наименование на свързаното
предприятие

Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е
притежаваното дялово участие. Това са дялови участия във
финансови и кредитни институции, които се считат за стратег
ически
по
смисъла
на
член
171
от
Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването
на груповата платежоспособност въз основа на метод 1.

C0240

Идентификационен код на
актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker,
Reuters RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените
по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се
използва последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на
актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217,
както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0250

Вид идентификационен код
на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification
Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau
за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идент
ификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране
на корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва
да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече
различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез
идентификационния код на актива и буквения код на валутата
съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на
актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния
идентификационен код на актива, както в следния пример, за
който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 734
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0260

Общо

Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички
редове, притежавани при дялови участия във финансови и
кредитни институции, които се считат за стратегически по
смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и
които са включени при изчисляването на груповата платежо
способност въз основа на метод 1.

C0270

Капиталов инструмент от
тип 1

Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 1,
притежавани при дялови участия във финансови и кредитни
институции, които се считат за стратегически по смисъла на
член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са
включени при изчисляването на груповата платежоспособност
въз основа на метод 1.
Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0280

Капиталов инструмент от
тип 2

Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 2,
притежавани при дялови участия във финансови и кредитни
институции, които се считат за стратегически по смисъла на
член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са
включени при изчисляването на груповата платежоспособност
въз основа на метод 1.
Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0290

Подчинени пасиви

Това е стойността на подчинените пасиви, притежавани при
дялови участия във финансови и кредитни институции, които
се считат за стратегически по смисъла на член 171 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при
изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на
метод 1.

Таблица 4 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции,
които са стратегически (по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35), които не са
включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 и които не са
приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2 (включва останалата част (частта от участието, която
не е приспадната) след частичното приспадане съгласно член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)
C0300

Наименование на свързаното
предприятие

Това е наименованието на свързаното предприятие — финансова
или кредитна институция, в която е притежаваното дялово
участие. Дяловите участия в свързани предприятия са стратег
ически (както е определено в член 171 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35), не са включени при изчисляването на груповата
платежоспособност въз основа на метод 1 и не са приспаднати
съгласно член 68, параграфи 1 и 2.

C0310

Идентификационен код на
актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker,
Reuters RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените
по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се
използва последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на
актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217,
както е посочено в следния пример: „код + EUR“
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Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification
Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau
за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идент
ификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране
на корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва
да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече
различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез
идентификационния код на актива и буквения код на валутата
съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на
актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния
идентификационен код на актива, както в следния пример, за
който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0330

Общо

Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички редове,
притежавани при дялови участия в свързани предприятия —
финансови и кредитни институции, които са стратегически, не са
включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз
основа на метод 1 и не са приспаднати съгласно член 68,
параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, т.е. сборът
от:
1) стойността на стратегическите дялови участия във финансови и
кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с
член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни
институции е по-малка от 10 %,
2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се
приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0340

Капиталов инструмент от
тип 1

Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия
— финансови и кредитни институции, което е стратегическо, не е
включено при изчисляването на груповата платежоспособност въз
основа на метод 1, не е приспаднато съгласно член 68, параграфи 1
и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в капиталови
инструменти от тип 1, т.е. сборът от:
1) стойността на стратегическите дялови участия във финансови и
кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с
член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни
институции е по-малка от 10 %,
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2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се
приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
C0350

Капиталов инструмент от
тип 2

Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия
— финансови и кредитни институции, което е стратегическо, не е
включено при изчисляването на груповата платежоспособност въз
основа на метод 1, не е приспаднато съгласно член 68, параграфи 1
и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в капиталови
инструменти от тип 2, т.е. сборът от:
1) стойността на стратегическите дялови участия във финансови и
кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с
член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни
институции е по-малка от 10 %,
2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се
приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0360

Подчинени пасиви

Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия
— финансови и кредитни институции, което е стратегическо, не е
включено при изчисляването на груповата платежоспособност въз
основа на метод 1, не е приспаднато съгласно член 68, параграфи 1
и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в подчинени
пасиви, т.е. сборът от:
1) стойността на стратегическите дялови участия във финансови и
кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с
член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни
институции е по-малка от 10 %,
2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се
приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Таблица 5 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции,
които не са стратегически и които не са приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35
(включва останалата част след частичното приспадане съгласно член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)

C0370

Наименование на свързаното
предприятие

Това е наименованието на свързаното предприятие — финансова
или кредитна институция, в която е притежаваното дялово
участие. Това са участия в свързани предприятия, които не са
стратегически и които не са приспаднати съгласно член 68,
параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0380

Идентификационен код на
актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker,
Reuters RIC)
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— Код, определен от предприятието, при липса на посочените
по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се
използва последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на
актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217,
както е посочено в следния пример: „код + EUR“
C0390

Вид идентификационен код
на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification
Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau
за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идент
ификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране
на корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва
да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече
различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез
идентификационния код на актива и буквения код на валутата
съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на
актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния
идентификационен код на актива, както в следния пример, за
който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0400

Общо

Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички
редове, притежавани при всяко дялово участие в свързани
предприятия — финансови и кредитни институции, които не
са стратегически и които не са приспаднати съгласно член 68,
параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, т.е.
сборът от:
1) стойността на нестратегическите дялови участия във
финансови и кредитни институции, които не се приспадат в
съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите
участия във финансови и кредитни институции е по-малка
от 10 %,
2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които
се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0410

Капиталов инструмент от
тип 1

Това е стойността на всяко дялово участие в свързани
предприятия — финансови и кредитни институции, което не е
стратегическо, не е приспаднато съгласно член 68, всяко дялово
участие от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в
капиталови инструменти от тип 1, т.е. сборът от:
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1) стойността на нестратегическите дялови участия във
финансови и кредитни институции, които не се приспадат в
съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите
участия във финансови и кредитни институции е по-малка
от 10 %,
2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които
се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
C0420

Капиталов инструмент от
тип 2

Това е стойността на всяко дялово участие в свързани
предприятия — финансови и кредитни институции, което не е
стратегическо, не е приспаднато съгласно член 68, всяко дялово
участие от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в
капиталови инструменти от тип 2, т.е. сборът от:
1) стойността на нестратегическите дялови участия във
финансови и кредитни институции, които не се приспадат в
съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите
участия във финансови и кредитни институции е по-малка
от 10 %,
2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които
се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0430

Подчинени пасиви

Това е стойността на всяко дялово участие в свързани
предприятия — финансови и кредитни институции, което не е
стратегическо, не е приспаднато съгласно член 68, всяко дялово
участие от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в
подчинени пасиви, т.е. сборът от:
1) стойността на нестратегическите дялови участия във
финансови и кредитни институции, които не се приспадат в
съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите
участия във финансови и кредитни институции е по-малка
от 10 %,
2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които
се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Таблица 6 — Други стратегически дялови участия извън финансова и кредитна институция

C0440

Наименование на свързаното
предприятие

Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е
притежаваното дялово участие.
Това са дялови участия извън финансови и кредитни инст
итуции, които се считат за стратегически.

C0450

Идентификационен код на
актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker,
Reuters RIC)
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— Код, определен от предприятието, при липса на посочените
по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се
използва последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на
актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217,
както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0460

Вид идентификационен код
на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification
Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau
за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идент
ификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране
на корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва
да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече
различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез
идентификационния код на актива и буквения код на валутата
съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на
актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния
идентификационен код на актива, както в следния пример, за
който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0470

Общо

Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички
редове, притежавани при дялови участия, които не са във
финансови и кредитни институции и се считат за стратегически.

C0480

Капиталов инструмент от
тип 1

Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 1,
притежавани при дялови участия, които не са във финансови и
кредитни институции и се считат за стратегически.
Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0490

Капиталов инструмент от
тип 2

Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 2,
притежавани при дялови участия, които не са във финансови и
кредитни институции и се считат за стратегически.
Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
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Това е стойността на подчинените пасиви, притежавани при
дялови участия, които не са във финансови и кредитни инст
итуции и се считат за стратегически.

Таблица 7 — Други нестратегически дялови участия извън финансова и кредитна институция
C0510

Наименование на свързаното
предприятие

Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е
притежаваното дялово участие.
Това са дялови участия извън финансови и кредитни инст
итуции, които не се считат за стратегически.

C0520

Идентификационен код на
актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker,
Reuters RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените
по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се
използва последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на
актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217,
както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0530

Вид идентификационен код
на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification
Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau
за дружества от САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идент
ификационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране
на корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва
да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече
различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез
идентификационния код на актива и буквения код на валутата
съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на
актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния
идентификационен код на актива, както в следния пример, за
който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0540

Общо

Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички
редове, притежавани при дялови участия, които не са във
финансови и кредитни институции и не се считат за стратег
ически.
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Капиталов инструмент от
тип 1

УКАЗАНИЯ

Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 1,
притежавани при дялови участия, които не са във финансови и
кредитни институции и не се считат за стратегически.
Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0560

Капиталов инструмент от
тип 2

Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 2,
притежавани при дялови участия, които не са във финансови и
кредитни институции и не се считат за стратегически.
Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0570

Подчинени пасиви

Това е стойността на подчинените пасиви, притежавани при
дялови участия, които не са във финансови и кредитни инст
итуции и не се считат за стратегически.

Общо за изчисляване на КИП
R0040/C0580

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции —
Общо

Това е общата стойност на дяловите участия в предприятия,
които са финансови и кредитни институции.

R0040/C0590

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 1

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1
на дяловите участия в предприятия, които са финансови и
кредитни институции.

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 2

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2
на дяловите участия в предприятия, които са финансови и
кредитни институции.

R0040/C0610

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции —
Подчинени пасиви

Това е общата стойност на подчинените пасиви на дяловите
участия в предприятия, които са финансови и кредитни инст
итуции.

R0050/C0580

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които стратегически
(метод 1 или по-малко от
10 %, не по метод 1) —
Общо

Това е общата стойност на стратегическите дялови участия в
предприятия (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1),
които са финансови и кредитни институции.

R0050/C0590

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които стратегически
(метод 1 или по-малко от
10 %, не по метод 1) —
Капиталови инструменти от
тип 1

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1
на стратегическите дялови участия в предприятия (метод 1 или
по-малко от 10 %, не по метод 1), които са финансови и
кредитни институции.

R0040/C0600

Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
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Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които стратегически
(метод 1 или по-малко от
10 %, не по метод 1) —
Капиталови инструменти от
тип 2

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2
на стратегическите дялови участия в предприятия (метод 1 или
по-малко от 10 %, не по метод 1), които са финансови и
кредитни институции.

R0050/C0610

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които стратегически
(метод 1 или по-малко от
10 %, не по метод 1) —
Подчинени пасиви

Това е общата стойност на подчинените пасиви на стратегич
еските дялови участия в предприятия (метод 1 или по-малко
от 10 %, не по метод 1), които са финансови и кредитни инст
итуции.

R0060/C0580

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които нестратегически (помалко от 10 %) — Общо

Това е общата стойност на нестратегическите дялови участия в
предприятия (по-малко от 10 %), които са финансови и кредитни
институции.

R0060/C0590

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които нестратегически (помалко от 10 %) —
Капиталови инструменти от
тип 1

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1
на нестратегическите дялови участия в предприятия (по-малко
от 10 % — C0500), които са финансови и кредитни институции.

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които нестратегически (помалко от 10 %) —
Капиталови инструменти от
тип 2

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2
на нестратегическите дялови участия в предприятия (по-малко
от 10 %), които са финансови и кредитни институции.

R0050/C0600

R0060/C0600

Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0060/C0610

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които са финансови и
кредитни институции, от
които нестратегически (помалко от 10 %) —
Подчинени пасиви

Това е общата стойност на подчинените пасиви на нестратегич
еските дялови участия в предприятия (по-малко от 10 %), които
са финансови и кредитни институции.

R0070/C0580

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Общо

Това е общата стойност на дяловите участия в предприятия,
които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът
на C0470 и C0540.
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R0070/C0590

УКАЗАНИЯ

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 1

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1,
притежавани при дялови участия в предприятия, които не са
финансови и кредитни институции.

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 2

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2,
притежавани при дялови участия в предприятия, които не са
финансови и кредитни институции.

R0070/C0610

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Подчинени пасиви

Това е общата стойност на подчинените пасиви, притежавани
при дялови участия в предприятия, които не са финансови и
кредитни институции. Това е сборът на C0500 и C0570.

R0080/C0580

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Общо — от които стратег
ически

Това е общата стойност на стратегическите дялови участия в
предприятия, които не са финансови и кредитни институции.
Това е сборът на C0470.

R0080/C0590

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 1 — от които стратег
ически

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1,
притежавани при стратегически дялови участия в предприятия,
които не са финансови и кредитни институции.

R0080/C0600

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 2 — от които стратег
ически

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2,
притежавани при стратегически дялови участия в предприятия,
които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на
C0490.

R0080/C0610

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Подчинени пасиви — от
които стратегически

Това е общата стойност на подчинените пасиви, притежавани
при стратегически дялови участия в предприятия, които не са
финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0500.

R0090/C0580

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Общо — от които нестрат
егически

Това е общата стойност на нестратегическите дялови участия в
предприятия, които не са финансови и кредитни институции.
Това е сборът на C0540.

R0090/C0590

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 1 — от които нестрат
егически

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1,
притежавани при нестратегически дялови участия в
предприятия, които не са финансови и кредитни институции.
Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Това е сборът на C0550.

R0070/C0600

Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Това е сборът на C0480 и C0550.

Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в
член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Това е сборът на C0490 и C0560.

Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в
член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Това е сборът на C0480.
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R0090/C0600

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Капиталови инструменти от
тип 2 — от които нестрат
егически

Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2,
притежавани при нестратегически дялови участия в
предприятия, които не са финансови и кредитни институции.
Това е сборът на C0560.

R0090/C0610

Общо дялови участия в
свързани предприятия,
които не са финансови и
кредитни институции —
Подчинени пасиви — от
които нестратегически

Това е общата стойност на подчинените пасиви, притежавани
при нестратегически дялови участия в предприятия, които не
са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0570.

Общо всички дялови
участия

Това е общата стойност на всички дялови участия.

Общо
C0620

S.25.01 — Капиталово изискване
предприятия по стандартна формула

за

платежоспособност

—

за

Общи коментари:

Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.

Образец SR.25.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на образец S.01.03.

Когато предприятието има ОФ/ПКПИК (с изключение на тези, които
попадат в приложното поле на член 304 от Директива 2009/138/ЕО), при
отчитане на равнище съвкупно предприятие следва абстрактното КИП на
равнище модул на риска и способността за покриване на загуби (СПЗ) на
техническите резерви и отложените данъци, които биват отчитани, да се
изчисляват, както следва:

— Когато предприятието прилага пълна корекция в резултат на агрегацията
на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие,
абстрактното КИП се изчислява, все едно че няма загуба на диверсиф
икация, а СПЗ се изчислява като сбора на СПЗ за всички ОФ/ПКПИК и
останалата част;

— Когато предприятието прилага опростяване на равнище подмодул на
риска, за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП се изчислява по метода на пряко
сумиране на равнище подмодул, а СПЗ — като сбора на СПЗ за
всички ОФ/ПКПИК и останалата част;

— Когато предприятието прилага опростяване на равнище модул на риска,
за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП се изчислява по метода на пряко
сумиране на равнище модул, а СПЗ — като сбора на СПЗ за всички
ОФ/ПКПИК и останалата част;
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Корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК
на равнище предприятие се разпределя (C0050) към съответните модули на
риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение от страна на контрагента,
подписвачески риск в животозастраховането, подписвачески риск в
здравното застраховане и подписвачески риск в общото застраховане).
Стойностите, които се разпределят за всеки съответен модул на риска, се
изчисляват, както следва:

▼M1
— Изчисляване на „коефициент q“ ¼

adjustment
, където
BSCR′ Ä nSCRint

— adjustment = корекцията, изчислена в съответствие с един от
посочените по-горе три метода
— BSCR′

= основно капиталово изискване за платежоспособност,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец (C0040/R0100)

— nSCRint

= абстрактно КИП за риск, свързан с нематериален актив,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец (C0040/R0070)

▼B
— Умножаване на този „коефициент q“ с абстрактното КИП за всеки
съответен модул на риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение
от страна на контрагента, подписвачески риск в животозастраховането,
подписвачески риск в здравното застраховане и подписвачески риск в
общото застраховане)
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112,
параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО, с оглед представяне на
прогнозна оценка на КИП според стандартната формула.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд,
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, или останала
част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени
фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или
за останалата част. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/
портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието и трябва да се
прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в
други образци номер средства/портфейл.
►M2

R0010–R0050/
C0030

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност

__________ ◄

Стойност на нетните капиталови изисквания за всеки модул на риска,
изчислена посредством използване на стандартната формула.
При разликата между нетното и брутното КИП се взимат предвид
бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
При тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсифик
ационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО,
когато е приложимо.
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Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.
R0010–R0050/
C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Стойност на брутните капиталови изисквания за всеки модул на
риска, изчислена посредством използване на стандартната формула.
При разликата между нетното и брутното КИП се взимат предвид
бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
При тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсифик
ационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО,
когато е приложимо.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.

R0010–R0050/
C0050

Разпределение на
корекции на ОФ в
резултат на обособени
фондове и портфейли,
за който се прилага
изравнителна корекция

Част от корекцията, разпределена за всеки модул на риска съгласно
процедурата, описана в общите коментари. Тази стойност трябва да е
положителна.

R0060/C0030

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност —
Диверсификация

Стойност на диверсификационните ефекти между основното
капиталово изискване за платежоспособност на модулите на нетния
риск в резултат на прилагането на корелационната матрица,
определена в приложение IV към Директива 2009/138/ЕО.
Отчита се като отрицателна стойност.

R0060/C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност —
Диверсификация

Стойност на диверсификационните ефекти между основното
капиталово изискване за платежоспособност на модулите на
брутния риск в резултат на прилагането на корелационната
матрица, определена в приложение IV към Директива 2009/138/ЕО.
Отчита се като отрицателна стойност.

R0070/C0030

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност — Риск,
свързан с нематериален
актив

Стойност на капиталовото изискване след корекцията за способността
за покриване на загуби на техническите резерви, за риск, свързан с
нематериален актив, изчислена посредством използване на
стандартната формула.

R0070/C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност — Риск,
свързан с нематериален
актив

Бъдещите дискреционни плащания в съответствие с член 205 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на риск, свързан с
нематериален актив, е нула съгласно стандартната формула, следов
ателно R0070/C0040 е равна на R0070/C0030.

R0100/C0030

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност — Основно
капиталово изискване
за платежоспособност

Стойност на основните капиталови изисквания след като бъдат взети
предвид бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, изчислени посредством
стандартната формула.
При определянето на тази стойност следва да се вземат изцяло
предвид диверсификационните ефекти съгласно член 304 от
Директива 2009/138/ЕО, когато е приложимо.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.
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Тази стойност се изчислява като сбор от нетните капиталови изис
квания за всеки модул на риска в рамките на стандартната формула,
включително корекцията за диверсификационните ефекти в рамките
на стандартната формула.
R0100/C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност — Основно
капиталово изискване
за платежоспособност

Стойност на основните капиталови изисквания преди да бъдат взети
предвид бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, изчислени посредством
стандартната формула.
При определянето на тази стойност следва да се вземат изцяло
предвид диверсификационните ефекти съгласно член 304 от
Директива 2009/138/ЕО, когато е приложимо.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.
Тази стойност се изчислява като сбор от брутните капиталови изис
квания за всеки модул на риска в рамките на стандартната формула,
включително корекцията за диверсификационните ефекти в рамките
на стандартната формула.

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност
R0120/C0100

Корекция в резултат на
агрегацията на
абстрактното КИП за
ОФ/ПКПИК

Корекция за отстраняване на отклоненията при изчисляване на КИП
в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на
равнище модул на риска. Тази стойност трябва да е положителна.

R0130/C0100

Операционен риск

Размер на капиталовите изисквания за модула на операционния риск,
изчислени посредством използване на стандартната формула.

R0140/C0100

Способност на техн
ическите резерви да
покриват загуби

Размер на корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви, изчислена в съответствие със стандартната
формула.
Отчита се като отрицателна стойност.
На равнище ОФ/ПКПИК и на равнище предприятие, където няма
нито ОФ (различни от тези по член 304 от Директива 2009/138/
ЕО), нито ПКПИК, това е най-високата стойност между нула и
сумата, съответстваща на най-ниската стойност между размера на
техническите резерви без добавката за риска във връзка с бъдещи
дискреционни плащания, нетно от презастраховане, и разликата
между брутното и нетното основно капиталово изискване за плате
жоспособност.
Когато има ОФ (различни от тези по член 304 от Директива 2009/
138/ЕО) или ПКПИК, тази стойност се изчислява като сбора на
корекцията за способността за покриване на загуби на техническите
резерви, на всеки ОФ/ПКПИК и останалата част, като за горна
граница се вземат под внимание нетните бъдещи дискреционни
плащания.

R0150/C0100

Способност на
отсрочените данъци да
покриват загуби

Размер на корекцията за способността за покриване на загуби на
отсрочените данъци, изчислена в съответствие със стандартната
формула.
Отчита се като отрицателна стойност.

R0160/C0100

Капиталово изискване
за дейност, извършвана
съгласно член 4 от
Директива 2003/41/ЕО

Размер на капиталовото изискване, изчислено в съответствие с
правилата, посочени в член 17 от Директива 2003/41/ЕО, за
обособени фондове, свързани с пенсионно осигуряване, управлявани
по член 4 от Директива 2003/41/ЕО, към които се прилагат преходни
мерки. Този позиция се отчита само през преходния период.
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R0200/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност
без добавяне на
капитал

Размер на общото диверсифицирано КИП преди добавяне на капитал.

R0210/C0100

Вече определен
добавен капитал

Размер на добавения капитал, определен към референтната дата на
отчитане. Не се включва добавеният капитал, определен между тази
дата и датата на подаване на данни на надзорния орган, нито доба
веният капитал, определен след подаването на данните.

R0220/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност

Размер на капиталовото изискване за платежоспособност

Друга информация относно КИП
R0400/C0100

Капиталово изискване
за подмодул на риска,
свързан с акции,
основаващ се на
дюрацията

Размер на капиталовото изискване за подмодул на риска, свързан с
акции, основаващ се на дюрацията

R0410/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за останалата част

Размер на абстрактните КИП на останалата част, когато предприятие
има ОФ.

R0420/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за обособени фондове

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени фондове,
когато предприятието има ОФ (различни от тези, свързани с
дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/
41/ЕО (преходни мерки).

R0430/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за портфейли, за които
се прилага
изравнителна корекция

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за които
се прилага изравнителна корекция.

R0440/C0100

Диверсификационни
Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между
ефекти в резултат на
обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и оста
агрегация на
налата част, когато е приложимо.
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособените фондове за
член 304

R0450/C0100

Метод, използван за
изчисляване на
корекцията в резултат
на агрегация на
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособени фондове и
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

Метод, използван за изчисляване на корекция в резултат на агрегация
на абстрактното КИП за ОФ. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:

Бъдещи нетни
дискреционни
плащания

Размер на техническите резерви без добавката за риска във връзка с
бъдещи дискреционни плащания, нетно от презастраховане.

R0460/C0100

1 — Цялостно преизчисляване
2 — Опростяване на равнище подмодул на риска
3 — Опростяване на равнище модул на риска
4 — Няма корекция
Когато предприятието няма ОФ (или има единствено ОФ по член 304
от Директива 2009/138/ЕО), то трябва да избере вариант 4.
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S.25.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — за
предприятия, използващи стандартната формула и частичен
вътрешен модел
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.
Компонентите, които трябва да се отчитат, се договарят между национ
алните надзорни органи и застрахователните и презастрахователните
предприятия.
Информацията в образец SR.25.02 се отчита по обособен фонд, портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция, и за останалата част за всяко
предприятие, използващо частичен вътрешен модел. Тук спадат
предприятията, които използват частичен вътрешен модел по отношение
на изцяло обособен фонд и/или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, докато по отношение на другите обособени фондове и/или
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, използват
стандартната формула. Настоящият образец се отчита за всички подфондове
на съществени ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
За тези предприятия съгласно частичен вътрешен модел, за които се
прилага корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за
ОФ/ПКПИК, когато предприятието има ОФ/ПКПИК (с изключение на
тези, които попадат в приложното поле на член 304 от Директива
2009/138/ЕО), при отчитане на равнище съвкупно предприятие следва
абстрактното КИП на равнище модул на риска и способността за
покриване на загуби (СПЗ) на техническите резерви и отложените данъци,
които биват отчитани, да се изчисляват, както следва:
— Когато предприятието прилага пълна корекция в резултат на агрегацията
на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие:
абстрактното КИП се изчислява, все едно че няма ОФ, а СПЗ се
изчислява като сбора на СПЗ за всички ОФ/ПКПИК и останалата част;
— Когато предприятието прилага опростяване на равнище подмодул на
риска, за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП и СПЗ се изчисляват по метода на
пряко сумиране на равнище подмодул.
— Когато предприятието прилага опростяване на равнище модул на риска,
за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП и СПЗ се изчисляват по метода на
пряко сумиране на равнище модул.
Корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК
на равнище предприятие се разпределя (C0060) към съответните модули на
риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение от страна на контрагента,
подписвачески риск в животозастраховането, подписвачески риск в
здравното застраховане и подписвачески риск в общото застраховане),
когато се изчислява съгласно стандартната формула. Стойностите, които
се разпределят за всеки съответен модул на риска, се изчисляват, както
следва:
— Изчисляване на „коефициент q“ ¼

adjustment
, където
BSCR′ Ä nSCRint

— adjustment = корекцията, изчислена в съответствие с един от
посочените по-горе три метода
— BSCR′

= основно капиталово изискване за платежоспособност,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец
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— nSCRint

= абстрактно КИП за риск, свързан с нематериален актив,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец

— Умножаване на този „коефициент q“ с абстрактното КИП за всеки
съответен модул на риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение
от страна на контрагента, подписвачески риск в животозастраховането,
подписвачески риск в здравното застраховане и подписвачески риск в
общото застраховане)
ПОЗИЦИЯ

Z0020

Обособен фонд,
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, или останала
част

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени
фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или
за останалата част. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/
портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието и трябва да се
прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в
други образци номер средства/портфейл.
►M2

C0010

Уникален номер на
компонент

__________ ◄

Уникален номер на всеки компонент, договорен със съответния
национален надзорен орган, установяващ еднозначно компонентите
от техния модел. Този номер е винаги придружен от подходящо
описание на компонентите, отчетени във всяка позиция. Ако част
ичният вътрешен модел позволява същото разделение по модули на
риска, каквото се среща при стандартната формула, компонентите се
номерират, както следва:
— 1 — Пазарен риск
— 2 — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
— 3 — Подписвачески риск в животозастраховането
— 4 — Подписвачески риск в здравното застраховане
— 5 — Подписвачески риск в общото застраховане
— 6 — Риск, свързан с нематериален актив
— 7 — Пазарен риск
— 8 — СПЗ на техническите резерви (отрицателна стойност)
— 9 — СПЗ на отсрочените данъци (отрицателна стойност)
Когато не могат да бъдат отчетени модулите на риска по
стандартната формула, предприятието определя за всеки компонент
различен номер от 1 до 7.
Този номер е винаги придружен от подходящо описание на компоне
нтите, отчетени във всяка позиция C0030. Номерата на компонентите
се използват последователно във времето.

C0020

Описание на
компонентите

В свободен текст се посочва всеки един от компонентите, който може
да бъде установен от предприятието. Тези компоненти трябва да
бъдат приведени в съответствие с модулите на риска по стандартната
формула, ако е възможно съгласно частичния вътрешен модел. Всеки
компонент трябва да бъде посочен, като се използва отделен запис.
Предприятията трябва да определят и отчитат компоненти по после
дователен начин през различните отчетни периоди, освен когато
вътрешният модел, засягащ категориите, е бил променен.
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Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или
на отсрочените данъци, която не е включена в компонентите, се
отчита като отделни компоненти.
C0030

Изчисляване на капит
аловото изискване за
платежоспособност

Размер на капиталовото изискване за всеки компонент, независимо от
метода на изчисление (стандартна формула или частичен вътрешен
модел), след корекции за покриване на загуби на техническите
резерви и/или на отсрочените данъци, когато те са включени в изчис
лението на компонента.
За компонентите „Способност за покриване на загуби (СПЗ) на техн
ическите резерви и/или на отсрочените данъци“, отчитани като
отделен компонент, това е размерът на способността за покриване
на загуби (отчитан като отрицателни стойности)
За компоненти, изчислени посредством стандартната формула, това
поле представлява брутното абстрактно КИП. За компоненти,
изчислени посредством частичния вътрешен модел, това представлява
стойността, при която се отчитат бъдещите действия на управит
елните органи, включени в изчислението, но не и тези, които са
моделирани като отделен компонент.
При тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсифик
ационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО,
когато е приложимо.
Когато е приложимо, това поле не включва разпределението на
корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/
ПКПИК на равнище предприятие.

C0050

Разпределение от
корекции в резултат на
обособени фондове и
портфейли, за който се
прилага изравнителна
корекция

Когато е приложимо, част от корекцията, разпределена за всеки
модул на риска съгласно процедурата, описана в общите коментари.
Тази стойност трябва да е положителна.

C0060

Разглеждане на бъдещи
действия на управит
елните органи относно
технически резерви и/
или отсрочени данъци

За да се определи дали бъдещите действия на управителните органи,
свързани със способността за покриване на загуби на техническите
резерви и/или на отсрочените данъци, са включени в изчислението, се
използва една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви, включени в
компонента
2 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на отсрочените данъци, включени в
компонента
3 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви и отсрочените
данъци, включени в компонента
4 — Не са включени допускания за бъдещи действия на управит
елните органи.

C0070

Моделирана сума

За всеки компонент това поле представлява сумата, изчислена
съгласно частичния вътрешен модел.

R0110/C0100

Общо недиверсиф
ицирани компоненти

Сбор на всички компоненти.

R0060/C0100

Диверсификация

Общият размер на диверсификацията между компонентите, отчетени
в C0030.
Тази стойност не включва диверсификационните ефекти в рамките на
всеки компонент, които трябва да се включат в отчетените в C0030
стойности.
Отчита се като отрицателна стойност.
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R0120/C0100

Корекция в резултат на
агрегацията на
абстрактното КИП за
ОФ/ПКПИК

Когато е приложимо, корекция за отстраняване на отклоненията при
изчисляване на КИП в резултат на агрегацията на абстрактното КИП
за ОФ/ПКПИК на равнище модул на риска.

R0160/C0100

Капиталово изискване
за дейност, извършвана
съгласно член 4 от
Директива 2003/41/ЕО

Размер на капиталовото изискване, изчислено в съответствие с
правилата, посочени в член 17 от Директива 2003/41/ЕО, за
обособени фондове, свързани с пенсионно осигуряване, управлявани
по член 4 от Директива 2003/41/ЕО, към които се прилагат преходни
мерки. Този позиция се отчита само през преходния период.

R0200/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност
без добавяне на
капитал

Размер на общото диверсифицирано КИП преди добавяне на капитал.

R0210/C0100

Вече определен
добавен капитал

Размер на добавения капитал, определен към референтната дата на
отчитане. Не се включва добавеният капитал, определен между тази
дата и датата на подаване на данни на надзорния орган, нито доба
веният капитал, определен след подаването на данните.

R0220/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност

Съвкупно капиталово изискване, включително добавения капитал

Друга информация относно КИП
R0300/C0100

Размер/прогнозна
оценка на общата
способност на техн
ическите резерви да
покриват загуби

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на техническите резерви, включително частта,
включена в компонентите, и частта, отчетена като отделен
компонент. Отчита се като отрицателна стойност.

R0310/C0100

Размер/прогнозна
оценка на способността
за покриване на загуби
на отсрочените данъци

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на отсрочените данъци, включително частта,
включена в компонентите, и частта, отчетена като отделен
компонент. Отчита се като отрицателна стойност.

R0400/C0100

Капиталово изискване
за подмодул на риска,
свързан с акции,
основаващ се на
дюрацията

Размер на капиталовото изискване за подмодул на риска, свързан с
акции, основаващ се на дюрацията

R0410/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за останалата част

Размер на абстрактните КИП на останалата част, когато предприятие
има ОФ.

R0420/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за обособени фондове

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени фондове,
когато предприятието има ОФ (различни от тези, свързани с
дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/
41/ЕО (преходни).

R0430/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за портфейли, за които
се прилага
изравнителна корекция

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за които
се прилага изравнителна корекция.
Тази позиция не трябва да бъде отчитана, когато се отчита изчис
ляването на КИП на равнище ОФ или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция.
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R0440/C0100

R0450/C0100

УКАЗАНИЯ

Диверсификационни
ефекти в резултат на
агрегация на
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособените фондове за
член 304

Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между
обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и оста
налата част, когато е приложимо.

Метод, използван за
изчисляване на
корекция в резултат на
агрегация на
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособените фондове

Метод, използван за изчисляване на корекция в резултат на агрегация
на абстрактното КИП за ОФ. Използва се един от следните варианти:

Равнява се на разликата между сбора на абстрактното КИП за всеки
ОФ/ПКПИК/останала част и КИП, отчетени в R0200/C0100.

1 — Цялостно преизчисляване
2 — Опростяване на равнище подмодул на риска
3 — Опростяване на равнище модул на риска
4 — Няма корекция
Когато предприятието няма ОФ (или има единствено ОФ по член 304
от Директива 2009/138/ЕО), то трябва да избере вариант 4.

R0460/C0100

Бъдещи нетни
дискреционни
плащания

Размер на техническите резерви без добавката за риска във връзка с
бъдещи дискреционни плащания, нетно от презастраховане.

S.25.03 — Капиталово изискване за платежоспособност
предприятия, използващи цялостен вътрешен модел

—

за

Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.
Компонентите, които трябва да се отчитат, се договарят между национ
алните надзорни органи и застрахователните и презастрахователните
предприятия.
Образец SR.25.03 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част за всяко предприятие, използващо цялостен вътрешен
модел. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.

ПОЗИЦИЯ

Z0020

Обособен фонд, портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция, или
останала част

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци номер
средства/портфейл.
►M2

__________ ◄
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C0010

Уникален номер на
компонент

УКАЗАНИЯ

Уникален номер на всеки компонент от цялостния вътрешен
модел, договорен със съответния национален надзорен орган,
установяващ еднозначно компонентите от техния модел. Този
номер е винаги придружен от подходящо описание на компоне
нтите, отчетени във всяка позиция C0020.
Номерата на компонентите се използват последователно във
времето.

C0020

Описание на компонентите

В свободен текст се посочва всеки един от компонентите, който
може да бъде установен от предприятието в рамките на
цялостния вътрешен модел. Тези компоненти може да не са
изцяло в съответствие с рисковете, определени за стандартната
формула. Всеки компонент трябва да бъде посочен, като се
използва отделен запис. Предприятията трябва да определят и
отчитат компоненти по последователен начин през различните
отчетни периоди, освен когато вътрешният модел, засягащ
категориите, е бил променен.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/
или на отсрочените данъци, която е моделирана, но не е
включена в компонентите, се отчита като отделни компоненти.

C0030

Изчисляване на капит
аловото изискване за плате
жоспособност

Размер на нетното капиталово изискване за всеки компонент
след корекциите за бъдещите действия на управителните
органи, свързани със способността за покриване на загуби на
техническите резерви и/или на отсрочените данъци, когато е
приложимо, изчислено чрез цялостния вътрешен модел на
недиверсифицирана основа, доколкото тези корекции са
моделирани в рамките на компонентите.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/
или на отсрочените данъци, която е моделирана, но не е
включена в компонентите, се отчита като отрицателна стойност.

C0060

Разглеждане на бъдещи
действия на управителните
органи относно технически
резерви и/или отсрочени
данъци

За да се определи дали бъдещите действия на управителните
органи, свързани със способността за покриване на загуби на
техническите резерви и/или на отсрочените данъци, са
включени в изчислението, се използва една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със
способността за покриване на загуби на техническите резерви,
включени в компонента
2 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със
способността за покриване на загуби на отсрочените данъци,
включени в компонента
3 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със
способността за покриване на загуби на техническите резерви и
отсрочените данъци, включени в компонента
4 — Не са включени допускания за бъдещи действия на
управителните органи.

R0110/C0100

Общо недиверсифицирани
компоненти

Сбор на всички компоненти.

R0060/C0100

Диверсификация

Общият размер на диверсификация между компонентите,
отчетени в C0030, изчислена с помощта на цялостен вътрешен
модел.
Тази стойност не включва диверсификационните ефекти в
рамките на всеки компонент, които трябва да се включат в
отчетените в C0030 стойности.
Отчита се като отрицателна стойност.
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УКАЗАНИЯ

R0160/C0100

Капиталово изискване за
дейност, извършвана
съгласно член 4 от
Директива 2003/41/ЕО

Размер на капиталовото изискване, изчислено в съответствие с
правилата, посочени в член 17 от Директива 2003/41/ЕО, за
обособени фондове, свързани с пенсионно осигуряване,
управлявани по член 4 от Директива 2003/41/ЕО, към които се
прилагат преходни мерки. Този позиция се отчита само през
преходния период.

R0200/C0100

Капиталово изискване за
платежоспособност без
добавяне на капитал

Размер на общото диверсифицирано КИП преди добавяне на
капитал.

R0210/C0100

Вече определен добавен
капитал

Размер на добавения капитал, определен към референтната дата
на отчитане. Не се включва добавеният капитал, определен
между тази дата и датата на подаване на данни на надзорния
орган, нито добавеният капитал, определен след подаването на
данните.

R0220/C0100

Капиталово изискване за
платежоспособност

Размер на общото КИП, изчислено с помощта на цялостен
вътрешен модел.

Друга информация относно КИП
R0300/C0100

Размер/прогнозна оценка на
общата способност на техн
ическите резерви да
покриват загуби

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на техническите резерви, включително
частта, включена във всеки компонент, и частта, отчетена като
отделен компонент.

R0310/C0100

Размер/прогнозна оценка на
общата способност за
покриване на загуби на
отсрочените данъци

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на отсрочените данъци, включително
частта, включена във всеки компонент, и частта, отчетена като
отделен компонент.

R0410/C0100

Общ размер на абстрактните
капиталови изисквания за
платежоспособност за оста
налата част

Размер на абстрактните КИП на останалата част, когато
предприятие има ОФ.

R0420/C0100

Общ размер на абстрактните
капиталови изисквания за
платежоспособност за
обособени фондове

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени
фондове, когато предприятието има ОФ (различни от тези,
свързани с дейността, управлявана в съответствие с член 4 от
Директива 2003/41/ЕО (преходни).

R0430/C0100

Общ размер на абстрактните
капиталови изисквания за
платежоспособност за
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция.

R0440/C0100

Диверсификационни ефекти
в резултат на агрегация на
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за обособените
фондове за член 304

Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между
обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и
останалата част, когато е приложимо.

R0460/C0100

Бъдещи нетни дискреционни
плащания

Размер на техническите резерви без добавката за риска във
връзка с бъдещи дискреционни плащания, нетно от
презастраховане.
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S.26.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.26.01.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна
оценка на КИП според стандартната формула. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция, или останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен
номер за обособения фонд или портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци
номер средства/портфейл.
►M2

R0010/C0010

Опростявания — риск, свързан
с лихвения спред — облигации
и заеми

__________ ◄

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска, свързан с лихвения спред, по
облигации и заеми. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080
за R0410.

R0020/C0010

Опростявания за каптивните
предприятия — лихвен риск

Посочва се дали каптивното предприятие използва
опростявания за изчисляване на лихвения риск. Използват
се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080
за R0100-R0120
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R0030/C0010

Опростявания за каптивните
предприятия — риск, свързан с
лихвения спред, по облигации
и заеми

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали каптивното предприятие използва
опростявания за изчисляване на риска, свързан с лихвения
спред, по облигации и заеми. Използват се следните възмож
ности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания

R0040/C0010

Опростявания за каптивните
застрахователни и каптивните
презастрахователни
предприятия — Риск, свързан с
пазарна концентрация

Посочва се дали каптивното предприятие използва
опростявания за изчисляване на риска, свързан с пазарна
концентрация. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания

Лихвен риск
R0100/C0060

Абсолютна стойност след
Това е нетното капиталово изискване за лихвения риск, т.е.
сътресението — Нетно
след корекцията за способността за покриване на загуби на
капиталово изискване за плате техническите резерви.
жоспособност — Лихвен риск
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за лихвен риск, изчислено чрез
използване на опростени изчисления за каптивни
предприятия.

R0100/C0080

Абсолютна стойност след
Това е брутното капиталово изискване за лихвения риск, т.е.
сътресението — Брутно
преди корекцията за способността за покриване на загуби на
капиталово изискване за плате техническите резерви.
жоспособност — Лихвен риск
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за лихвен риск, изчислено чрез
използване на опростени изчисления за каптивни
предприятия.

R0110–R0120/
C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Лихвен риск —
намаляване/повишаване на
лихвените проценти

Това е общата стойност на активите, чувствителни към риск
от намаляване/повишаване на лихвените проценти, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Лихвен риск —
намаляване/повишаване на
лихвените проценти

Това е общата стойност на пасивите, чувствителни към риск
от намаляване/повишаване на лихвените проценти, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Лихвен риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
корекцията за способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Лихвен
риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е абсолютната стойност на пасивите (след корекцията за
способността на техническите резерви да покриват загуби),
чувствителни към риск от намаляване/повишаване на
лихвените проценти, след сътресението.

R0110–R0120/
C0030

R0110–R0120/
C0040

R0110–R0120/
C0050

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

от

от

от

от
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R0110–R0120/
C0060

R0110–R0120/
C0070

R0110–R0120/
C0080

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Лихвен риск
— намаляване/повишаване на
лихвените проценти

Това е нетното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на лихвените проценти, т.е. след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
корекцията за способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Лихвен
риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от намаляване/повишаване на лихвените
проценти, след сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Лихвен риск
— намаляване/повишаване на
лихвените проценти

Това е брутното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на лихвените проценти, т.е. преди способността
на техническите резерви да покриват загуби.

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на
лихвените
проценти,
изчислено
с
използване
на
опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на
лихвените
проценти,
изчислено
с
използване
на
опростявания.

Риск, свързан с акции
R0200/C0060

Абсолютна стойност след
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
сътресението — Нетно
акции, т.е. след корекцията за способността за покриване на
капиталово изискване за плате загуби на техническите резерви.
жоспособност — Риск, свързан
с акции

R0200/C0080

Абсолютна стойност след
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
сътресението — Брутно
акции, т.е. преди способността за покриване на загуби на
капиталово изискване за плате техническите резерви.
жоспособност — Риск, свързан
с акции

R0210/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
акции — капиталови
инструменти от тип 1

R0210/C0030

R0210/C0040

R0210/C0050

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
акции — капиталови
инструменти от тип 1

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите,
чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови
инструменти от тип 1
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите,
чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови
инструменти от тип 1
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1,
след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1,
след сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 759
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0210/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с акции — капиталови
инструменти от тип 1

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции
(за капиталови инструменти от тип 1), след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

R0210/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1,
преди сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R0210/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с акции — капиталови
инструменти от тип 1

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
акции, за капиталови инструменти от тип 1, т.е. преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0220–R0240/
C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
акции — капиталови
инструменти от тип 1

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите,
чувствителни към риск, свързан с акции (за всеки вид
капиталови инструменти от тип 1).

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти
от тип 1), след сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
акции — капиталови
инструменти от тип 2

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите,
чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови
инструменти от тип 2.

R0220–R0240/
C0040

R0250/C0020

R0250/C0030

R0250/C0040

R0250/C0050

R0250/C0060

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
акции — капиталови
инструменти от тип 2

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

възстановяванията

възстановяванията

от

от

от

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите,
чувствителни към риск, свързан с акции, за капиталови
инструменти от тип 2.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 2,
след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 2),
след сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с акции — капиталови
инструменти от тип 2

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции
(за капиталови инструменти от тип 2), след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от
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R0250/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 2),
след сътресението, но преди способността на техническите
резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R0250/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с акции — капиталови
инструменти от тип 2

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
акции, за капиталови инструменти от тип 2, т.е. преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0260–R0280/
C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
акции — капиталови
инструменти от тип 2

Това е стойността на активите, чувствителни към риск,
свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти от
тип 2).

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти
от тип 2), след сътресението върху акциите.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
акции — Допустими
инфраструктурни капиталови
инструменти

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите,
чувствителни към риск, свързан с акции, за допустимите
инфраструктурни капиталови инструменти.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
акции — Допустими
инфраструктурни капиталови
инструменти

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите,
чувствителни към риск, свързан с акции — за допустимите
инфраструктурни капиталови инструменти.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с акции —
Допустими инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за допустимите инфраструктурни
капиталови инструменти след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с акции —
Допустими инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за допустими инфраструктурни
капиталови инструменти), след сътресението и след способ
ността на техническите резерви да покриват загуби.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции — Допустими
инфраструктурни капиталови
инструменти

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции
(за допустимите инфраструктурни капиталови инструменти),
след корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

R0260–R0280/
C0040

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

възстановяванията

от

от

▼M1
R0290/C0020

R0290/C0030

R0290/C0040

R0290/C0050

R0290/C0060

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

от

от

от

от
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ПОЗИЦИЯ

R0290/C0070

R0290/C0080

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с акции —
Допустими инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за допустимите инфраструктурни
капиталови инструменти), след сътресението, но преди
способността на техническите резерви да покриват загуби.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с акции — Допустими
инфраструктурни капиталови
инструменти

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
акции, за допустимите инфраструктурни капиталови
инструменти, т.е. преди способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

▼B
Риск, свързан с недвижима собственост
R0300/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
недвижима собственост

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с недвижима собственост.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
недвижима собственост

Това е стойността на пасивите, чувствителна към риск,
свързан с недвижима собственост.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с недвижима
собственост

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с недвижима собственост, след сътресението
върху недвижимата собственост.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с недвижима
собственост

Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на
риск, свързан с недвижима собственост, след сътресението
върху недвижимата собственост и след способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.

R0300/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с недвижима
собственост

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
недвижима собственост, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

R0300/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с недвижима
собственост

Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на
риск, свързан с недвижима собственост, след сътресението
върху недвижимата собственост, но преди способността на
техническите резерви да покриват загуби.

R0300/C0030

R0300/C0040

R0300/C0050

R0300/C0080

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

от

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

възстановявания

от

от

от

от

от

Абсолютна стойност след
Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
сътресението — Брутно
недвижима собственост, т.е. преди способността за
капиталово изискване за плате покриване на загуби на техническите резерви.
жоспособност — Риск, свързан
с недвижима собственост
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Риск, свързан с лихвения спред
R0400/C0060

Абсолютна стойност след
Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
сътресението — Нетно
лихвения спред, след корекцията за способността за
капиталово изискване за плате покриване на загуби на техническите резерви.
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред

R0400/C0080

Абсолютна стойност след
Това е брутното капиталово изискване за риска, свързан с
сътресението — Брутно
лихвения спред, преди способността за покриване на загуби
капиталово изискване за плате на техническите резерви.
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред

R0410/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
лихвения спред — облигации и
заеми

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред — облигации и
заеми

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след
сътресението и след способността на техническите резерви да
покриват загуби.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — облигации
и заеми

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след
сътресението, но преди способността на техническите резерви
да покриват загуби.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — облигации
и заеми

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, т.е. преди корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

R0410/C0030

R0410/C0040

R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

от

от

от

от

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за платежоспособност за риск,
свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, изчислено
с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за платежоспособност за риск, свързан
с лихвения спред, по облигации и заеми, изчислено с
използване на опростявания.
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R0411/C0020

R0411/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
лихвения спред — Облигации
и заеми (допустими
инфраструктурни инвестиции)
Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред — Облигации
и заеми (допустими
инфраструктурни инвестиции)

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите,
чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, за
облигации и заеми, които представляват допустими
инфраструктурни инвестиции.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0411/C0050

от

възстановявания

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— Облигации и заеми (доп
устими инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми, които
представляват допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— Облигации и заеми (доп
устими инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми, които
представляват допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението, но преди способността на техническите резерви
да покриват загуби. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши
въз основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.
R0411/C0060

от

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите,
чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, за
облигации и заеми, които представляват допустими
инфраструктурни инвестиции. Тази стойност се отчита само
когато разделението между R0411 и R0412 може да се
извърши въз основа на метода, използван за изчислението.
Когато разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0411/C0040

възстановяванията

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — Облигации
и заеми (допустими
инфраструктурни инвестиции)

от

възстановяванията

възстановявания

от

от

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред за облигации и заеми, които представляват
допустими инфраструктурни инвестиции, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви. Тази стойност се отчита само когато разделението
между R0411 и R0412 може да се извърши въз основа на
метода, използван за изчислението. Когато разделението не
е възможно, се попълва само R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.

R0411/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— Облигации и заеми (доп
устими инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми, които
представляват допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението, но преди способността на техническите резерви
да покриват загуби. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши
въз основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0411/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — Облигации
и заеми (допустими
инфраструктурни инвестиции)

от

възстановявания

от

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, за облигации и заеми, които представляват
допустими инфраструктурни инвестиции, т.е. преди способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви. Тази
стойност се отчита само когато разделението между R0411 и
R0412 може да се извърши въз основа на метода, използван
за изчислението. Когато разделението не е възможно, се
попълва само R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.
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Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
лихвения спред — Облигации
и заеми (различни от
допустими инфраструктурни
инвестиции)

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите,
чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, за
облигации и заеми, различни от допустими инфраструктурни
инвестиции.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред — Облигации
и заеми (различни от
допустими инфраструктурни
инвестиции)

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите,
чувствителни към риск, свързан с лихвения спред, за
облигации и заеми, различни от допустими инфраструктурни
инвестиции. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши
въз основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.
R0412/C0040

R0412/C0050

възстановявания

от

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни инвестиции)

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми,
различни от допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми,
различни от допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението и след способността на техническите резерви
да покриват загуби. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши
въз основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.
R0412/C0060

от

възстановяванията

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — Облигации
и заеми (различни от
допустими инфраструктурни
инвестиции)

от

възстановяванията

възстановявания

от

от

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, за облигации и заеми, различни от
допустими инфраструктурни инвестиции, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви. Тази стойност се отчита само когато разделението
между R0411 и R0412 може да се извърши въз основа на
метода, използван за изчислението. Когато разделението не
е възможно, се попълва само R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.

R0412/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми,
различни от допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението, но преди способността на техническите
резерви да покриват загуби. Тази стойност се отчита само
когато разделението между R0411 и R0412 може да се
извърши въз основа на метода, използван за изчислението.
Когато разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0412/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — Облигации
и заеми (различни от
допустими инфраструктурни
инвестиции)

от

възстановявания

от

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, за облигации и заеми, различни от
допустими инфраструктурни инвестиции, т.е. преди способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви. Тази
стойност се отчита само когато разделението между R0411 и
R0412 може да се извърши въз основа на метода, използван
за изчислението. Когато разделението не е възможно, се
попълва само R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.
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R0420/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — кредитни
деривати

R0420/C0080

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
Абсолютна стойност след
лихвения спред, по кредитни деривати, т.е. преди способ
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате ността за покриване на загуби на техническите резерви.
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — кредитни
деривати

R0430–R0440/
C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
лихвения спред — намаляване/
повишаване по кредитни
деривати

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване по отношение на
риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред — намаляване/
повишаване по кредитни
деривати

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване по отношение на
риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— кредитни деривати —
намаляване/повишаване по
кредитни деривати

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— кредитни деривати —
намаляване/повишаване по
кредитни деривати

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението и
след способността на техническите резерви да покриват
загуби.

Абсолютни стойности след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — кредитни
деривати — намаляване/
повишаване по кредитни
деривати

Това е нетното капиталово изискване за сътресенията от
намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред,
по кредитни деривати, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

R0430–R0440/
C0030

R0430–R0440/
C0040

R0430–R0440/
C0050

R0430–R0440/
C0060

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

от

от

от

от
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R0430–R0440/
C0070

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с лихвения спред
— кредитни деривати —
намаляване/повишаване по
кредитни деривати

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението,
но преди способността на техническите резерви да покриват
загуби.

R0430–R0440/
C0080

Абсолютни стойности след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред — кредитни
деривати — намаляване/
повишаване по кредитни
деривати

Това е брутното капиталово изискване за сътресенията от
намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред,
по кредитни деривати, т.е. преди способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

R0450/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции,
след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи
позиции, след сътресението и след способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.

R0450/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0450/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи
позиции, след сътресението, но преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.

R0450/C0030

R0450/C0040

R0450/C0050

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

от

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

възстановявания

от

от

от

от

от

от
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R0450/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции, т.е. преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0460/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — риск, свързан с
лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1.

R0460/C0030

R0460/C0040

R0460/C0050

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1
Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
тип 1

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1, след сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
тип 1)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи
позиции от тип 1, след сътресението и след способността на
техническите резерви да покриват загуби.

R0460/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 1, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0460/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
тип 1

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи
позиции от тип 1, след сътресението, но преди способността
на техническите резерви да покриват загуби.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

от

възстановявания

възстановявания

от

от

R0460/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 1, т.е.
преди корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

R0470/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0470/C0030

R0470/C0040

R0470/C0050

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2
Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
тип 2

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2, след сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
тип 2)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи
позиции от тип 2, след сътресението и след способността на
техническите резерви да покриват загуби.

R0470/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 2, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0470/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
тип 2

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи
позиции от тип 2, след сътресението, но преди способността
на техническите резерви да покриват загуби.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

от

възстановявания

възстановявания

от

от

R0470/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 2, т.е.
преди корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

R0480/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
лихвения спред — прес
екюритизация

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции, след сътресението.

R0480/C0030

R0480/C0040

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

от

от

от
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R0480/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции, след сътресението и след способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R0480/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по пресекюритизиращи позиции, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0480/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби —
Риск, свързан с лихвения спред
— секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции, след сътресението, но преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.

R0480/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан
с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по пресекюритизиращи позиции, т.е. преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Риск от концентрация

R0500/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — риск от пазарна
концентрация

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от пазарна концентрация.
За каптивни предприятия, ако R0040/C0010 = 1, тази позиция
представлява абсолютната стойност на активите, чувств
ителни към риска от пазарна концентрация, след като се
вземат предвид позволените опростявания за каптивни
предприятия.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0500/C0060

R0500/C0080

възстановяванията

от

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — риск от
пазарна концентрация

Това е нетното капиталово изискване за риск от пазарна
концентрация след корекцията за способността за покриване
на загуби на техническите резерви, агрегирано за всяка
експозиция към едно лице.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — риск от
пазарна концентрация

Това е брутното капиталово изискване за риск от пазарна
концентрация, агрегирано за всяка експозиция към едно
лице, т.е. преди корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

За каптивни предприятия, ако поле R0040/C0010 = 1, тази
позиция представлява нетното капиталово изискване за
риска от пазарна концентрация, изчислен чрез използване
на опростени изчисления.
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Валутен риск
R0600/C0060

Абсолютна стойност след
Това е сумата за различни валути на:
сътресението — Нетно
— капиталовото изискване (включително след способността
капиталово изискване за плате
на техническите резерви да покриват загуби) за
жоспособност (след способ
повишаване на стойността на чуждестранната валута
ността на техническите резерви
спрямо местната валута;
да покриват загуби) — валутен
риск
— капиталовото изискване (включително след способността
на техническите резерви да покриват загуби) за
понижаване на стойността на чуждестранната валута
спрямо местната валута.

R0600/C0080

Абсолютна стойност след
Това е сумата за различни валути на:
сътресението — Брутно
— капиталовото изискване (преди способността на техн
капиталово изискване за плате
ическите резерви да покриват загуби) за повишаване на
жоспособност — валутен риск
стойността на чуждестранната валута спрямо местната
валута;
— капиталовото изискване (преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби) за понижаване на
стойността на чуждестранната валута спрямо местната
валута;

R0610–R0620/
C0020

R0610–R0620/
C0030

R0610–R0620/
C0040

R0610–R0620/
C0050

R0610–R0620/
C0060

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Валутен риск —
повишаване/понижаване на
стойността на чуждестранната
валута

Това е общата стойност на активите, чувствителни към риск
от намаляване/повишаване на валутния курс, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Валутен риск —
повишаване/понижаване на
стойността на чуждестранната
валута

Това е общата стойност на пасивите, чувствителни към риск
от намаляване/повишаване на валутния курс, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Валутен риск — повишаване/
понижаване на стойността на
чуждестранната валута

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от намаляване/повишаване на валутния курс, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Валутен риск — повишаване/
понижаване на стойността на
чуждестранната валута

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от намаляване/повишаване на валутния курс, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност (след способ
ността на техническите резерви
да покриват загуби) — Валутен
риск — повишаване/
понижаване на стойността на
чуждестранната валута

Това е нетното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на валутния курс след корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви. В
R0610 се отчитат само валутите с най-голямо повишаване
при сътресението, а в R0620 — само тези с най-голямо
намаляване при сътресението.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

от

от

от

от
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R0610–R0620/
C0070

R0610–R0620/
C0080

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението (преди способ
ността на техническите резерви
да покриват загуби) — Валутен
риск — повишаване/
понижаване на стойността на
чуждестранната валута

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от намаляване/повишаване на валутния курс,
след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност (без способ
ността на техническите резерви
да покриват загуби) — Валутен
риск — повишаване/
понижаване на стойността на
чуждестранната валута

Това е брутното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на валутния курс, т.е. преди способността за
покриване на загуби на техническите резерви. В R0610 се
отчитат само валутите с най-голямо повишаване при
сътресението, а в R0620 — само тези с най-голямо
намаляване при сътресението.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск
R0700/C0060

Диверсификация в рамките на
модула за пазарен риск —
нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
пазарен риск в резултат от агрегирането на нетните
капиталови изисквания (след способността за покриване на
загуби на техническите резерви) на подмодулите за отделен
риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.

R0700/C0080

Диверсификация в рамките на
модула за пазарен риск —
брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
пазарен риск в резултат от агрегирането на брутните
капиталови изисквания (преди способността за покриване на
загуби на техническите резерви) на подмодулите за отделен
риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.

Общо капиталово изискване за платежоспособност за пазарен риск
R0800/C0060

Общо пазарен риск — Нетно
Това е общото нетно капиталово изискване за всички пазарни
капиталово изискване за плате рискове, след корекцията за способността за покриване на
жоспособност
загуби на техническите резерви, изчислено посредством
използване на стандартната формула.

R0800/C0080

Общо пазарен риск — Брутно Това е общото брутно капиталово изискване за всички
капиталово изискване за плате пазарни рискове, без корекцията за способността за
жоспособност
покриване на загуби на техническите резерви, изчислено
посредством използване на стандартната формула.

S.26.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от
неизпълнение от страна на контрагента
Общи коментари
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.26.02.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
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Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112,
параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка на КИП според
стандартната формула. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд/
Портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция/Останалата
част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени
фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или
за останалата част. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/
портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието и трябва да се
прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в
други образци номер средства/портфейл.
►M2

R0010/C0010

Опростявания

__________ ◄

Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчис
ляване на риска от неизпълнение от страна на контрагента.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания

R0100/C0080

Експозиции от тип 1 —
Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от
страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 1
съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.

R0110–R0200/
C0020

Наименование на
експозиция към едно
лице

Посочете наименованието на 10-те най-големи отделни експозиции.

R0110–R0200/
C0030

Код на експозиция към
едно лице

Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако няма, тази позиция не се отчита.

R0110–R0200/
C0040

Вид код на експозиция
към едно лице

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на експозиция
към едно лице“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

R0110–R0200/
C0050

Експозиции от тип 1 —
Експозиция към едно
лице X — Загуба при
неизпълнение

Стойността на загубата при неизпълнение за всяка от 10-те найголеми експозиция към едно лице.
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R0110–R0200/
C0060

Експозиции от тип 1 —
Експозиция към едно
лице X — Вероятност
от неизпълнение

Вероятността от неизпълнение за всяка от 10-те най-големи
експозиция към едно лице.

R0300/C0080

Експозиции от тип 2 —
Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от
страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 2
съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.

R0310/C0050

Експозиции от тип 2 —
Вземания от
посредници, дължими в
продължение на повече
от три месеца — Загуба
при неизпълнение

Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от
контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от вземания от
посредници, дължими в продължение на повече от три месеца.

R0320/C0050

Експозиции от тип 2 —
Всички експозиции от
тип 2, различни от
вземания от
посредници, дължими в
продължение на повече
от три месеца — Загуба
при неизпълнение

Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от
контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от всички
експозиции от тип 2, различни от вземания от посредници,
дължими в продължение на повече от три месеца.

R0330/C0080

Диверсификация в
рамките на модула за
риска от неизпълнение
от страна на контрагент
— Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Това е размерът на брутните диверсификационни ефекти, позволени
при агрегирането на капиталовите изисквания за риска от неизпъ
лнение от страна на контрагента за експозиции от тип 1 и тип 2.

R0400/C0070

Общо нетно капиталово
изискване за платежо
способност за риска от
неизпълнение от страна
на контрагента

Това е общият размер на нетното капиталово изискване (след
корекцията за способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от неизпълнение от страна на контрагента.

R0400/C0080

Общо брутно
капиталово изискване
за платежоспособност
за риска от неизпъ
лнение от страна на
контрагента

Това е общият размер на брутното капиталово изискване (преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от неизпълнение от страна на контрагента.

Допълнителни данни относно ипотеките

R0500/C0090

Загуби, произтичащи от
ипотечни кредити от
тип 2

Размерът на общите загуби, произтичащи от ипотечните кредити,
класифицирани като експозиции от тип 2, в съответствие с
член 191, параграф 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0510/C0090

Общо загуби, прои
зтичащи от ипотечни
кредити

Размерът на общите загуби, произтичащи от ипотечните кредити, в
съответствие с член 191, параграф 13 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
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S.26.03 — Капиталови изисквания за платежоспособност — Подпис
вачески риск в животозастраховането
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.26.03.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Всички стойности се отчитат нетно от презастраховане и други техники за
намаляване на риска.
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна
оценка на КИП според стандартната формула. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция, или останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен
номер за обособения фонд или портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци
номер средства/портфейл.
►M2

R0010/C0010

Използвани опростявания: риск
от смъртност

__________ ◄

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от смъртност. Използват се следните
възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0100.
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R0020/C0010

Използвани опростявания —
дълголетие

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от дълголетие. Използват се следните
възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0200.

R0030/C0010

Използвани опростявания: риск
от инвалидност/заболеваемост
—

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от инвалидност/заболеваемост.
Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0030/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0300.

R0040/C0010

Използвани опростявания: риск
от прекратяване

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от прекратяване. Използват се
следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0040/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0400—R0420.
R0430 трябва да бъде попълнено изцяло във всички случаи.

R0050/C0010

Използвани опростявания: Риск,
свързан с разходи в живот
озастраховането

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска, свързан с разходи в живот
озастраховането. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0050/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0500.

R0060/C0010

Използвани опростявания:
катастрофичен риск в живот
озастраховането

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване
на
катастрофичния
риск
в
живот
озастраховането. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0060/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0700.

Подписвачески риск в животозастраховането
R0100/C0020

R0100/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от смъртност

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от смъртност

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност, преди сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от смъртност, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от
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R0100/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от смъртност

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност, след сътресението (т.е. трайно
повишаване на коефициентите на смъртност).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0100/C0050

R0100/C0060

R0100/C0070

R0100/C0080

R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от смъртност

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от смъртност, след сътресението (т.е. трайно
повишаване на коефициентите на смъртност).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
смъртност

Това е нетното капиталово изискване за риск от смъртност
след сътресението (след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви).

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от смъртност

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от смъртност, след сътресението (трайно
повишаване на коефициентите на смъртност).

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от смъртност, изчислено с
използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
смъртност

Това е брутното капиталово изискване за риск от смъртност.
(преди способността на техническите резерви да покриват
загуби)

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
дълголетие

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
дълголетие

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от дълголетие

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от смъртност, изчислено с
използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от дълголетие

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от дълголетие, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие, след сътресението (т.е. трайно
понижаване на коефициентите на смъртност).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0200/C0050

възстановяванията

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от дълголетие, след сътресението (т.е. трайно
понижаване на коефициентите на смъртност).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от
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R0200/C0060

R0200/C0070

R0200/C0080

R0300/C0020

R0300/C0030

R0300/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
дълголетие

Това е нетното капиталово изискване за риск от дълголетие,
след сътресението (след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви).

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от дълголетие

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от дълголетие, след сътресението (трайно
понижаване на коефициентите на смъртност).

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от дълголетие, изчислено с
използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

от

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
дълголетие

Това е брутното капиталово изискване за риск от дълголетие
(преди способността за покриване на загуби на техническите
резерви).

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
инвалидност/заболеваемост

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, преди сътресението.

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от дълголетие, изчислено с
използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
инвалидност/заболеваемост

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от инвалидност/заболеваемост

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението (т.е.
както е предвидено в стандартната формула: Увеличение на
коефициентите на инвалидност и заболеваемост, които се
използват за изчисляване на техническите резерви, за да се
отразят инвалидността и заболеваемостта през следващите
12 месеца, и за всички месеци след следващите 12 месеца,
както и намаление на коефициентите на възстановяване при
инвалидност и заболеваемост, използвани при изчисляването
на техническите резерви по отношение на следващите 12
месеца и за всички години след това.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0300/C0050

възстановявания

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост

възстановявания

възстановяванията

от

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението
(т.е. както е предвидено в стандартната формула, вж.
описанието в определението за поле R0300/C0040).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от
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R0300/C0060

R0300/C0070

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост

Това е нетното капиталово изискване за риск от
инвалидност/заболеваемост след корекцията за способността
за покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от инвалидност/заболеваемост, след
сътресението (т.е. както е предвидено в стандартната
формула, вж. описанието в определението за поле R0300/
C0040).

Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост,
изчислено с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0300/C0080

R0400/C0060

R0400/C0080

R0410/C0020

R0410/C0030

R0410/C0040

от

възстановявания

от

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост

Това е брутното капиталово изискване за риск от
инвалидност/заболеваемост (преди корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за
риск от прекратяване, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване

Това е общият размер на брутното капиталово изискване
(преди корекцията за способността за покриване на загуби
на техническите резерви) за риска от прекратяване.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване — риск от увел
ичение на процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
прекратяване — риск от увел
ичение на процентите на
прекратяванията

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от прекратяване — риск от
увеличение на процентите на
прекратяванията

Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост,
изчислено с използване на опростявания.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от прекратяване, изчислено с
използване на опростявания.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от прекратяване, изчислено с
използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, след
сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

R0420/C0020

R0420/C0030

R0420/C0040

R0420/C0050

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване — риск от
увеличение на процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от увеличение на процентите на прекратяванията,
след сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване — риск от увел
ичение на процентите на
прекратяванията

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно
увеличение на процентите на прекратяванията, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите
на прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване — риск от
увеличение на процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от трайно увеличение на процентите на
прекратяванията, след сътресението (трайно увеличение на
процентите на прекратяванията).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване — риск от увел
ичение на процентите на
прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от трайно увеличение на процентите на
прекратяванията.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията
Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите
на прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, след сътресението (т.е. трайно намаление на
процентите на прекратяванията).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, след сътресението (т.е. трайно намаление на
процентите на прекратяванията).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от
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УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно
намаление на процентите на прекратяванията, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от трайно намаление на процентите на
прекратяванията, след сътресението (трайно намаление на
процентите на прекратяванията).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване за риск от намаление
на процентите на прекратяванията, използвани за изчис
ляване на риска (преди корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви).

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване — риск от масово
прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
прекратяване — риск от масово
прекратяване
Първоначални абсолютни
стойности след сътресението —
Активи — Риск от прекратяване
— риск от масово прекратяване
Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване — риск от
масово прекратяване

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно намаление на процентите
на прекратяванията, изчислено чрез използване на
опростени изчисления за процента на прекратяванията.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно намаление на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от масово прекратяване, след сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R0430/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване — риск от масово
прекратяване

Това е нетното капиталово изискване за риск от масово
прекратяване, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

R0430/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване — риск от
масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението (преди
способността на техническите резерви да покриват загуби).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от
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R0430/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване — риск от масово
прекратяване

Това е брутното капиталово изискване за риск от масово
прекратяване след сътресението (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви).

R0500/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск, свързан с
разходи в животозастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск, свързан с
разходи в животозастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с разходи в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула: 10 % увеличение на размера на разходите, взет
предвид при изчисляването на техническите резерви, и увел
ичение с 1 процентен пункт на инфлационното равнище (в
процентно изражение) на разходите, използвани за изчис
ляване на техническите резерви).

R0500/C0030

R0500/C0040

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.
R0500/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с разходи в
животозастраховането

R0500/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с разходи в живот
озастраховането

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск, свързан с разходи в
животозастраховането

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с разходи в живот
озастраховането

възстановяванията

от

от

от

възстановявания

от

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
разходи в животозастраховането, включително корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите
резерви.
Ако R0050 = 1, това поле представлява нетното капиталово
изискване за риск, свързан с разходи в живот
озастраховането, изчислено чрез използване на опростени
изчисления.
Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск, свързан с разходи в животозастраховането,
след сътресението (т.е. сътресението, предвидено в
стандартната формула, вж. описанието в определението за
поле R0500/C0040).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0500/C0080

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск, свързан с разходи в животозастраховането, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула, вж. описанието в определението за поле R0500/
C0040).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0500/C0060

възстановяванията

от

възстановявания

от

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
разходи в животозастраховането (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви).
Ако R0050/C0010 = 1, това поле представлява брутното
капиталово изискване за риск, свързан с разходи в живот
озастраховането, изчислено чрез използване на опростени
изчисления.
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R0600/C0020

R0600/C0030

R0600/C0040

УКАЗАНИЯ

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Актуализационен
риск

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Актуализационен
риск

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
актуализационен риск, преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Актуализационен риск

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула: процентно увеличение
на размера на анюитетните обезщетения, взет предвид при
изчисляването на техническите резерви.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.
R0600/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Актуализационен риск

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

от

от

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към актуализационен риск, след сътресението (т.е.
сътресението, предвидено в стандартната формула, вж.
определението в позиция R0600/C0040).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R0600/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Акту
ализационен риск

Това е нетното капиталово изискване за актуализационен
риск, след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

R0600/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Актуализационен риск

Това е абсолютната стойност на пасивите (без способността
на техническите резерви да покриват загуби), подлежащи на
актуализационен риск, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула, вж. определението в
позиция R0600/C0040), използвани за изчисляване на риска.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R0600/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Акту
ализационен риск

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за актуализационен риск.

R0700/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Катастрофичен
риск в животозастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
катастрофичен риск в животозастраховането, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Катастрофичен
риск в животозастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
катастрофичен риск в животозастраховането, преди
сътресението.

R0700/C0030

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от
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R0700/C0040

R0700/C0050

R0700/C0060

R0700/C0070

R0700/C0080

R0800/C0060

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Катастрофичен риск в живот
озастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
катастрофичен риск
в
животозастраховането,
след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Катастрофичен риск в живот
озастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към катастрофичен риск в животозастраховането, след
сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност —
Катастрофичен риск в живот
озастраховането

Това е нетното капиталово изискване за катастрофичен риск
в животозастраховането след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Катастрофичен риск в живот
озастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към катастрофичен риск в животозастраховането,
след сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност —
Катастрофичен риск в живот
озастраховането

Това е брутното капиталово изискване за катастрофичен
риск в животозастраховането (преди корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви).

Диверсификация в рамките на
модула на подписваческия риск
в животозастраховането —
Нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в животозастраховането в резултат от
агрегирането на нетните капиталови изисквания (след
корекция за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви) на подмодулите за отделен риск.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от

Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за катастрофичен риск в живот
озастраховането, изчислено чрез използване на опростени
изчисления.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за катастрофичен риск в живот
озастраховането, изчислено чрез използване на опростени
изчисления.

Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.
R0800/C0080

Диверсификация в рамките на
модула на подписваческия риск
в животозастраховането —
Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в животозастраховането в резултат от
агрегирането на брутните капиталови изисквания (преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви) на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.

R0900/C0060

Общо нетно капиталово
изискване за платежоспособност
за подписваческия риск в
животозастраховането

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за
подписваческия риск в животозастраховането след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0900/C0080

Общо брутно капиталово
изискване за платежоспособност
за подписваческия риск в
животозастраховането

Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
подписваческия риск в животозастраховането преди способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.
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Допълнителни данни относно актуализационния риск

R1000/C0090

СПП — Коефициенти,
прилагани за сътресенията по
отношение на актуализационния
риск

Актуализационно сътресение — специфичен параметър на
предприятието (СПП), изчислен от предприятието и
одобрен от надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват спец
ифични параметри на предприятието.

S.26.04 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подпис
вачески риск в здравното застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.26.04.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Всички стойности се отчитат нетно от презастраховане и други техники за
намаляване на риска.
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна
оценка на КИП според стандартната формула. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция, или останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен
номер за обособения фонд или портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци
номер средства/портфейл.
►M2

__________ ◄
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R0010/C0010

Използвани опростявания —
риск от смъртност в здравното
застраховане

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от смъртност в здравното
застраховане. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0100.

R0020/C0010

Използвани опростявания —
риск от дълголетие в здравното
застраховане

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от дълголетие в здравното
застраховане. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0200.

R0030/C0010

Използвани опростявания: Риск
от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане — Медицински разходи. Използват
се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0030/C0010 = 1, се попълват единствено C0060/R0310
и C0080/R0310. R0320 и R0330 не се попълват.

R0040/C0010

Използвани опростявания: Риск
от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Защита на доходите

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане — Защита на доходите. Използват
се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0040/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0340.

R0050/C0010

Използвани опростявания: Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35. Използват се следните възмож
ности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0050/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0400—R0420.
R0430 трябва да бъде попълнено изцяло във всички случаи.

R0060/C0010

Използвани опростявания: Риск
от разходи в здравното
застраховане

Посочва се дали предприятието използва опростявания за
изчисляване на риска от разходи в здравното застраховане.
Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0060/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и
C0080 за R0500.
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Подписвачески риск в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

R0100/C0020

R0100/C0030

R0100/C0040

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от смъртност
в здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от смъртност
в здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от смъртност в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, след
сътресението (т.е. трайно повишаване на коефициентите на
смъртност).

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0100/C0050

R0100/C0060

R0100/C0070

R0100/C0080

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

от

от

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от смъртност в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от смъртност в здравното застраховане, след
сътресението (т.е. трайно повишаване на коефициентите на
смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
смъртност в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от смъртност в
здравното застраховане след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от смъртност в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от смъртност в здравното застраховане,
след сътресението (трайно повишаване на коефициентите
на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
смъртност в здравното
застраховане

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риск от смъртност в здравното застраховане.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от смъртност в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от смъртност в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.
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R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

УКАЗАНИЯ

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
дълголетие в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
дълголетие в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от дълголетие в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, след
сътресението (т.е. трайно понижаване на коефициентите на
смъртност).

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0200/C0050

R0200/C0060

R0200/C0070

R0200/C0080

R0300/C0060

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

от

от

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от дълголетие в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от дълголетие в здравното застраховане, след
сътресението (т.е. трайно понижаване на коефициентите на
смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
дълголетие в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от дълголетие
в здравното застраховане след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от дълголетие в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от дълголетие в здравното застраховане,
след сътресението (трайно понижаване на коефициентите
на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
дълголетие в здравното
застраховане

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риск от дълголетие в здравното застраховане.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от дълголетие в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от дълголетие в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.
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R0300/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане.

R0310/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи

Това е нетното капиталово изискване за риск от
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане —
Медицински разходи след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане — Медицински разходи.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи — увел
ичаване на плащанията на
медицински разходи

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи,
в резултат на увеличаване на плащанията на медицински
разходи, преди сътресението.

R0310/C0080

R0320/C0020

R0320/C0030

R0320/C0040

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи — увел
ичаване на плащанията на
медицински разходи
Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи — увел
ичаване на плащанията на
медицински разходи

Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане — Медицински разходи,
изчислено с използване на опростявания.

Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане — Медицински разходи,
изчислено с използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи,
в резултат на увеличаване на плащанията на медицински
разходи, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи,
в резултат на увеличаване на плащанията на медицински
разходи, след сътресението (т.е. сътресението, предвидено
в стандартната формула).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
R0320/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Медицински
разходи — увеличаване на
плащанията на медицински
разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински
разходи, в резултат на увеличаване на плащанията на
медицински разходи, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула).
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Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
R0320/C0060

R0320/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи — увел
ичаване на плащанията на
медицински разходи

Това е нетното капиталово изискване за риск
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
Медицински разходи — увеличаване на плащанията
медицински разходи, след корекцията за способността
покриване на загуби на техническите резерви.

от
—
на
за

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Медицински
разходи — увеличаване на
плащанията на медицински
разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби),
подлежащи на риск от инвалидност/заболеваемост —
Медицински разходи — увеличаване на плащанията на
медицински разходи, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула), използвани за изчис
ляване на риска.

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
R0320/C0080

R0330/C0020

R0330/C0030

R0330/C0040

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи — увел
ичаване на плащанията на
медицински разходи

Това е брутното капиталово изискване (преди способността
за покриване на загуби на техническите резерви) за риск от
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане —
Медицински разходи — увеличаване на плащанията на
медицински разходи.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията на
медицински разходи

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи,
в резултат на намаляване на плащанията на медицински
разходи, преди сътресението.

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията на
медицински разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи,
в резултат на намаляване на плащанията на медицински
разходи, преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията на
медицински разходи

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи,
в резултат на намаляване на плащанията на медицински
разходи, след сътресението (т.е. сътресението, предвидено
в стандартната формула).

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
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R0330/C0050

R0330/C0060

R0330/C0070

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Медицински
разходи — намаляване на
плащанията на медицински
разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински
разходи, в резултат на намаляване на плащанията на
медицински разходи, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията на
медицински разходи

Това е нетното капиталово изискване за риск
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
Медицински разходи — намаляване на плащанията
медицински разходи, след корекцията за способността
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Медицински
разходи — намаляване на
плащанията на медицински
разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби),
подлежащи на риск от инвалидност/заболеваемост —
Медицински разходи — намаляване на плащанията на
медицински разходи, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула), използвани за изчис
ляване на риска.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
от
—
на
за

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
R0330/C0080

R0340/C0020

R0340/C0030

R0340/C0040

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Медицински разходи — увел
ичаване на плащанията на
медицински разходи

Това е брутното капиталово изискване (преди способността
за покриване на загуби на техническите резерви) за риск от
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане —
Медицински разходи — намаляване на плащанията на
медицински разходи.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Защита на доходите

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Защита на доходите, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Защита на доходите

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Защита на доходите, преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Защита на доходите

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Защита на доходите, след сътресението (т.е. както е
предвидено в стандартната формула).

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

от

от

от
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Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от инвалидност/заболеваемост в здравното
застраховане — Защита на доходите, след сътресението
(т.е. сътресението, предвидено в стандартната формула).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Защита на доходите

Това е нетното капиталово изискване за риск от
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане —
Защита на доходите, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби),
подлежащи на риск от инвалидност/заболеваемост —
Защита на доходите, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула), използвани за изчис
ляване на риска.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане —
Защита на доходите

Това е брутното капиталово изискване (преди способността
за покриване на загуби на техническите резерви) за риск от
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане —
Защита на доходите

R0400/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за
риск от прекратяване в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0400/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането

Това е общият размер на брутното капиталово изискване
(преди способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането, както е посочено в дял I,
глава V, раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0410/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.

R0340/C0050

R0340/C0060

R0340/C0070

R0340/C0080

R0410/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от увеличение на
прекратяванията

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане — Защита на доходите, изчислено
с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане — Защита на доходите, изчислено
с използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от
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R0410/C0070
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R0420/C0020

R0420/C0030

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, след
сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
риск от увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от увеличение на процентите на прекратяванията,
след сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).

Абсолютни стойности след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от увеличение на
прекратяванията

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно
увеличение на процентите на прекратяванията, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от

Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите
на прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процентите на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
риск от увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби),
подлежащи на риск от трайно увеличение на процентите
на прекратяванията, след сътресението (трайно увеличение
на процентите на прекратяванията), използвани за изчис
ляване на риска.

Абсолютни стойности след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от увеличение на
прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване (без корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от трайно увеличение на процентите на
прекратяванията.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от намаление на
прекратяванията
Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от намаление на
прекратяванията

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите
на прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, преди сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от
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R0420/C0050

R0420/C0060

R0420/C0070

R0420/C0080

R0430/C0020

R0430/C0030

R0430/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от намаление на
прекратяванията
Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
риск от намаление на
прекратяванията
Абсолютни стойности след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от намаление на
прекратяванията

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, след сътресението (т.е. трайно намаление на
процентите на прекратяванията).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от трайно намаление на процентите на прекратява
нията, след сътресението (т.е. трайно намаление на
процентите на прекратяванията).
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно
намаление на процентите на прекратяванията, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.
Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно намаляване на процентите
на прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процентите на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
риск от намаление на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от трайно намаление на процентите на
прекратяванията, след сътресението (трайно намаление на
процентите на прекратяванията).

Абсолютни стойности след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от намаление на
прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване (преди способността
за покриване на загуби на техническите резерви) за риска от
трайно намаление на процентите на прекратяванията.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от масово прекратяване
Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от масово прекратяване

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно намаляване на процентите
на прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процентите на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0430/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
риск от масово прекратяване

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от масово прекратяване, след сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R0430/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането — риск
от масово прекратяване

Това е нетното капиталово изискване за Риск от
прекратяване в здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането — риск от масово прекратяване, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0430/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането— риск
от масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от масово прекратяване, след сътресението.

R0430/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането ц

Това е брутното капиталово изискване (без корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от прекратяване в здравното застраховане,
подобно на животозастраховането — риск от масово
прекратяване, както е посочено в дял I, глава V, раздел 4
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0500/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от разходи в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от разходи, преди сътресението.

R0500/C0030

R0500/C0040

R0500/C0050

R0500/C0060

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от разходи в
здравното застраховане

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановявания

възстановяванията

от

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от разходи, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от разходи в здравното застраховане, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към риск от разходи в здравното застраховане, след
сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
разходи в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от разходи в
здравното застраховане, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от

Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от разходи в здравното
застраховане, изчислено чрез използване на опростени
изчисления.
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Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Риск от разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към риск от разходи в здравното застраховане, след
сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск от
разходи в здравното
застраховане

Това е брутното капиталово изискване (без корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риск от разходи в здравното застраховане.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Актуализационен
риск в здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Актуализационен
риск в здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви (след
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни
към актуализационен риск в здравното застраховане, след
сътресението.

R0600/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за плате
жоспособност — Актуализ
ационен риск в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за актуализационен
риск в здравното застраховане след корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0600/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви (преди
способността на техническите
резерви да покриват загуби) —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби), чувств
ителни към актуализационен риск в здравното застраховане,
след сътресението (т.е. сътресението, предвидено в
стандартната формула, процентно увеличение на годишната
сума, платима по анюитети, изложени на актуализационен
риск).

R0500/C0070

R0500/C0080

R0600/C0020

R0600/C0030

R0600/C0040

R0600/C0050

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от разходи в здравното
застраховане, изчислено чрез използване на опростени
изчисления.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

от

възстановяванията

възстановявания

възстановяванията

възстановявания

възстановявания

от

от

от

от

от
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R0600/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Акту
ализационен риск в здравното
застраховане

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за актуализационен риск в здравното застраховане.

R0700/C0060

Диверсификация в рамките на
модула на подписваческия риск
в здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — Нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в резултат
от агрегирането на нетните капиталови изисквания (след
корекция за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви) на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.

R0700/C0080

Диверсификация в рамките на
модула на подписваческия риск
в здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в резултат
от агрегирането на брутните капиталови изисквания (преди
способността за покриване на загуби на техническите
резерви) на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.

R0800/C0060

Нетно капиталово изискване за
платежоспособност — Подпис
вачески риск в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за
подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0800/C0080

Брутно капиталово изискване за
платежоспособност — Подпис
вачески риск в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането

Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Допълнителни данни относно актуализационния риск
R0900/C0090

Актуализационно сътресение —
СПП

Актуализационно сътресение — специфичен параметър на
предприятието, изчислен от предприятието и одобрен от
надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват спец
ифични параметри на предприятието.

Риск, свързан с определянето на премии и резерви в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането
R1000–R1030/
C0100

Стандартно отклонение за риск,
свързан с определянето на
премии — СПП

Това е специфичното за предприятието стандартно
отклонение за риска, свързан с определянето на премии, за
всеки вид дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, и неговото
пропорционално
презастраховане,
изчислено
от
предприятието и одобрено или препоръчано от надзорния
орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват спец
ифични параметри на предприятието.
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R1000–R1030/
C0110

СПП — брутно/нетно
стандартно отклонение

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали СПП — стандартно отклонение, е
приложен брутно или нетно. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — СПП брутно
2 — СПП нетно

R1000–R1030/
C0120

Стандартно отклонение за риск,
свързан с определянето на
премии — СПП — Коефициент
на корекция за
непропорционално
презастраховане

Това е специфичният за предприятието коефициент на
корекция за непропорционално презастраховане за всеки
вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, даващ възможност на
предприятията да вземат предвид ефекта от намаляване на
риска по конкретно презастраховане за превишение на
загубите (excess of loss/XL) —изчислен от предприятието и
одобрен или препоръчан от надзорния орган
Когато не се използва специфичен за предприятието
параметър, това поле не се попълва.

R1000–R1030/
C0130

Стандартно отклонение за риск,
свързан с определянето на
резерви — СПП

Това е специфичното за предприятието стандартно
отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, за
всеки вид дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, и неговото
пропорционално
презастраховане,
изчислено
от
предприятието и одобрено или препоръчано от надзорния
орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват спец
ифични параметри на предприятието.

R1000–R1030/
C0140

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка за
обема на риска, свързан с
определяне на премии: Vprem

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на премии,
за всеки вид дейност, според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, и неговото
пропорционално презастраховане.

R1000–R1030/
C0150

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка за
обема на риска, свързан с
определяне на резерви: Vres

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на резерви,
за всеки вид дейност, според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, и неговото
пропорционално презастраховане.

R1000–R1030/
C0160

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — Географска
диверсификация

Това представлява географската диверсификация, която се
използва за мярката за обема на риска, свързан с определяне
на премии и резерви, за всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35 и неговото пропорционално презастраховане.
Ако коефициентът на географска диверсификация не се
изчислява, тази позиция получава стойността по
подразбиране „1“.

R1000–R1030/
C0170

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — V

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на премии и
резерви в здравно застраховане, различно от живот
озастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздел
4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за всеки вид
дейност според определението в приложение I към
Делегиран
регламент
(ЕС)
2015/35
и
неговото
пропорционално презастраховане.

R1040/C0170

Общ размер на мярката за обема
на риска, свързан с
определянето на премии и
резерви

Общият размер на мярката за обема на риска, свързан с
определянето на премии и резерви, е равна на сбора от
мерките за обем на риска, свързан с определянето на
премии и резерви, за всички видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.
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R1050/C0100

Комбинирано стандартно
отклонение

Това е комбинираното стандартно отклонение за риска,
свързан с определянето на премии и резерви, за всички
сегменти.

R1100/C0180

Капиталово изискване за плате
жоспособност — Риск, свързан с
определянето на премии и
резерви, в здравното
застраховане, различно от
животозастраховането

Това е общият размер на капиталовото изискване за
подмодула на риска, свързан с определянето на премии и
резерви, в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздел
4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R1200/C0190

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, преди
сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R1200/C0200

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Риск от
прекратяване

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи — Риск
от прекратяване

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви — Риск
от прекратяване

възстановявания

от

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след
сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R1200/C0220

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, преди
сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

R1200/C0210

възстановяванията

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от прекратяване, след сътресението.
Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановявания

от

R1200/C0230

Абсолютна стойност след
сътресението — Капиталово
изискване за платежоспособност
— Риск от прекратяване

Това е капиталовото изискване за риска от прекратяване в
здравното застраховане, различно от животозастраховането,
както е посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

R1300/C0240

Диверсификация в рамките на
подписваческия риск в
здравното застраховане,
различно от живот
озастраховането — брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула
на подписваческия риск в здравното застраховане, различно
от животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в резултат от
агрегирането на капиталовите изисквания за риска, свързан с
определянето на премии и резерви, в здравното
застраховане, различно от животозастраховането, и за
риска от прекратяване в здравното застраховане, различно
от животозастраховането.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.

R1400/C0240

Общ размер на капиталовото
изискване за платежоспособност
за подписвачески риск в
здравното застраховане,
различно от живот
озастраховането

Това е общият размер на капиталовото изискване за
подмодула на подписваческия риск в здравното
застраховане, различно от животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
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Катастрофичен риск в здравното застраховане
R1500/C0250

Нетно капиталово изискване за
катастрофични рискове в
здравното застраховане —
Подмодул за риска от масови
произшествия

Нетното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от масови произшествия, изчислено
след корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

R1500/C0260

Брутно капиталово изискване за
катастрофични рискове в
здравното застраховане —
Подмодул за риска от масови
произшествия

Брутното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от масови произшествия, изчислено
преди корекцията за способността за покриване на загуби
на техническите резерви.

R1510/C0250

Нетно капиталово изискване за
катастрофични рискове в
здравното застраховане — Риск
от концентрация на произш
ествия

Нетното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от концентрация на произшествия,
изчислено след корекцията за способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

R1510/C0260

Брутно капиталово изискване за
катастрофични рискове в
здравното застраховане — Риск
от концентрация на произш
ествия

Брутното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от концентрация на произшествия,
изчислено преди корекцията за способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

R1520/C0250

Нетно капиталово изискване за
катастрофични рискове в
здравното застраховане —
Пандемичен риск

Нетното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула на пандемичен риск, изчислено след способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.

R1520/C0260

Брутно капиталово изискване за
катастрофични рискове в
здравното застраховане —
Пандемичен риск

Брутното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула на пандемичен риск, изчислено преди корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

R1530/C0250

Диверсификация в рамките на
катастрофичния риск в
здравното застраховане —
Нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула
на катастрофичния риск в здравното застраховане, в
резултат от агрегирането на капиталовите изисквания за
риска от масови произшествия, риска от концентрация на
произшествия и пандемичния риск, изчислени след способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.

R1530/C0260

Диверсификация в рамките на
катастрофичния риск в
здравното застраховане —
Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула
на катастрофичния риск в здравното застраховане, в
резултат от агрегирането на капиталовите изисквания за
риска от масови произшествия, риска от концентрация на
произшествия и пандемичния риск, изчислени след способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.

R1540/C0250

Общ размер на нетното
капиталово изискване за плате
жоспособност за катастрофичен
риск в здравното застраховане

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за
платежоспособност (след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви) за
подмодула на катастрофичния риск в здравното
застраховане.

R1540/C0260

Общ размер на брутното
капиталово изискване за плате
жоспособност за катастрофичен
риск в здравното застраховане

Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
подмодула на катастрофичния риск в здравното
застраховане (преди корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви).
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Общо подписвачески риск в здравното застраховане

R1600/C0270

Диверсификация в рамките на
модула на подписваческия риск
в здравното застраховане —
Нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула
на подписваческия риск в здравното застраховане, в
резултат от агрегирането на капиталовите изисквания за
подмодула на подписваческия риск в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, подмодула
на подписваческия риск в здравното застраховане, различно
от животозастраховането, и подмодула на катастрофичния
риск в здравното застраховане, както е посочено в дял I,
глава V, раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
изчислен след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

R1600/C0280

Диверсификация в рамките на
модула на подписваческия риск
в здравното застраховане —
Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула
на подписваческия риск в здравното застраховане, в
резултат от агрегирането на капиталовите изисквания за
подмодула на подписваческия риск в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, подмодула
на подписваческия риск в здравното застраховане, различно
от животозастраховането, и подмодула на катастрофичния
риск в здравното застраховане, както е посочено в дял I,
глава V, раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
изчислен преди корекцията за способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

R1700/C0270

Общ размер на нетното
капиталово изискване за плате
жоспособност за подписваческия
риск в здравното застраховане

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за
платежоспособност за модула на подписваческия риск в
здравното застраховане

R1700/C0280

Общ размер на брутното
капиталово изискване за плате
жоспособност за подписваческия
риск в здравното застраховане

Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
платежоспособност за модула на подписваческия риск в
здравното застраховане

S.26.05 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подпис
вачески риск в общото застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.26.05.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Всички стойности се отчитат нетно от презастраховане и други техники за
намаляване на риска.
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
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Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна
оценка на КИП според стандартната формула. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция, или останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен
номер за обособения фонд или портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци
номер средства/портфейл.
►M2

R0010/C0010

Опростявания за каптивни
предприятия — риск, свързан с
определянето на премии и
резерви, в общото застраховане

__________ ◄

Посочва се дали каптивното предприятие използва
опростявания за изчисляване на риска, свързан с
определянето на премии и резерви, в общото застраховане.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060, C0070
и C0090 за R0100—R0230.

Риск, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане
R0100–R0210/
C0020

Стандартно отклонение за риск,
свързан с определянето на
премии — СПП — стандартно
отклонение

Това е специфичното за предприятието стандартно
отклонение за риска, свързан с определянето на премии, за
всеки сегмент, изчислено от предприятието и одобрено или
препоръчано от надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват спец
ифични параметри на предприятието.

R0100–R0210/
C0030

СПП — брутно/нетно
стандартно отклонение

Посочва се дали СПП — стандартно отклонение, е
приложен брутно или нетно. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — СПП брутно
2 — СПП нетно

R0100–R0210/
C0040

Стандартно отклонение за риск,
свързан с определянето на
премии — СПП — Коефициент
на корекция за
непропорционално
презастраховане

Това е специфичният за предприятието коефициент на
корекция за непропорционално презастраховане за всеки
сегмент, даващ възможност на предприятията да вземат
предвид ефекта от намаляване на риска по конкретно
презастраховане за превишение на загубите —изчислен от
предприятието и одобрен или предвиден от надзорния орган
Тази позиция не се отчита, когато не се използват спец
ифични параметри на предприятието.
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R0100–R0210/
C0050

Стандартно отклонение за риск,
свързан с определянето на
резерви — СПП

УКАЗАНИЯ

Това е специфичното за предприятието стандартно
отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, за
всеки сегмент, изчислено от предприятието и одобрено или
препоръчано от надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват спец
ифични параметри на предприятието.

R0100–R0210/
C0060

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка за
обема на риска, свързан с
определяне на премии: Vprem

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на премии,
за всеки вид дейност, според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0100–R0210/
C0070

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка за
обема на риска, свързан с
определяне на резерви: Vres

Мярката за обема на риска, свързан с определянето на
резерви, за всеки сегмент, е равна на най-добрата
прогнозна оценка на резервите за неуредени застрахователни
претенции за сегмента след приспадане на сумата, възста
новима по силата на презастрахователни договори и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск.

R0100–R0210/
C0080

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — Географска
диверсификация

Географска диверсификация, използвана за мярката за обема
за всеки сегмент.

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — V

Мярката за обема на риска, свързан с определянето на
премии и резерви, в общото застраховане, за всеки сегмент.

R0220/C0090

Общ размер на мярката за обема
на риска, свързан с
определянето на премии и
резерви

Общият размер на мярката за обема на риска, свързан с
определянето на премии и резерви, е равна на сбора от
мерките за обем на риска, свързан с определянето на
премии и резерви, за всички сегменти.

R0230/C0020

Комбинирано стандартно
отклонение

Това е комбинираното стандартно отклонение за риска,
свързан с определянето на премии и резерви, за всички
сегменти.

R0100–R0210/
C0090

Ако коефициентът на географска диверсификация не се
изчислява, тази позиция получава стойността по
подразбиране „1“.

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява капит
аловото изискване за риска, свързан с определянето на
премии и резерви, в общото застраховане, за конкретен
сегмент, изчислено с използване на опростявания.

►M1
R0300/C0100

Общ размер на капиталовото
изискване за риска, свързан с
определянето на премии и
резерви, в общото застраховане

__________ ◄

Това е общият размер на капиталовото изискване за
подмодула на риска, свързан с определянето на премии и
резерви, в общото застраховане.

Риск от прекратяване в общото застраховане
R0400/C0110

R0400/C0120

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Активи — Подписвачески
риск в общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в общото застраховане, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди сътресението
— Пасиви — Подписвачески
риск в общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от прекратяване в общото застраховане, преди
сътресението.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от
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R0400/C0130

R0400/C0140

R0400/C0150

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Подписвачески риск в общото
застраховане — Риск от
прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в общото застраховане, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви —
Подписвачески риск в общото
застраховане — Риск от
прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от прекратяване в общото застраховане, след
сътресението.

Капиталово изискване за плате
жоспособност — Подписвачески
риск в общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е капиталовото изискване за подписваческия риск от
прекратяване в общото застраховане.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно
презастраховане и ССЦАПЗР.

от

възстановяванията

възстановявания

от

от

Катастрофичен риск в общото застраховане

R0500/C0160

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в общото
застраховане

Това е общият размер на капиталовото изискване за
катастрофичен риск в общото застраховане.

Общ размер на подписваческия риск в общото застраховане

R0600/C0160

Диверсификация в рамките на
модула на подписваческия риск
в общото застраховане

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула
на подписваческия риск в общото застраховането, в резултат
от агрегирането на капиталовите изисквания за риска,
свързан с определянето на премии и резерви,
катастрофичния риск и риска от прекратяване.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност,
когато намалява капиталовото изискване.

R0700/C0160

Общ размер на капиталовото
изискване за подписвачески
риск в общото застраховане

S.26.06 — Капиталови
Операционен риск

изисквания

за

Това е капиталовото изискване за платежоспособност за
подмодула на подписваческия риск в общото застраховане.

платежоспособност

—

Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.26.06.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
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Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна
оценка на КИП според стандартната формула. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция, или останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен
номер за обособения фонд или портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци
номер средства/портфейл.
►M2

__________ ◄

R0100/C0020

Брутни технически резерви в
животозастраховането (с
изключение на добавката за
риск)

Това са техническите резерви за животозастрахователни
задължения ►M2
с изключение на застраховане,
обвързано с дялове в инвестиционен фонд ◄. За целите на
настоящия параграф техническите резерви не включват
добавката за риск и се изчисляват без да се приспадат
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и от схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

R0110/C0020

Брутни технически резерви,
обвързани с дялове в инвест
иционни фондове в живот
озастраховането (с изключение
на добавката за риск)

Това са техническите резерви за животозастрахователни
задължения, при които инвестиционният риск се поема от
титулярите на полица. За целите на настоящия параграф
техническите резерви не включват добавката за риск и се
изчисляват без да се приспадат сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори и от схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск.

R0120/C0020

Брутни технически резерви в
общото застраховане (с
изключение на добавката за
риск)

Това са техническите резерви за общозастрахователни задъ
лжения. За целите на настоящия параграф техническите
резерви не включват добавката за риск и се изчисляват без
да се приспадат сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и от схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

R0130/C0020

Капиталово изискване за
операционен риск въз основа на
техническите резерви

Това е капиталовото изискване за операционен риск въз
основа на техническите резерви.

R0200/C0020

Получени брутни премии в
животозастраховането
(предходни 12 месеца)

Премии, получени през предходните 12 месеца във връзка с
животозастрахователни задължения ►M2 с изключение на
застраховане, обвързано с дялове в инвестиционен фонд ◄,
без
приспадане
на
премиите,
прехвърлени
при
презастраховане.

R0210/C0020

Получени брутни премии,
обвързани с дялове в инвест
иционни фондове в живот
озастраховането (предходни
12 месеца)

Премии, получени през предходните 12 месеца във връзка с
животозастрахователни задължения, при които инвестиц
ионният риск се поема от титулярите на полица, без прис
падане на премиите, прехвърлени при презастраховане.
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R0220/C0020

Получени брутни премии в
общото застраховане (предходни
12 месеца)

Премии, получени през предходните 12 месеца във връзка с
общозастрахователни задължения, без приспадане на
премиите, прехвърлени при презастраховане.

R0230/C0020

Получени брутни премии в
животозастраховането (12 месеца
преди предходните 12 месеца)

Премии, получени през 12-те месеца преди предходните
12 месеца във връзка с животозастрахователни задължения
►M2 с изключение на застраховане, обвързано с дялове в
инвестиционен фонд, без приспадане на премиите,
прехвърлени при презастраховане ◄.

R0240/C0020

Получени брутни премии,
обвързани с дялове в инвест
иционни фондове в живот
озастраховането (12 месеца
преди предходните 12 месеца)

Премии, получени през 12-те месеца преди предходните
12 месеца във връзка с животозастрахователни задължения,
при които инвестиционният риск се поема от титулярите на
полица, без приспадане на премиите, прехвърлени при
презастраховане.

R0250/C0020

Получени брутни премии в
общото застраховане (12 месеца
преди предходните 12 месеца)

Премии, получени през 12-те месеца преди предходните
12 месеца във връзка с общозастрахователни задължения,
без
приспадане
на
премиите,
прехвърлени
при
презастраховане.

R0260/C0020

Капиталово изискване за
операционен риск въз основа на
получени премии

Това е капиталовото изискване за операционните рискове
въз основа на получените премии.

R0300/C0020

Капиталово изискване за риска,
свързан с операционни разходи
преди покриване

Това е капиталовото изискване за операционен риск преди
корекцията за покриване.

R0310/C0020

Покриване въз основа на
основното капиталово изискване
за платежоспособност

Това е резултатът от прилагане на процент на покриване
спрямо основното КИП.

R0320/C0020

Капиталово изискване за риска,
свързан с операционни разходи
след покриване

Това е капиталовото изискване за операционен риск след
корекцията за покриване.

R0330/C0020

Разходи, възникнали по
отношение на обвързана с
дялове в инвестиционен фонд
дейност (предходни 12 месеца)

Това е размерът на разходите, направени през предходните
12 месеца, във връзка с животозастраховане, при което
инвестиционният риск се поема от титулярите на полица.

R0340/C0020

Общ размер на капиталовото
изискване за операционен риск

Това е капиталовото изискване за операционен риск.

S.26.07— Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.26.07.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
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Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна
оценка на КИП според стандартната формула. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция, или останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен
номер за обособения фонд или портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци
номер средства/портфейл.
►M2

Z0040

Валута за лихвения риск
(каптивни застрахователни и
каптивни презастрахователни
предприятия)

__________ ◄

Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно
стандарт ISO 4217. Всяка валута се отчита на отделен ред.

Пазарен риск (включително каптивни предприятия)
R0010/C0010
–C0070

Риск, свързан с лихвения спред
(облигации и заеми) — Пазарна
стойност — по степен на
кредитно качество

Това е пазарната стойност на активите, за които се прилага
капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по
облигации и заеми, за всяка степен на кредитно качество,
когато за тези активи има определена кредитна оценка от
призната АВКО;

R0010/C0080

Риск, свързан с лихвения спред
(облигации и заеми) — Пазарна
стойност — Няма наличен
рейтинг

Това е пазарната стойност на активите, за които се прилага
капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по
облигации и заеми, когато за тези активи няма определена
кредитна оценка от призната АВКО.

R0020/C0010
–C0070

Риск, свързан с лихвения спред
(облигации и заеми) — Модиф
ицирана дюрация — по степен
на кредитно качество

Модифицирана дюрация, изразена в години, на активите, за
които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, за всяка степен на
кредитно качество, когато за тези активи има определена
кредитна оценка от призната АВКО.

R0020/C0080

Риск, свързан с лихвения спред
(облигации и заеми) — Модиф
ицирана дюрация — Няма
наличен рейтинг

Модифицирана дюрация, изразена в години, на активите, за
които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, когато за тези активи
няма определена кредитна оценка от призната АВКО.

R0030/C0090

Риск, свързан с лихвения спред
(облигации и заеми) — Увел
ичение в обвързаните с индекс и
с дялове в инвестиционен фонд
технически резерви

Увеличението в техническите резерви, намалено с добавката
за риск, за полиците, при които титулярите на полици
понасят свързания с включените опции и гаранции инвест
иционен риск, който би възникнал при непосредствено
намаление на стойността на активите, за които се прилага
капиталовото изискване за риск, свързан с лихвения спред,
по облигации според опростените изчисления.
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Лихвен риск (каптивни предприятия)
R0040/C0100

Лихвен риск (каптивни
предприятия) — Капиталово
изискване — Повишаване на
лихвения процент — по валута

Капиталово изискване за риска от покачване в срочната
структура на лихвените проценти според опростените
изчисления за каптивни предприятия, по всяка отчетна
валута.

R0040/C0110

Лихвен риск (каптивни
предприятия) — Капиталово
изискване — Намаляване на
лихвения процент — по валута

Капиталово изискване за риска от спад в срочната структура
на лихвените проценти според опростените изчисления за
каптивни предприятия, по всяка отчетна валута.

Подписвачески риск в животозастраховането
R0100/C0120

Риск от смъртност — Рисков
капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 91 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, за всички задължения, по отношение на които
съществува риск от смъртност.

R0100/C0160

Риск от смъртност — Средно
равнище t+1

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с
положителен рисков капитал.

R0100/C0180

Риск от смъртност — Модиф
ицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания, дължими при смърт, включени в най-добрата
прогнозна оценка за полици с положителен рисков капитал.

R0110/C0150

Риск от дълголетие — Найдобра прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията,
отношение на които съществува риск от дълголетие.

R0110/C0160

Риск от дълголетие — Средно
равнище t+1

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици,
при които намаляването на коефициента на смъртност води
до нарастване на техническите резерви.

R0110/C0180

Риск от дълголетие — Модиф
ицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания в полза на бенефициери, включени в найдобрата прогнозна оценка за полици, при които
намаляването на коефициента на смъртност води до
нарастване на техническите резерви.

R0120/C0120

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Рисков капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 93 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, за всички задължения, по отношение на които
съществува риск от инвалидност/заболеваемост.

R0120/C0130

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Рисков капитал t+1

Рисковият капитал, както е определено в R0120/C0120, след
12 месеца (t + 1)

R0120/C0150

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Най-добра
прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по
отношение на които съществува риск от инвалидност/забо
леваемост.

R0120/C0160

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Средно
равнище t+1

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през
следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахов
ателната сума за полици с положителен рисков капитал.

R0120/C0170

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Средно
равнище t+2

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през 12-те
месеца след следващите 12 месеца (t+2), претеглен спрямо
застрахователната сума за полици с положителен рисков
капитал.

по
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R0120/C0180

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания,
дължими
при
инвалидност/заболеваемост,
включени в най-добрата прогнозна оценка за полици с
положителен рисков капитал.

R0120/C0200

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Равнища на
прекратяване

Очаквани равнища на прекратяване през следващите 12
месеца за полици с положителен рисков капитал.

R0130/C0140

Риск от прекратяване (нагоре)
— Разлики между откупната
стойност и съответните резерви

Сборът на всички положителни разлики между откупната
стойност и съответните резерви съгласно определението в
член 95 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0130/C0160

Риск от прекратяване (нагоре)
— Средно равнище (t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с
положителна разлика между откупната стойност и съотв
етните резерви

R0130/C0190

Риск от прекратяване (нагоре)
— Среден срок на изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който
изтичат полиците с положителна разлика между откупната
стойност и съответните резерви.

R0140/C0140

Риск от прекратяване (надолу)
— Разлики между откупната
стойност и съответните резерви

Сборът на всички отрицателни разлики между откупната
стойност и съответните резерви съгласно определението в
член 95 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0140/C0160

Риск от прекратяване (надолу)
— Средно равнище (t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с
отрицателна разлика между откупната стойност и съотв
етните резерви

R0140/C0190

Риск от прекратяване (надолу)
— Среден срок на изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който
изтичат полиците с отрицателна разлика между откупната
стойност и съответните резерви.

R0150/C0180

Риск, свързан с разходи в
животозастраховането —
Модифицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните
потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на
застрахователните и презастрахователните задължения в
животозастраховането.

R0150/C0210

Риск, свързан с разходи в
животозастраховането —
Плащания

Разходи, заплатени във връзка с животозастраховане и
презастраховане през последните 12 месеца.

R0150/C0220

Риск, свързан с разходи в
животозастраховането —
Среден темп на инфлация

Среднопретегленият темп на инфлация, включен в изчис
ляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задъ
лжения, като теглата се базират на настоящата стойност на
разходите, включени в изчисляването на най-добрата
прогнозна оценка, за обслужване на съществуващите живот
озастрахователни задължения.

R0160/C0120

Катастрофичен риск в живот
озастраховането — Рисков
капитал

Сборът на положителните рискови капитали съгласно
определението в член 96 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

Подписвачески риск в здравното застраховане
R0200/C0120

Риск от смъртност в здравното
застраховане — Рисков капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 97 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, за всички задължения, по отношение на които
съществува риск от смъртност в здравното застраховане.

R0200/C0160

Риск от смъртност в здравното
застраховане — Средно
равнище t+1

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици с
положителен рисков капитал.
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R0200/C0180

Риск от смъртност в здравното
застраховане — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания, дължими при смърт, включени в най-добрата
прогнозна оценка за полици с положителен рисков капитал.

R0210/C0150

Риск от дълголетие в здравното
застраховане — Най-добра
прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по
отношение на които съществува риск от дълголетие в
здравното застраховане.

R0210/C0160

Риск от дълголетие в здравното
застраховане — Средно
равнище t+1

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглен спрямо застрахователната сума за полици,
при които намаляването на коефициента на смъртност води
до нарастване на техническите резерви.

R0210/C0180

Риск от дълголетие в здравното
застраховане — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания в полза на бенефициери, включени в найдобрата прогнозна оценка за полици, при които
намаляването на коефициента на смъртност води до
нарастване на техническите резерви.

R0220/C0180

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните
потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на
медицинските разходи по застрахователни и презастрахов
ателни задължения.

R0220/C0210

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Плащания

Разходи, заплатени във връзка с медицински разходи по
застраховане и презастраховане през последните 12 месеца.

R0220/C0220

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Среден темп на
инфлация

Среднопретегленият темп на инфлация на медицинските
плащания, включен в изчисляването на най-добрата
прогнозна оценка за тези задължения, като теглата се
базират на настоящата стойност на медицинските
плащания, включени в изчисляването на най-добрата
прогнозна оценка за тези задължения.

R0230/C0120

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Рисков капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 100 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, за всички задължения, по отношение на които
съществува риск от инвалидност/заболеваемост (защита на
доходите).

R0230/C0130

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Рисков капитал t+1

Рисковият капитал, както е определено в R0230/C0120, след
12 месеца

R0230/C0150

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Най-добра
прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по
отношение на които съществува риск от инвалидност/забо
леваемост.

R0230/C0160

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Средно равнище
t+1

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през
следващите 12 месеца (t + 1), претеглен спрямо застрахов
ателната сума за полици с положителен рисков капитал.

R0230/C0170

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Средно равнище
t+2

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през 12-те
месеца след следващите 12 месеца (t+2), претеглен спрямо
застрахователната сума за полици с положителен рисков
капитал.
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R0230/C0180

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания,
дължими
при
инвалидност/заболеваемост,
включени в най-добрата прогнозна оценка за полици с
положителен рисков капитал.

R0230/C0200

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Равнища на
прекратяване

Очаквани равнища на прекратяване през следващите 12
месеца за полици с положителен рисков капитал.

R0240/C0140

Риск от прекратяване (нагоре) в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
Разлики между откупната
стойност и съответните резерви

Сборът на всички положителни разлики между откупната
стойност и съответните резерви съгласно определението в
член 102 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0240/C0160

Риск от прекратяване (нагоре) в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
Средно равнище (t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с
положителна разлика между откупната стойност и съотв
етните резерви

R0240/C0190

Риск от прекратяване (нагоре) в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
Среден срок на изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който
изтичат полиците с положителна разлика между откупната
стойност и съответните резерви.

R0250/C0140

Риск от прекратяване (надолу) в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
Разлики между откупната
стойност и съответните резерви

Сборът на всички отрицателни разлики между откупната
стойност и съответните резерви съгласно определението в
член 102 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0250/C0160

Риск от прекратяване (надолу) в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
Средно равнище (t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с
отрицателна разлика между откупната стойност и съотв
етните резерви

R0250/C0190

Риск от прекратяване (надолу) в
здравното застраховане, подобно
на животозастраховането —
Среден срок на изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който
изтичат полиците с отрицателна разлика между откупната
стойност и съответните резерви.

R0260/C0180

Риск от разходи в здравното
застраховане — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните
потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на
застрахователните и презастрахователните задължения в
здравното застраховане.

R0260/C0210

Риск, свързан с разходи в
здравното застраховане —
Плащания

Разходи, заплатени във връзка със здравно застраховане и
презастраховане през последните 12 месеца.

R0260/C0220

Риск, свързан с разходи в
здравното застраховане —
Среден темп на инфлация

Среднопретегленият темп на инфлация, включен в изчис
ляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задъ
лжения, претеглен спрямо настоящата стойност на
разходите, включени в изчисляването на най-добрата
прогнозна оценка за обслужване на съществуващите
здравнозастрахователни задължения.

S.27.01 — Капиталово изискване за платежоспособност —
Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Образец SR.27.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
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Целта на настоящия образец е да позволи разбирането на начина, по който
се изчислява модулът на катастрофичния риск на КИП и кои са основните
фактори.
По отношение на всеки вид катастрофичен риск трябва да бъде определен
намаляващият риска ефект на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск. Изчислението се извършва от гледна
точка на бъдещ момент и трябва да се основава на презастрахователната
програма за следващата отчетна година, както е описано в презастраховат
елните образци за Факултативни покрития (S.30.01 и S.30.02) и Пасивна
презастрахователна програма в рамките на следващата отчетна година
(S.30.03 и S.30.04).
Необходимо е предприятията да определят своите възстановявания от мерки
за намаляване на риска в съответствие с Директива 2009/138/ЕО, Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 и всички съответни технически стандарт.
Предприятията попълват образеца за отчитане на катастрофичните
рискове само до равнището на подробност, изисквано за извършване на
това изчисление.
При общозастрахователните и здравнозастрахователните подписвачески
рискови модули, катастрофичният риск се определя като риск от загуба
или от неблагоприятна промяна в стойността на застрахователните и
презастрахователните пасиви, предизвикана от значителна несигурност по
отношение на допусканията за ценообразуването и формирането на резерв
във връзка с на екстремни или извънредни събития, както е посочено в
член 105, параграф 2, буква б) и параграф 4, буква в) от Директива
2009/138/ЕО.
Отчетените капиталови изисквания отразяват капиталовите изисквания
преди и след намаляването на риска, т.е. намаляващия риска ефект на
специфичните за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Отчетеното капиталово изискване след намаляването на риска е преди
корекцията за способността на техническите резерви да покриват загуби.
По подразбиране намаляването на риска се отчита като положителна
стойност, за да бъде приспадната.
В случай че диверсификационният ефект намалява капиталовото изискване,
стойността на диверсификацията се отчита по подразбиране като отриц
ателна стойност.
ПОЗИЦИЯ

▼M1

УКАЗАНИЯ

__________

▼B
Z0020

Обособен фонд, портфейл, за
който се прилага изравнителна
корекция, или останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, или за останалата част. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен
номер за обособения фонд или портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието и трябва да се прилага последователно във
времето и по отношение на отчетения в други образци
номер средства/портфейл.
►M2

__________ ◄

Катастрофичен риск в общото застраховане — Обобщение
C0010/R0010

КИП преди намаляване на риска
— Риск от природно бедствие

Това е общият размер на катастрофичния риск преди
намаляване на риска, произтичащ от всички застрахователни
рискове от природни бедствия, и като се вземе предвид
диверсификационният ефект между застрахователните
рискове, посочен в C0010/R0070.
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C0010/
R0020–R0060

КИП преди намаляване на риска
— Застрахователни рискове от
природни бедствия

УКАЗАНИЯ

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за всяко природно бедствие, като се
вземе предвид диверсификационният ефект между зоните и
регионите.
За всяко природно бедствие този размер е равен на капит
аловото изискване за катастрофичен риск преди намаляване
на риска.

C0010/R0070

КИП преди намаляване на риска
— Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните застрахователни
рискове от природни бедствия.

C0020/R0010

Общо намаляване на риска —
Риск от природно бедствие

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, произтичащ от всички застрахов
ателни рискове от природни бедствия, и като се вземе
предвид диверсификационният ефект между застраховат
елните рискове, посочен в C0020/R0070.

C0020/
R0020–R0060

Общо намаляване на риска —
Застрахователни рискове от
природни бедствия

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, за всеки застрахователен риск от
природно бедствие.

C0020/R0070

Общо намаляване на риска —
Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на ефекта от намаляването на риска на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързан с различните застрахователни рискове
от природни бедствия.

C0030/R0010

КИП след намаляване на риска
— Риск от природно бедствие

Това е общият размер на катастрофичния риск след
намаляване на риска, произтичащ от всички застрахователни
рискове от природни бедствия, и като се вземе предвид
диверсификационният ефект между застрахователните
рискове, посочен в C0030/R0070.

C0030/
R0020–R0060

КИП след намаляване на риска
— Застрахователни рискове от
природни бедствия

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, за всяко природно бедствие, като се
вземе предвид диверсификационният ефект между зоните и
регионите.
За всяко природно бедствие този размер е равен на капит
аловото изискване за катастрофичен риск след намаляване
на риска.

C0030/R0070

КИП след намаляване на риска
— Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните застрахователни
рискове от природни бедствия.

C0010/R0080

КИП преди намаляване на риска
— Катастрофичен риск в
непропорционалното имущ
ествено презастраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск преди
намаляване на риска, произтичащ от непропорционалното
имуществено презастраховане.

C0020/R0080

Общо намаляване на риска —
Катастрофичен риск в
непропорционалното имущ
ествено презастраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, за непропорционалното имуществено
презастраховане.
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C0030/R0080

КИП след намаляване на риска
— Катастрофичен риск в
непропорционалното имущ
ествено презастраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск след
намаляване на риска, произтичащ от непропорционалното
имуществено презастраховане.

C0010/R0090

КИП преди намаляване на риска
— Катастрофичен риск от
бедствие, предизвикано от
човешка дейност

Това е общият размер на катастрофичния риск от бедствие,
предизвикано от човешка дейност, преди намаляване на
риска, произтичащ от всички застрахователни рискове от
природни бедствия, и като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между застрахователните рискове, посочен в
C0010/R0160.

C0010/
R0100–R0150

КИП преди намаляване на риска
— Застрахователни рискове от
бедствие, предизвикано от
човешка дейност

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за всяко бедствие, предизвикано от
човешка дейност, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между подкатегориите застрахователни
рискове.
За всяко бедствие, предизвикано от човешка дейност, този
размер е равен на капиталовото изискване за катастрофичен
риск преди намаляване на риска.

C0010/R0160

КИП преди намаляване на риска
— Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните застрахователни
рискове от бедствия, предизвикани от човешка дейност.

C0020/R0090

Общо намаляване на риска —
Катастрофичен риск от
бедствие, предизвикано от
човешка дейност

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, произтичащ от всички застрахов
ателни рискове от бедствия, предизвикани от човешка
дейност, и като се вземе предвид диверсификационният
ефект между застрахователните рискове, посочен в C0020/
R0160.

C0020/
R0100–R0150

Общо намаляване на риска —
Застрахователни рискове от
бедствие, предизвикано от
човешка дейност

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, за всеки застрахователен риск от
бедствие, предизвикано от човешка дейност.

C0020/R0160

Общо намаляване на риска —
Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на ефекта от намаляването на риска на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързан с различните застрахователни рискове
от бедствие, предизвикано от човешка дейност.

C0030/R0090

КИП след намаляване на риска
— Катастрофичен риск от
бедствие, предизвикано от
човешка дейност

Това е общият размер на катастрофичния риск след
намаляване на риска, произтичащ от всички застрахователни
рискове от бедствие, предизвикано от човешка дейност, и
като се вземе предвид диверсификационният ефект между
застрахователните рискове, посочен в C0030/R0160.

C0030/
R0100–R0150

КИП след намаляване на риска
— Застрахователни рискове от
бедствие, предизвикано от
човешка дейност

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, за всяко бедствие, предизвикано от
човешка дейност, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между подкатегориите застрахователни
рискове.
За всяко бедствие, предизвикано от човешка дейност, този
размер е равен на капиталовото изискване за катастрофичен
риск след намаляване на риска.

C0030/R0160

КИП след намаляване на риска
— Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните застрахователни
рискове от бедствие, предизвикано от човешка дейност.
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C0010/R0170

КИП преди намаляване на риска
— Друг катастрофичен риск в
общото застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск преди
намаляване на риска, произтичащ от всички други
катастрофични
застрахователни рискове
в
общото
застраховане, и като се вземе предвид диверсификационният
ефект между застрахователните рискове, посочен в C0010/
R0180.

C0010/R0180

КИП преди намаляване на риска
— Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане.

C0020/R0170

Общо намаляване на риска —
Друг катастрофичен риск в
общото застраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, произтичащ от всички катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане, и като се
вземе предвид диверсификационният ефект между
застрахователните рискове, посочен в C0020/R0180.

C0020/R0180

Общо намаляване на риска —
Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на ефекта от намаляването на риска на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързан с различните катастрофични застрахов
ателни рискове в общото застраховане.

C0030/R0170

КИП след намаляване на риска
— Друг катастрофичен риск в
общото застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск след
намаляване на риска, произтичащ от всички други
катастрофични
застрахователни рискове
в
общото
застраховане, и като се вземе предвид диверсификационният
ефект между застрахователните рискове, посочен в C0030/
R0180.

C0030/R0180

КИП след намаляване на риска
— Диверсификация между
застрахователни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане.

C0010/R0190

КИП преди намаляване на риска
— Общ размер на
катастрофичния риск в общото
застраховане преди диверсиф
икация

Това е общият размер на катастрофичния риск преди
намаляване на риска, произтичащ от всички подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане) преди
диверсификационния ефект между подмодулите.

C0010/R0200

КИП преди намаляване на риска
— Диверсификация между
подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане).

C0010/R0210

КИП преди намаляване на риска
— Общ размер на
катастрофичния риск в общото
застраховане след диверсиф
икация

Това е общият размер на катастрофичния риск преди
намаляване на риска, произтичащ от всички подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане), като се
вземе предвид диверсификационният ефект между подмод
улите, посочен в C0010/R0200.

C0020/R0190

Общо намаляване на риска —
Общ размер на катастрофичния
риск в общото застраховане
преди диверсификация

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, произтичащ от всички подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане) преди
диверсификационния ефект между подмодулите.
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C0020/R0200

Общо намаляване на риска —
Диверсификация между
подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на ефекта от намаляването на риска на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързан с различните подмодули (Природно
бедствие, Непропорционалното имуществено презаст
раховане, Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане).

C0020/R0210

Общо намаляване на риска —
Общ размер на катастрофичния
риск в общото застраховане след
диверсификация

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, произтичащ от всички подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане), като се
вземе предвид диверсификационният ефект между подмод
улите, посочен в C0020/R0200.

C0030/R0190

КИП след намаляване на риска
— Общ размер на
катастрофичния риск в общото
застраховане преди диверсиф
икация

Това е общият размер на катастрофичния риск след
намаляване на риска, произтичащ от всички подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане) преди
диверсификационния ефект между подмодулите.

C0030/R0100

КИП след намаляване на риска
— Диверсификация между
подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане).

C0030/R0210

КИП след намаляване на риска
— Общ размер на
катастрофичния риск в общото
застраховане след диверсиф
икация

Това е общият размер на катастрофичния риск след
намаляване на риска, произтичащ от всички подмодули
(Природно бедствие, Непропорционалното имуществено
презастраховане,Човешка дейност и Други катастрофични
застрахователни рискове в общото застраховане), като се
вземе предвид диверсификационният ефект между подмод
улите, посочен в C0030/R0200.

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Обобщение
C0010/R0300

КИП преди намаляване на риска
— Катастрофичен риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск преди
намаляване на риска, произтичащ от всички подмодули на
катастрофичния риск в здравното застраховане, и като се
вземе предвид диверсификационният ефект между подмод
улите, посочен в C0010/R0340.

C0010/
R0310–R0330

КИП преди намаляване на риска
— Подмодули на
катастрофичния риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за всеки подмодул на катастрофичния
риск в здравното застраховане, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между държавите.
За всеки подмодул на катастрофичния риск в здравното
застраховане този размер е равен на капиталовото
изискване за катастрофичен риск преди намаляване на
риска.

C0010/R0340

КИП преди намаляване на риска
— Диверсификация между
подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните подмодули на
катастрофичния риск в здравното застраховане.
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C0020/R0300

Общо намаляване на риска —
Катастрофичен риск в здравното
застраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, произтичащ от всички подмодули на
катастрофичния риск в здравното застраховане, и като се
вземе предвид диверсификационният ефект между подмод
улите, посочен в C0020/R0340.

C0020/
R0310–R0330

Общо намаляване на риска —
Подмодули на катастрофичния
риск в здравното застраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, за всеки подмодул на катастрофичния
риск в здравното застраховане.

C0020/R0340

Общо намаляване на риска —
Диверсификация между
подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на ефекта от намаляването на риска на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързан с различните подмодули на
катастрофичния риск в здравното застраховане.

C0030/R0300

КИП след намаляване на риска
— Катастрофичен риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск след
намаляване на риска, произтичащ от всички подмодули на
катастрофичния риск в здравното застраховане, и като се
вземе предвид диверсификационният ефект между подмод
улите, посочен в C0030/R0340.

C0030/
R0310–R0330

КИП след намаляване на риска
— Подмодули на
катастрофичния риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, за всеки подмодул на катастрофичния
риск в здравното застраховане, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между държавите.
За всеки подмодул на катастрофичния риск в здравното
застраховане този размер е равен на капиталовото
изискване за катастрофичен риск след намаляване на риска.

C0030/R0340

КИП след намаляване на риска
— Диверсификация между
подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните подмодули на
катастрофичния риск в здравното застраховане.

Катастрофичен риск в общото застраховане
Риск от природно бедствие — Буря
C0040/
R0610–R0780

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през
следващата година във връзка с 14-те региона, различни от
►M1 посочените региони ◄ (включително регионите,
посочени в приложение III, с изключение на посочените в
приложение V или в приложение XIII към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със задъ
лженията за вид дейност „Имуществено застраховане
срещу пожар и други бедствия“, покриващо риск от буря,
включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения,
и
„Морско,
авиационно
и
транспортно
застраховане“, покриващо щети в резултат на буря върху
имущество, разположено на брега според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.
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C0040/R0790

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Общо други
засегнати от бурята региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите,
които
застрахователното
или
презастрахователното
предприятие ще получи преди диверсификацията през
следващата година във връзка с 14-те региона, различни от
►M1 посочените региони ◄.

C0050/
R0400–R0590

Експозиция — ►M1 Посочен
регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35:
— „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, във връзка с договори, които
покриват риск от буря, в случай че рискът е разположен
в този конкретен ►M1 посочен регион ◄; както и
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения, във връзка с договори, които покриват
щети в резултат на буря върху имущество, разположено
на брега, в случай че рискът е разположен в този
конкретен ►M1 посочен регион ◄;

C0050/R0600

Експозиция — Общо засегнати
от бурята ►M1 посочени
региони ◄ преди диверсиф
икация

Общ размер на експозицията преди диверсификация за 20-те
►M1 посочени региона ◄.

C0060/
R0400–R0590

Предвидена брутна загуба —
►M1 Посочен регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на буря за всеки от 20те ►M1 посочени региона ◄, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между зоните.

C0060/R0600

Предвидена брутна загуба —
Общо засегнати от бурята
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба преди диверсиф
икация за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0070/
R0400–R0590

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от буря, като се вземе
предвид диверсификационният ефект между зоните.

C0070/R0600

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
Общо засегнати от бурята
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна
загуба и общия размер на експозициите.

C0080/
R0400–R0590

Сценарий А или Б —
►M1 Посочен регион ◄

По-голямото между капиталовото изискване за риска от
буря за всеки от 20-те ►M1
посочени региона ◄
съгласно сценарий А или сценарий Б.
Когато се определя кое капиталово изискване (сценарий А
или Б) е по-голямо, трябва да се вземе предвид ефектът от
намаляването на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
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C0090/
R0400–R0590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталово изискване за катастрофичен риск преди
намаляване на риска, произтичащ от буря, за всеки от 20те ►M1
посочени региона ◄ съгласно по-голямата
стойност между сценарий А или сценарий Б.

C0090/R0600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Общо засегнати от бурята
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от буря, за 20-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0090/R0790

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
други засегнати от бурята
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, прои
зтичащ от буря в регионите, различни от ►M1 посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба, без
да се приспадат сумите, възстановими по презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

C0090/R0800

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от бурята
региони преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от буря, за всички региони.

C0090/R0810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на рисковете, произтичащи от буря, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0090/R0820

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
засегнати от бурята след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от буря, като се вземе
предвид диверсификационният ефект, отчетен в позиция
C0090/R0810.

C0100/
R0400–R0590

Прогнозно намаляване на риска
— ►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният
ефект от намаляване на риска, съответстващ на избрания
сценарий, на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск,
с изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0100/R0600

Прогнозно намаляване на риска
— Общо засегнати от бурята
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска, прои
зтичащ от буря, за всеки от 20-те ►M1
посочени
региона ◄.

C0100/R0790

Прогнозно намаляване на риска
— Общо други засегнати от
бурята региони преди
диверсификация

За всички региони, различни от ►M1
посочените
региони ◄, прогнозният ефект от намаляване на риска на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този
риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0100/R0800

Прогнозно намаляване на риска
— Общо всички засегнати от
бурята региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска, прои
зтичащ от буря, за всички региони.

C0110/
R0400–R0590

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие,
съответстващи на избрания сценарий, в резултат на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, свързани с този риск.
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C0110/R0600

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
засегнати от бурята
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 20-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0110/R0790

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо други
засегнати от бурята региони
преди диверсификация

посочените
За всички региони, различни от ►M1
региони ◄, прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск.

C0110/R0800

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
всички засегнати от бурята
региони преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за всички региони.

C0120/
R0400–R0590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с този риск, произтичащ от бурите във всеки от
20-те ►M1 посочени региона ◄, съответстващ на избрания
сценарий.

C0120/R0600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от бурята
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0120/R0790

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
други засегнати от бурята
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, прои
зтичащ от буря в регионите, различни от ►M1 посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба,
включително приспадането на сумите, възстановими по
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

C0120/R0800

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от бурята
региони преди диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, за всички региони.

C0120/R0810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на капиталовото изискване след намаляване на риска, за
рискове, произтичащи от буря, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0120/R0820

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
засегнати от бурята след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, произтичащ от буря, като се вземе
предвид диверсификационният ефект, отчетен в позиция
C0120/R0810.

Риск от природно бедствие — Земетресение
C0130/
R1040–R1210

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през
следващата година във връзка с 14-те региона, различни от
►M1 посочените региони ◄ (включително регионите,
посочени в приложение III, с изключение на посочените в
приложение V или в приложение XIII към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със задъ
лженията за вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35:
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— „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, покриващо риск от земетресение, включ
ително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения; както и
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
покриващо щети в резултат на земетресение върху
имущество, разположено на брега, включително
пропорционалните презастрахователни задължения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.
C0130/R1220

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Общо други
засегнати от земетресение
региони преди диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите, които
застрахователното или презастрахователното предприятие
ще получи през следващата година във връзка с другите
региони.

C0140/
R0830–R1020

Експозиция — ►M1 Посочен
регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35:
— „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, във връзка с договори, които
покриват риск от земетресение, в случай че рискът е
разположен в този конкретен ►M1 посочен регион ◄;
както и
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения, във връзка с договори, които покриват
щети в резултат на земетресение върху имущество, разп
оложено на брега, в случай че рискът е разположен в
този конкретен ►M1 посочен регион ◄;

C0140/R1030

Експозиция — Общо засегнати
от земетресение ►M1 посочени
региони ◄ преди диверсиф
икация

Общ размер на експозицията за 20-те ►M1
региона ◄.

посочени

C0150/
R0830–R1020

Предвидена брутна загуба —
►M1 Посочен регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на земетресение за
всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, като се вземе
предвид диверсификационният ефект между зоните.

C0150/R1030

Предвидена брутна загуба —
Общо засегнати от земетресение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба от земетресение
преди диверсификация за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0160/
R0830–R1020

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от земетресение
съгласно стандартната формула, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между зоните.

C0160/R1030

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
Общо засегнати от земетресение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна
загуба и общия размер на експозициите.

C0170/
R0830–R1020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталово изискване преди намаляване на риска, прои
зтичащ от земетресение, за всеки от 20-те ►M1 посочени
региона ◄.
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C0170/R1030

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
засегнати от земетресение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от земетресение, за 20-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0170/R1220

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
други засегнати от земетресение
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска,
произтичащ от земетресение в регионите, различни от
►M1
посочените региони ◄. Това е размерът на
непосредствената загуба, без да се приспадат сумите, възста
новими по презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск.

C0170/R1230

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от
земетресение региони преди
диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от земетресение, за всички региони.

C0170/R1240

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на рисковете, произтичащи от земетресение, за различните
региони (►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0170/R1250

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
засегнати от земетресение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от земетресение, като се
вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в
позиция C0170/R1240.

C0180/
R0830–R1020

Прогнозно намаляване на риска
— ►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният
ефект от намаляване на риска на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск, с изключение на прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие.

C0180/R1030

Прогнозно намаляване на риска
— Общо засегнати от
земетресение ►M1 посочени
региони ◄ преди диверсиф
икация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за 20-те
►M1 посочени региона ◄.

C0180/R1220

Прогнозно намаляване на риска
— Общо други засегнати от
земетресение региони преди
диверсификация

За всички региони, различни от ►M1
посочените
региони ◄, прогнозният ефект от намаляване на риска на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този
риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0180/R1230

Прогнозно намаляване на риска
— Общо всички засегнати от
земетресение региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички
региони.

C0190/
R0830–R1020

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие
в резултат на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск.
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C0190/R1030

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
засегнати от земетресение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 20-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0190/R1220

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо други
засегнати от земетресение
региони преди диверсификация

посочените
За всички региони, различни от ►M1
региони ◄, прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск.

C0190/R1230

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
всички засегнати от
земетресение региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за всички региони.

C0200/
R0830–R1020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с този риск, произтичащ от земетресение във
всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0200/R1030

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
засегнати от земетресение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск, произтичащ от
земетресение, за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0200/R1220

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
други засегнати от земетресение
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, произтичащ
от земетресение в регионите, различни от ►M1 посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба, включ
ително приспадането на сумите, възстановими по презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

C0200/R1230

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от
земетресение региони преди
диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск, произтичащ от
земетресение, за всички региони.

C0200/R1240

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на капиталовото изискване след намаляване на риска, за
рискове, произтичащи от земетресение, за различните
региони (►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0200/R1250

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
засегнати от земетресение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, произтичащ от земетресение, като се
вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в
позиция C0200/R1240.

Риск от природно бедствие — Наводнение
C0210/
R1410–R1580

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през
следващата година във връзка с 14-те региона, различни от
►M1 посочените региони ◄ (включително регионите,
посочени в приложение III, с изключение на посочените в
приложение V или в приложение XIII към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със задъ
лженията за вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35:
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— „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, покриващо риск от наводнение, включително
пропорционалните презастрахователни задължения;
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
покриващо щети в резултат на наводнение върху имущ
ество, разположено на брега, включително пропорцион
алните презастрахователни задължения;
— „Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.
C0210/R1590

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Общо други
засегнати от наводнение региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите, които
застрахователното или презастрахователното предприятие
ще получи през следващата година във връзка с другите
региони.

C0220/
R1260–R1390

Експозиция — ►M1 Посочен
регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 14-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35:
— „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, във връзка с договори, които
покриват риск от наводнение, в случай че рискът е разп
оложен в този конкретен ►M1 посочен регион ◄;
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения, във връзка с договори, които покриват
щети в резултат на наводнение върху имущество, разп
оложено на брега, в случай че рискът е разположен в
този конкретен ►M1 посочен регион ◄; както и
— „Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, умножени по 1,5, във връзка с
договори, които покриват щети в резултат на наводнение
върху имущество, разположено на брега, в случай че
рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен
регион ◄.

C0220/R1400

Експозиция — Общо засегнати
от наводнение ►M1 посочени
региони ◄ преди диверсиф
икация

Общ размер на експозицията за 14-те ►M1
региона ◄.

C0220/
R1260–R1390

Предвидена брутна загуба —
►M1 Посочен регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на наводнение във
всеки от 14-те ►M1 посочени региона ◄, като се вземе
предвид диверсификационният ефект между зоните.

C0230/R1400

Предвидена брутна загуба —
Общо засегнати от наводнение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба от наводнение
преди диверсификация за 14-те ►M1 посочени региона ◄.

C0240/
R1260–R1390

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 14-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от наводнение
съгласно стандартната формула, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между зоните.

посочени
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C0240/R1400

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
Общо засегнати от наводнение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна
загуба и общия размер на експозициите.

C0250/
R1260–R1390

Сценарий А или Б —
►M1 Посочен регион ◄

По-голямото между капиталовото изискване за риска от
наводнение във всеки от 14-те ►M1 посочени региона ◄
съгласно сценарий А или сценарий Б.
Когато се определя кое капиталово изискване (сценарий А
или Б) е по-голямо, трябва да се вземе предвид ефектът от
намаляването на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

C0260/
R1260–R1390

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталово изискване за катастрофичен риск преди
намаляване на риска, произтичащ от наводнение във всеки
от 14-те ►M1 посочени региона ◄ съгласно по-голямата
стойност между сценарий А или сценарий Б.

C0260/R1400

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Общо засегнати от наводнение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от наводнение, за 14-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0260/R1590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
други засегнати от наводнение
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска,
произтичащ от наводнение в регионите, различни от
►M1 посочените региони ◄. Това е размерът на
непосредствената загуба, без да се приспадат сумите, възста
новими по презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск.

C0260/R1600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от наводнение
региони преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от наводнение, за всички региони.

C0260/R1610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на рисковете, произтичащи от наводнение, за различните
региони (►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0260/R1620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
засегнати от наводнение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от наводнение, като се
вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в
позиция C0260/R1610.

C0270/
R1260–R1390

Прогнозно намаляване на риска
— ►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 14-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният
ефект от намаляване на риска, съответстващ на избрания
сценарий, на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск,
с изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0270/R1400

Прогнозно намаляване на риска
— Общо засегнати от
наводнение ►M1 посочени
региони ◄ преди диверсиф
икация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за 14-те
►M1 посочени региона ◄.
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C0270/R1590

Прогнозно намаляване на риска
— Общо други засегнати от
наводнение региони преди
диверсификация

За всички региони, различни от ►M1
посочените
региони ◄, прогнозният ефект от намаляване на риска на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този
риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0270/R1600

Прогнозно намаляване на риска
— Общо всички засегнати от
наводнение региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички
региони.

C0280/
R1260–R1390

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 14-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие,
съответстващи на избрания сценарий, в резултат на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, свързани с този риск.

C0280/R1400

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
засегнати от наводнение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 14-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0280/R1590

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо други
засегнати от наводнение региони
преди диверсификация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄,
прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск.

C0280/R1600

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
всички засегнати от наводнение
региони преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за всички региони.

C0290/
R1260–R1390

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с този риск, произтичащ от наводнение във всеки
от 14-те ►M1 посочени региона ◄, съответстващ на
избрания сценарий.

C0290/R1400

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от наводнение
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, за 14-те ►M1 посочени региона ◄.

C0290/R1590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
други засегнати от наводнение
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, произтичащ
от наводнение в регионите, различни от ►M1 посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба, включ
ително приспадането на сумите, възстановими по презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

C0290/R1600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от наводнение
региони преди диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, за всички региони.
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C0290/R1610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на капиталовото изискване след намаляване на риска, за
рискове, произтичащи от наводнение, за различните
региони (►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0290/R1620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
засегнати от наводнение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, произтичащ от наводнение, като се
вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в
позиция C02690/R1610.

Риск от природно бедствие — Градушка
C0300/
R1730–R1900

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през
следващата година и във връзка с 9-те региона, различни
от ►M1 посочените региони ◄ (включително регионите,
посочени в приложение III, с изключение на посочените в
приложение V или в приложение XIII към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със задъ
лженията за вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35:
— „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, покриващо риск от градушка, включително
пропорционалните презастрахователни задължения;
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
покриващо щети в резултат на градушка върху имущ
ество, разположено на брега, включително пропорцион
алните презастрахователни задължения; както и
— „Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C0300/R1910

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Общо други
засегнати от градушка региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите, които
застрахователното или презастрахователното предприятие
ще получи през следващата година във връзка с другите
региони.

C0310/
R1630–R1710

Експозиция — ►M1 Посочен
регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 9-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35:
— „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, във връзка с договори, които
покриват риск от градушка, в случай че рискът е разп
оложен в този конкретен ►M1 посочен регион ◄;
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения, във връзка с договори, които покриват
щети в резултат на градушка върху имущество, разп
оложено на брега, в случай че рискът е разположен в
този конкретен ►M1 посочен регион ◄; както и
— „Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, умножени по 5, във връзка с
договори, които покриват щети в резултат на градушка
върху имущество, разположено на брега, в случай че
рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен
регион ◄.
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C0310/R1720

Експозиция — Общо засегнати
от градушка ►M1 посочени
региони ◄ преди диверсиф
икация

Общ размер на експозицията за 9-те ►M1 посочени региона ◄.

C0320/
R1630–R1710

Предвидена брутна загуба —
►M1 Посочен регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на градушка във всеки
от 9-те ►M1 посочени региона ◄, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между зоните.

C0320/R1720

Предвидена брутна загуба —
Общо засегнати от градушка
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба от градушка
преди диверсификация за 9-те ►M1 посочени региона ◄.

C0330/
R1630–R1710

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 9-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от градушка съгласно
стандартната формула, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между зоните.

C0330/R1720

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
Общо засегнати от градушка
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна
загуба и общия размер на експозициите.

C0340/
R1630–R1710

Сценарий А или Б —
►M1 Посочен регион ◄

По-голямото между капиталовото изискване за риска от
градушка във всеки от 9-те ►M1 посочени региона ◄
съгласно сценарий А или сценарий Б.
Когато се определя кое капиталово изискване (сценарий А
или Б) е по-голямо, трябва да се вземе предвид ефектът от
намаляването на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

C0350/
R1630–R1710

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталово изискване за катастрофичен риск преди
намаляване на риска, произтичащ от градушка във всеки
от 9-те ►M1 посочени региона ◄ съгласно по-голямата
стойност между сценарий А или сценарий Б.

C0350/R1720

Капиталовото изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Общо засегнати от градушка
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от градушка, за 9-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0350/R1910

Капиталовото изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
други засегнати от градушка
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, прои
зтичащ от градушка в регионите, различни от ►M1 посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба, без да
се приспадат сумите, възстановими по презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

C0350/R1920

Капиталовото изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от градушка
региони преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, произтичащ от градушка, за всички региони.
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C0350/R1930

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на рисковете, произтичащи от градушка, за различните
региони (►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0350/R1940

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
засегнати от градушка след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от градушка, като се
вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в
позиция C0350/R1930.

C0360/
R1630–R1710

Прогнозно намаляване на риска
— ►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 9-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният
ефект от намаляване на риска, съответстващ на избрания
сценарий, на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск,
с изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0360/R1720

Прогнозно намаляване на риска
— Общо засегнати от градушка
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за 9-те
►M1 посочени региона ◄.

C0360/R1910

Прогнозно намаляване на риска
— Общо други засегнати от
градушка региони преди
диверсификация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄,
прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск, с изключение на прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие.

C0360/R1920

Прогнозно намаляване на риска
— Общо всички засегнати от
градушка региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички
региони.

C0370/
R1630–R1710

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 9-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие,
съответстващи на избрания сценарий, в резултат на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск.

C0370/R1720

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
засегнати от градушка
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 9-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0370/R1910

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо други
засегнати от градушка региони
преди диверсификация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄,
прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск.

C0370/R1920

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
всички засегнати от градушка
региони преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за всички региони.
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C0380/
R1630–R1710

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с този риск, произтичащ от градушка във всеки
от 9-те ►M1 посочени региона ◄, съответстващ на
избрания сценарий.

C0380/R1720

Капиталовото изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от градушка
►M1 посочени региони ◄
преди диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, за 9-те ►M1 посочени региона ◄.

C0380/R1910

Капиталовото изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
други засегнати от градушка
региони преди диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, произтичащ
от градушка в регионите, различни от ►M1 посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба,
включително приспадането на сумите, възстановими по
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

C0380/R1920

Капиталовото изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
всички засегнати от градушка
региони преди диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, за всички региони.

C0380/R1930

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на капиталовото изискване след намаляване на риска, за
рискове, произтичащи от градушка, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0380/R1940

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
засегнати от градушка след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, произтичащ от градушка, като се
вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в
позиция C0380/R1930.

Риск от природно бедствие — Движение на земни маси
C0390/R1950

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Общо засегнати от
движение на земни маси преди
диверсификация

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през следващата
година за договора, във връзка със задълженията за вид дейност
„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори, и по отношение на
територията на Франция.

C0400/R1950

Експозиция — Общо засегнати
от движението на земни маси
преди диверсификация

Сборът на общите застрахователни суми, съставени от
географските участъци на територията на Франция, по вид
дейност „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, които са достатъчно хомогенни по
отношение на риска от движение на земни маси, на който
са изложени застрахователните и презастрахователните
предприятия по отношение на тази територия. Зоните
обхващат заедно цялата територия.
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C0410/R1950

Предвидена брутна загуба —
Общо засегнати от движението
на земни маси преди диверсиф
икация

►M1 Предвидена брутна загуба в резултат на движението
на земни маси, преди да се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между зоните. ◄

C0420/R1950

Коефициент на капиталовото
изискване за катастрофичен риск
преди намаляване на риска —
Общо засегнати от движението
на земни маси преди диверсиф
икация

►M1 Коефициент на капиталовото изискване по отношение
на територията на Франция за движение на земни маси,
преди да се вземе предвид диверсификационният ефект
между зоните. ◄

C0430/R1950

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
засегнати от движението на
земни маси преди диверсиф
икация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, прои
зтичащ от движение на земни маси на територията на
Франция. Това е размерът на непосредствената загуба, без
да се приспадат сумите, възстановими по презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, която по отношение
на движението на земни маси е равна на Предвидената
брутна загуба (позиция C0410/R1950).

C0430/R1960

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между зоните

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на рисковете от движение на земни маси, за различните
зони от територията на Франция.

C0430/R1970

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
засегнати от движението на
земни маси след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от движение на земни
маси, като се вземе предвид диверсификационният ефект,
отчетен в позиция C0430/R1960.

C0440/R1950

Прогнозно намаляване на риска
— Общо засегнати от
движението на земни маси
преди диверсификация

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск, с изключение на прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие.

C0450/R1950

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
засегнати от движението на
земни маси преди диверсиф
икация

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск.

C0460/R1950

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
засегнати от движението на
земни маси преди диверсиф
икация

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с този риск, произтичащ от движение на земни
маси.

C0460/R1960

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между зоните

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на капиталовото изискване след намаляване на рисковете
от движение на земни маси, за различните зони от
територията на Франция.

C0460/R1970

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
засегнати от движението на
земни маси след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, произтичащ от движение на земни
маси, като се вземе предвид диверсификационният ефект,
отчетен в позиция C0460/R1960.
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Риск от природно бедствие — Непропорционално имуществено презастраховане
C0470/R2000

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени

Прогнозна стойност на премиите, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през следващата
година за договора във връзка със задълженията за вид дейност
непропорционално имуществено презастраховане, различни от
непропорционални презастрахователни задължения във връзка
със застрахователни задължения, включени във видове дейност
9 и 21, според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C0480/R2000

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска

Капиталовото изискване преди намаляване на риска за
непропорционално имуществено презастраховане. Това е
размерът на непосредствената загуба, без да се приспадат
сумите, възстановими по презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск.

C0490/R2000

Прогнозно намаляване на риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
ретроцесионни договори на предприятието и схемите със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от прието
непропорционално
имуществено
презастраховане,
с
изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0500/R2000

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните ретроцесионни
договори на предприятието и схемите със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани
с рискове, произтичащи от прието непропорционално имущ
ествено презастраховане.

C0510/R2000

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните ретроцесионни
договори на предприятието и схемите със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани
с рисковете, произтичащи от прието непропорционално
имуществено презастраховане.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
C0520/R2100

Брой полици във връзка с
моторни превозни средства с
таван над 24 милиона EUR

Броят на превозните средства, застраховани от застраховат
елното или презастрахователното предприятие във видове
дейност „Застраховане на гражданска отговорност във
връзка с моторни превозни средства“ според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения, с приет таван на полицата над 24 000 000 EUR.

C0530/R2100

Брой полици във връзка с
моторни превозни средства под
или равни на 24 милиона EUR

Броят на превозните средства, застраховани от застраховат
елното или презастрахователното предприятие във видове
дейност „Застраховане на гражданска отговорност във
връзка с моторни превозни средства“ според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения, с приет таван на полицата по-малък или равен на
24 000 000 EUR.

C0540/R2100

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на гражданска отго
ворност във връзка с моторни
превозни средства преди
намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от застраховане на
гражданска отговорност във връзка с моторни превозни
средства.
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C0550/R2100

Прогнозно намаляване на риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
ретроцесионни договори на предприятието и схемите със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от
застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства, с изключение на прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие.

C0560/R2100

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от
застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства.

C0570/R2100

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на гражданска отго
ворност във връзка с моторни
превозни средства след
намаляване на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните ретроцесионни
договори на предприятието и схемите със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с рисковете, произтичащи от застраховане на
гражданска отговорност във връзка с моторни превозни
средства.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Сблъскване на морски танкер
C0580/R2200

Вид покритие, Дял от капит
аловото изискване за
катастрофичен риск за корабен
корпус във връзка с танкер t,
преди намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска,
за всяко покритие във връзка с корабен корпус, за
рисковете, произтичащи от сблъскване на морски танкер.
Максимумът се отнася за всички петролни и газови танкери,
застраховани от застрахователното или презастраховат
елното предприятие срещу риск от сблъскване на танкер
във видове дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35:
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения; както и
— „Непропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане“.
Размерът на това покритие е равен на застрахователната
сума, приета от застрахователното или презастрахователното
предприятие за морско застраховане и презастраховане във
връзка с всеки танкер.

C0590/R2200

Дял от капиталовото изискване
за катастрофичен риск за морска
гражданска отговорност във
връзка с танкер t, преди
намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска,
за всяко покритие във връзка с морска гражданска отго
ворност, за рисковете, произтичащи от сблъскване на
морски танкер.
Максимумът се отнася за всички петролни и газови танкери,
застраховани от застрахователното или презастраховат
елното предприятие срещу риск от сблъскване на танкер
във видове дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35:
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения; както и
— „Непропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане“.
Размерът на това покритие е равен на застрахователната
сума, приета от застрахователното или презастрахователното
предприятие за морско застраховане и презастраховане във
връзка с всеки танкер.
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C0600/R2200

Дял от капиталовото изискване
за катастрофичен риск за морска
гражданска отговорност при
замърсяване с нефт във връзка с
танкер t преди намаляване на
риска

УКАЗАНИЯ

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска,
за всяко покритие във връзка с морска гражданска отго
ворност при замърсяване с нефт, за рисковете, произтичащи
от сблъскване на морски танкер.
Максимумът се отнася за всички петролни и газови танкери,
застраховани от застрахователното или презастраховат
елното предприятие срещу риск от сблъскване на танкер
във видове дейност според определението в приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35:
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения; както и
— „Непропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане“.
Размерът на това покритие е равен на застрахователната
сума, приета от застрахователното или презастрахователното
предприятие за морско застраховане и презастраховане във
връзка с всеки танкер.

C0610/R2200

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при сблъ
скване на морски танкер преди
намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за рискове, произтичащи от сблъскване
на морски танкер.

C0620/R2200

Прогнозно намаляване на риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от сблъскване
на морски танкер, с изключение на прогнозните премии за
възобновяване на презастрахователното покритие.

C0630/R2200

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от сблъскване
на морски танкер.

C0640/R2200

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при сблъ
скване на морски танкер след
намаляване на риска

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на
риска на специфичните ретроцесионни договори на
предприятието и схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рисковете,
произтичащи от сблъскване на морски танкер.

C0650/R2200

Име на кораба

Име на съответния кораб.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Експлозия на морска платформа
C0660–C0700/
R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска платформа
— Вид покритие — преди
намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска,
за всеки вид покритие (щети върху имущество, изваждане на
останки от корабокрушение, загуба на доходи от добива,
покриване или обезопасяване на кладенеца, застрахователни
и презастрахователни задължения), за рисковете, прои
зтичащи от експлозия на морска платформа.
Максимумът се отнася за всички офшорни платформи,
застраховани от застрахователното или презастраховат
елното предприятие срещу риск от експлозия на морска
платформа във видове дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35:
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— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения; както и
— „Непропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане“.
Сумата по вид покритие е равна на застрахователната сума
за съответния вид покритие, прието от застрахователното
или презастрахователното предприятие по отношение на
избраната платформа.
C0710/R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска платформа
преди намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за рискове, произтичащи от
експлозия на морска платформа.

C0720/R2300

Прогнозно намаляване на риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от
експлозия на морска платформа, с изключение на прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие.

C0730/R2300

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от
експлозия на морска платформа.

C0740/R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска платформа
след намаляване на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните ретроцесионни
договори на предприятието и схемите със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с рисковете, произтичащи от експлозия на морска
платформа.

C0750/R2300

Име на платформата

Име на съответната платформа.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Морско застраховане
C0760/R2400

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за морско
застраховане преди намаляване
на риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видовете събития, за морски рискове.

C0760/R2410

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за морско
застраховане преди намаляване
на риска — Диверсификация
между видове събития

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните видове събития,
за морски рискове.

C0760/R2420

Капиталово изискване за
морското застраховане преди
намаляване на риска — Общо
след диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видовете събития, за морски рискове.

C0770/R2400

Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска — Общо
преди диверсификация

Това е общият ефект от намаляването на риска, преди
диверсификационния ефект между видовете събития, на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
морски рискове.
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C0780/R2400

Капиталово изискване за
морското застраховане след
намаляване на риска — Общо
преди диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видовете събития, за морски рискове.

C0780/R2410

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за морско
застраховане след намаляване на
риска — Диверсификация
между видове събития

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните видове събития,
за морски рискове.

C0780/R2420

Капиталово изискване за
морското застраховане след
намаляване на риска — Общо
след диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видовете събития, за морски рискове.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Авиационно застраховане
C0790–C0800/
R2500

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в авиац
ионното застраховане преди
намаляване на риска — Вид
покритие — преди намаляване
на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска,
за всеки вид покритие (на авиационен корпус, авиационна
отговорност), за рисковете, произтичащи от авиация.
Максимумът се отнася за всички въздухоплавателни
средства,
застраховани
от
застрахователното
или
презастрахователното предприятие във видове дейност
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35:
— „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни
задължения; както и
— „Непропорционално морско, авиационно и транспортно
презастраховане“.
Сумата по вид покритие е равна на застрахователната сума
за съответния вид покритие, прието от застрахователното
или презастрахователното предприятие за авиационно
застраховане и презастраховане, по отношение на
избраното въздухоплавателно средство.

C0810/R2500

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в авиац
ионното застраховане преди
намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за рискове, произтичащи от авиация.

C0820/R2500

Прогнозно намаляване на риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от авиация,
с изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0830/R2500

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от авиация.

C0840/R2500

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за авиация
след намаляване на риска —
Общо (ред)

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на
риска на специфичните ретроцесионни договори на
предприятието и схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рисковете,
произтичащи от авиация.
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Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Застраховане срещу пожар
C0850/R2600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при пожар
преди намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за рискове от пожар.
Равнява се на най-голямата концентрация на риска от пожар
за дадено застрахователно или презастрахователно
предприятие, което представлява съвкупността от сградите
с най-висока застрахователна сума, които отговарят на
следните условия:
— Застрахователното или презастрахователното предприятие
има, по отношение на всяка сграда, застрахователни или
презастрахователни задължения във видове дейност „Имущ
ествено застраховане срещу пожар и други бедствия“ според
определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, включително пропорционалните презастрахов
ателни задължения, които покриват щетите, причинени от
пожар или експлозия, включително щетите в резултат от
терористични атаки;
— всички сгради са частично или изцяло разположени в
радиус от 200 метра.

C0860/R2600

Прогнозно намаляване на риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
ретроцесионни договори на предприятието и схемите със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от пожар, с
изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0870/R2600

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от пожар.

C0880/R2600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Застраховане срещу пожар

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на
риска на специфичните ретроцесионни договори на
предприятието и схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рисковете,
произтичащи от пожар.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Застраховане на отговорност
C0890/
R2700–R2740

Получени премии след
12 месеца — Вид покритие

Премиите по вид покритие, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през
следващите 12 месеца във връзка със застрахователни и
презастрахователни задължения във връзка с рискове от
възникване на отговорност, за следните видове покрития:
— Застрахователни и пропорционални презастрахователни
задължения във връзка с отговорността при нарушаване на
професионални задължения, различни от застраховането и
презастраховането на отговорността при нарушаване на
професионални задължения на самонаети занаятчии или
специалисти;
— Застраховане и пропорционално презастраховане на отго
ворността на работодатели;
— Застраховане и пропорционално презастраховане на
отговорността на директори и служители;
— Застрахователни и презастрахователни задължения във
връзка с отговорност, включени във вид дейност
„Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност“
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, включително пропорционалните
презастрахователни задължения, различни от задълженията,
включени в рискови групи за възникване на отговорност
1—3, различни от застраховането и пропорционалното
презастраховане на лична отговорност и различни от
застраховането и презастраховането на отговорността при
нарушаване на професионални задължения на самонаетите
занаятчии или специалисти;
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— Непропорционално презастраховане.
За целите на това изчисление се взема брутната стойност на
премиите, без приспадане на премиите по презастрахов
ателни договори.
C0890/R2750

Получени премии след
12 месеца — Общо

Общо за всички видове покритие на премиите, получени от
застрахователното или презастрахователното предприятие,
през следващите 12 месеца.

C0900/
R2700–R2740

Най-високата предоставена
граница за възникване на отго
ворност — Вид покритие

Най-високата граница, по вид покритие, предоставено от
застрахователното или презастрахователното предприятие,
във връзка с рискове от възникване на отговорност.

C0910/
R2700–R2740

Брой претенции — Вид
покритие

Броя на застрахователните претенции, по вид покритие,
който е равен на най-малкото цяло число, което надвишава
размера съгласно предвидената формула.

C0920/
R2700–R2740

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност преди
намаляване на риска — Вид
покритие

Това е размерът на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, по вид покритие, за рискове от възн
икване на отговорност.

C0920/R2750

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност преди
намаляване на риска — Общо

Общ размер на капиталовото изискване за всички видове
покритие намаляване на риска, за рискове от възникване
на отговорност.

C0930/
R2700–R2740

Очаквано намаляване на риска
— Вид покритие

Прогнозният ефект от намаляване на риска, по вид
покритие, на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове,
произтичащи от възникване на отговорност, с изключение
на прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие.

C0930/R2750

Прогнозно намаляване на риска
— Общо

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички
видове покритие.

C0940/
R2700–R2740

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Вид
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие, по вид покритие, в резултат на специф
ичните за предприятието презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, свързани с рискове, произтичащи от
възникване на отговорност.

C0940/R2750

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за всички видове покритие.

C0950/
R2700–R2740

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност след
намаляване на риска — Вид
покритие

Капиталовото изискване, по вид покритие, след като се
приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните
ретроцесионни договори на предприятието и схемите със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рисковете, произтичащи от възн
икване на отговорност.

C0950/R2750

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност след
намаляване на риска — Общо

Общ размер на капиталовото изискване за всички видове
покритие, след като се приспадне ефектът от намаляване
на риска на специфичните ретроцесионни договори на
предприятието и схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рисковете,
произтичащи от възникване на отговорност.

C0960/R2800

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност преди
намаляване на риска — Общо
преди диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видовете покритие, за рискове от възникване на отго
ворност.
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C0960/R2810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност преди
намаляване на риска —
Диверсификация между видове
покритие

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните видове
покритие, за рискове от възникване на отговорност.

C0960/R2820

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност преди
намаляване на риска — Общо
след диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видовете покритие, за рискове от възникване на отго
ворност.

C0970/R2800

Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска — Общо
преди диверсификация

Това е общият размер на прогнозната оценка на общото
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видовете покритие, за рискове от възникване на отго
ворност.

C0980/R2800

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност след
намаляване на риска — Общо
преди диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видовете покритие, за рискове от възникване на отго
ворност.

C0980/R2810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност след
намаляване на риска —
Диверсификация между видове
покритие

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните видове покритие, за рискове от
възникване на отговорност.

C0980/R2820

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от възн
икване на отговорност след
намаляване на риска — Общо
след диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видовете покритие, за рискове от възникване на отго
ворност.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Кредитно и гаранционно застраховане
C0990/
R2900–R2910

Експозиция (индивидуална или
групова) — Най-голяма
експозиция

Двете най-големи брутни експозиции в кредитното застраховане
на застрахователното или презастрахователното предприятие,
определени въз основа на сравнение с нетния размер на
загубата при неизпълнение на експозициите в кредитното
застраховане, т.е. загубата при неизпълнение след приспадане
на сумите, възстановими по презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск.

C0990/R2920

Експозиция (индивидуална или
групова) — Общо

Общият размер на двете най-големи брутни експозиции в
кредитното застраховане на застрахователното или презастрахов
ателното предприятие, определени въз основа на сравнение с
нетния размер на загубата при неизпълнение на експозициите в
кредитното застраховане, т.е. загубата при неизпълнение след
приспадане на сумите, възстановими по презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

C1000/
R2900–R2910

Дял на причинените от сценария
щети — Най-голяма експозиция

Процентът, който представлява загубата при неизпълнение на
брутната кредитна експозиция, т.е. без да се приспадат сумите,
възстановими по силата на презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, за всяка от двете най-големи брутни
експозиции в кредитното застраховане на застрахователното
или презастрахователното предприятие.

C1000/R2920

Дял на причинените от сценария
щети — Общо

Средната загуба при неизпълнение на двете най-големи
брутни експозиции в кредитното застраховане, без да се
приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.
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C1010/
R2900–R2910

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди намаляване
на риска — Голямо кредитно
неизпълнение — Най-голяма
експозиция

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска,
по най-голяма експозиция, произтичащ от сценарий на
голямо кредитно неизпълнение при рискове, свързани с
кредитно и гаранционно застраховане.

C1010/R2920

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди намаляване
на риска — Голямо кредитно
неизпълнение — Общо

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от сценарий на голямо
кредитно неизпълнение при рискове, свързани с кредитно
и гаранционно застраховане.

C1020/
R2900–R2910

Прогнозно намаляване на риска
— Най-голяма експозиция

Прогнозният ефект от намаляване на риска, по най-голяма
експозиция, на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове, прои
зтичащи от сценарий на голямо кредитно неизпълнение при
кредитно и гаранционно застраховане, с изключение на прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие.

C1020/R2920

Прогнозно намаляване на риска
— Общо

Прогнозният ефект от намаляване на риска, за двете найголеми експозиции, на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с рискове, произтичащи от сценарий на голямо
кредитно неизпълнение при кредитно и гаранционно
застраховане, с изключение на прогнозните премии за възоб
новяване на презастрахователното покритие.

C1030/
R2900–R2910

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Най-голяма
експозиция

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие, по най-голяма експозиция, в резултат на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове,
произтичащи от сценарий на голямо кредитно неизпълнение
при кредитно и гаранционно застраховане.

C1030/R2920

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие, за двете най-големи експозиции, в
резултат на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове,
произтичащи от сценарий на голямо кредитно неизпълнение
при кредитно и гаранционно застраховане.

C1040/
R2900–R2910

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след намаляване на
риска — Голямо кредитно
неизпълнение — Най-голяма
експозиция

Нетно капиталово изискване, по най-голяма експозиция,
след като се приспадне ефектът от намаляване на риска на
специфичните ретроцесионни договори на предприятието и
схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, свързани с рискове, произтичащи от
сценарий на голямо кредитно неизпълнение при кредитно и
гаранционно застраховане.

C1040/R2920

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след намаляване на
риска — Голямо кредитно
неизпълнение — Общо

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на риска
на специфичните ретроцесионни договори на предприятието и
схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, свързани с рискове, произтичащи от
сценарий на голямо кредитно неизпълнение при кредитно и
гаранционно застраховане.

C1050/R3000

Получени премии след
12 месеца

Брутните премии, получени от застрахователното или
презастрахователното предприятие през следващите 12 месеца,
по вид дейност „Кредитно и гаранционно застраховане“ според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, включително пропорционалните презастрахователни
задължения.

C1060/R3000

Премия за катастрофичен риск
при кредитно и гаранционно
застраховане преди намаляване
на риска — Риск от рецесия

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, произтичащ от сценарий на рецесия при
рискове, свързани с кредитно и гаранционно застраховане.
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C1070/R3000

Прогнозно намаляване на риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните
ретроцесионни договори на предприятието и схемите със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от сценарий
на рецесия при кредитно и гаранционно застраховане, с
изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C1080/R3000

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастраховат
елното покритие в резултат на специфичните за
предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с рискове, произтичащи от сценарий
на рецесия при кредитно и гаранционно застраховане.

C1090/R3000

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след намаляване на
риска — Риск от рецесия

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на
риска на специфичните ретроцесионни договори на
предприятието и схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове,
произтичащи от сценарий на рецесия при кредитно и
гаранционно застраховане.

C1100/R3100

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди намаляване
на риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видовете събития, за рискове, свързани с кредитно
и гаранционно застраховане.

C1100/R3110

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди намаляване
на риска — Диверсификация
между видове събития

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните видове събития,
за рискове, свързани с кредитно и гаранционно
застраховане.

C1100/R3120

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди намаляване
на риска — Общо след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видовете събития, за рискове, свързани с кредитно
и гаранционно застраховане.

C1110/R3100

Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска — Общо
преди диверсификация

Това е общият ефект от намаляването на риска, преди
диверсификационния ефект между видовете събития, на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
рискове, свързани с кредитно и гаранционно застраховане.

C1120/R3100

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видовете събития, за рискове, свързани с кредитно
и гаранционно застраховане.

C1120/R3110

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след намаляване на
риска — Диверсификация
между видове събития

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните видове събития,
за рискове, свързани с кредитно и гаранционно
застраховане.

C1120/R3120

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след намаляване на
риска — Общо след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видовете събития, за рискове, свързани с кредитно
и гаранционно застраховане.
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Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Друг катастрофичен риск в общото застраховане

C1130/
R3200–R3240

Прогнозна оценка на брутните
премии, които трябва да бъдат
получени — Група задължения

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователното или
презастрахователното предприятие ще получи през
следващата година за договори, във връзка със следните
групи задължения.
— Застрахователни и презастрахователни задължения,
включени във вид дейност „Морско, авиационно и транс
портно застраховане“ според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, включ
ително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения, различни от застраховането и презастраховането
на морския и въздушния транспорт;
— Презастрахователни задължения, включени във видове
дейност „Непропорционално морско, авиационно и транс
портно презастраховане“, различни от презастраховането
на морския и въздушния транспорт;
— Застрахователни и презастрахователни задължения,
включени във вид дейност „Застраховане и срещу
разни финансови загуби“ според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, включ
ително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения, различни от застрахователните и презастрахов
ателните задължения във връзка с разширена гаранция,
при условие че портфейлът от тези задължения е силно
диверсифициран и тези задължения не покриват
разходите по изтегляне на продукта;
— Презастрахователни задължения, включени във вид
дейност „Непропорционално презастраховане срещу
злополука“, различни от презастраховането на обща
гражданска отговорност;
— Непропорционални презастрахователни задължения, които
са свързани със застрахователни задължения, включени
във вид дейност „Кредитно и гаранционно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C1140/
R3200–R3240

Капиталово изискване за друг
катастрофичен риск в общото
застраховане преди намаляване
на риска — Групи задължения

Това е размерът на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, по група задължения, за други
катастрофични рискове в общото застраховане.

C1140/R3250

Капиталово изискване за друг
катастрофичен риск в общото
застраховане преди намаляване
на риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видове групи задължения, за други катастрофични
рискове в общото застраховане.

C1140/R3260

Капиталово изискване за друг
катастрофичен риск в общото
застраховане преди намаляване
на риска — Диверсификация
между групи задължения

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания преди
намаляване на риска, свързан с различните групи задъ
лжения, за други катастрофични рискове в общото
застраховане.
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C1140/R3270

Капиталово изискване за друг
катастрофичен риск в общото
застраховане преди намаляване
на риска — Общо след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видове групи задължения, за други катастрофични
рискове в общото застраховане.

C1150/R3250

Прогнозна оценка на общото
намаляване на риска — Общо
преди диверсификация

Това е общият размер на прогнозната оценка на общото
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видове групи задължения, за други катастрофични
рискове в общото застраховане.

C1160/R3250

Капиталово изискване за друг
катастрофичен риск в общото
застраховане след намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между видове групи задължения, за други катастрофични
рискове в общото застраховане.

C1160/R3260

Капиталово изискване за друг
катастрофичен риск в общото
застраховане след намаляване на
риска — Диверсификация
между групи задължения

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на общия размер на капиталовите изисквания след
намаляване на риска, свързан с различните групи задъ
лжения, за други катастрофични рискове в общото
застраховане.

C1160/R3270

Капиталово изискване за друг
катастрофичен риск в общото
застраховане след намаляване на
риска — Общо след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между видове групи задължения, за други катастрофични
рискове в общото застраховане.

Катастрофичен риск в здравното застраховане
Катастрофичен риск в здравното застраховане — Масово произшествие
C1170/
R3300–R3600,

Титуляри на полица — по вид
събитие

C1190/
R3300–R3600,

Всички лица, застраховани от застрахователното или
презастрахователното предприятие, които са жители на
всяка от държавите и са застраховани срещу следните
видове събития:
— Смърт вследствие на произшествие;

C1210/
R3300–R3600,

— Трайна инвалидност вследствие на произшествие;

C1230/
R3300–R3600,

— Инвалидност с продължителност 10 години вследствие
на произшествие;

C1250/
R3300–R3600

— Инвалидност с продължителност 12 месеца вследствие на
произшествие;
— Медицинско лечение вследствие на произшествие;

C1180/R3300–
/R3600,
C1200/
R3300–R3600,
C1220/
R3300–R3600,
C1240/
R3300–R3600,
C1260/
R3300–R3600

Стойност на платимите обезщ
етения — по вид събитие

Стойността на обезщетенията е застрахователната сума или,
когато договорът предвижда периодични плащания на
обезщетения — най-добрата прогнозна оценка на обезщ
етенията, чрез използване на прогнози на паричните
потоци, по вид събитие.
Когато обезщетенията по застрахователен договор зависят
от естеството или мащаба на щетата, причинена от
видовете събития, стойността на обезщетенията се
основава на максималните обезщетения, дължими по
силата на договора, които отговарят на събитието.
За застрахователните и презастрахователните задължения,
свързани с медицински разходи, стойността на обезщ
етенията се основава на прогнозна оценка на средния
размер на сумите, изплащани в случай на видовете
събития, като се вземат предвид специфичните гаранции,
включени в задълженията.
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C1270/
R3300–R3600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска

Капиталово изискване преди намаляване на риска за всяка
от държавите, произтичащ от подмодула за риска от масови
произшествия при здравнозастрахователни и презастрахов
ателни задължения.

C1270/R3610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
масово произшествие за всички
държави преди диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между държавите, за подмодула на риска от масови произш
ествия при здравнозастрахователни и презастрахователни
задължения.

C1270/R3620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на подмодула на риска от масови произшествия при
здравнозастрахователни и презастрахователни задължения,
свързан с различните държави.

C1270/R3630

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
масово произшествие за всички
държави след диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между държавите, за риска от масови произшествия при
здравнозастрахователни и презастрахователни задължения.

C1280/
R3300–R3600

Прогнозно намаляване на риска

За всяка държава, прогнозният ефект от намаляване на риска
на специфичните за предприятието презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този
риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C1280/R3610

Прогнозно намаляване на риска
— Общо масово произшествие
за всички държави преди
диверсификация

Това е общият размер на прогнозното намаляване на риска
на специфичните за предприятието презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск за всички държави.

C1290/
R3300–R3600

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие

За всяка държава, прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск.

C1290/R3610

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
масово произшествие за всички
държави преди диверсификация

Това е общият размер на прогнозните премии за възоб
новяване на презастрахователното покритие в резултат на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск за всички държави.

C1300/
R3300–R3600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани със застрахователен риск, произтичащ от
подмодула за риска от масови произшествия при здравноз
астрахователни и презастрахователни задължения, за всяка
държава.

C1300/R3610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
масово произшествие за всички
държави преди диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между държавите, за подмодула на риска от масови произш
ествия при здравнозастрахователни и презастрахователни
задължения.

C1300/R3620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на капиталовото изискване след намаляване на риска, за
подмодула на риска от масови произшествия при здравноз
астрахователни и презастрахователни задължения, свързан с
различните държави.
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Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, за подмодула на риска от масови
произшествия при здравнозастрахователни и презастрахов
ателни задължения, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект, отчетен в позиция C1300/R3620.

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Концентрация на произшествия
C1310/
R3700–R4010

Най-големият известен риск от
концентрация на произш
ествието — Държави

Най-голямата концентрация на риска от произшествия за
застрахователно или презастрахователно предприятие, за
всяка държава, е равна на най-големия брой лица, за които
са изпълнени следните условия:
— застрахователното или презастрахователното предприятие
има застрахователно или презастрахователно задължение
във връзка с обезщетение на работници или застрахователно
или застрахователно задължение за груповата защита на
доходи или презастрахователно задължение по отношение
на всяко от лицата;
— задълженията във връзка с всяко от лицата покриват
поне едно от събитията, посочени в следващата позиция;
— лицата работят в една и съща сграда, разположена в
съответната държава.
Тези лица са застраховани срещу следните видове събития:
— Смърт вследствие на произшествие;
— Трайна инвалидност вследствие на произшествие;
— Инвалидност с продължителност 10 години вследствие
на произшествие;
— Инвалидност с продължителност 12 месеца вследствие на
произшествие;
— Медицинско лечение вследствие на произшествие;

C1320/
R3700–R4010,

Средна застрахователна сума за
всеки тип събитие

►M1 Средният размер на обезщетенията, платими от
застрахователните и презастрахователните предприятия при
най-голямата концентрация на риска от произшествия. ◄

C1370/
R3700–R4010

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всяка
държава, произтичащ от подмодула на риска от конце
нтрация на произшествия в здравното застраховане.

C1410

Други държави, които да бъдат
взети предвид при конце
нтрацията на произшествия

Посочва се кодът на държавите, които да бъдат взети
предвид при концентрацията на произшествия, съгласно
стандарт ISO.

C1370/R4020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Обща
концентрация на произшествия
за всички държави преди
диверсификацията

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, преди диверсификационния ефект
между държавите, за подмодула на риска от концентрация
на произшествия в здравното застраховане.

C1330/
R3700–R4010,
C1340/
R3700–R4010,
C1350/
R3700–R4010,
C1360/
R3700–R4010
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C1370/R4030

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на подмодула на риска от концентрация на произшествия в
здравното застраховане, свързан с различните държави.

C1370/R4040

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Обща
концентрация на произшествия
за всички държави след
диверсификацията

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, след диверсификационния ефект
между държавите, за подмодула на риска от концентрация
на произшествия в здравното застраховане.

C1380/
R3700–R4010

Прогнозно намаляване на риска
— Държави

За всяка от посочените държави, прогнозният ефект от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, с изключение на прогнозните премии за възоб
новяване на презастрахователното покритие.

C1380/R4020

Прогнозно намаляване на риска
— Обща концентрация на
произшествия за всички
държави преди диверсифик
ацията

Това е общият размер на прогнозното намаляване на риска
на специфичните за предприятието презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск за всички държави.

C1390/
R3700–R4010

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Държави

За всяка от посочените държави, прогнозните премии за
възобновяване на презастрахователното покритие в
резултат на специфичните за предприятието презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск.

C1390/R4020

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
концентрация на произшествия
за всички държави преди
диверсификация

Това е общият размер на прогнозните премии за възоб
новяване на презастрахователното покритие в резултат на
специфичните
за
предприятието
презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск за всички държави.

C1400/
R3700–R4010

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Държави

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за предприятието
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,
свързани с този риск, произтичащ от подмодула на риска
от концентрация на произшествия в здравното застраховане,
за всяка от посочените държави.

C1400/R4020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Обща
концентрация на произшествия
за всички държави преди
диверсификацията

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между
държавите, за подмодула на риска от концентрация на
произшествия в здравното застраховане.

C1400/R4030

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен ефект
между държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането
на капиталовото изискване след намаляване на риска, за
подмодула на риска от концентрация на произшествия в
здравното застраховане, свързан с различните държави.

C1400/R4040

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Обща
концентрация на произшествия
за всички държави след
диверсификацията

Това е общият размер на капиталовото изискване след
намаляване на риска, за подмодула на риска от конце
нтрация на произшествия в здравното застраховане, като
се вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в
позиция C1400/R4020.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 846
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемичен риск
C1440/
R4100–R4410

Медицински разходи — Брой
застраховани лица — Държави

За всяка от посочените държави, броят лицата, застраховани
от застрахователните и презастрахователните предприятия,
които отговарят на следните условия:
— застрахованите лица са жители на съответната държава;
— застрахованите лица са обхванати от застрахователните
или презастрахователните задължения, свързани с
медицински разходи, които задължения са различни от
застрахователни или презастрахователни задължения във
връзка с обезщетения на работници и покриват
медицински разходи вследствие на инфекциозно забо
ляване;
Тези застраховани лица могат да подават заявления за
изплащане на претенции за следните здравни услуги:
— Хоспитализация;
— Консултация с лекуващ лекар;
— Неформални медицински грижи;

Медицински разходи — Разход
за единица претенция за вид
здравна услуга — Държави

Най-добрата прогнозна стойност на обезщетенията — чрез
използване на прогнози на паричните потоци, които
застрахователните и презастрахователните предприятия
дължат на застраховано лице във връзка със застрахователни
или презастрахователни задължения (различни от застрахов
ателни или презастрахователни задължения във връзка с
обезщетение на работници), свързани с медицински
разходи във връзка с използването на здравни услуги в
случай на пандемия, за всяка от посочените държави.

Медицински разходи — Съот
ношение на застрахованите
лица, използващи вид здравна
услуга — Държави

Съотношението на застрахованите лица с клинични
симптоми, които ще използват даден вид здравни услуги,
за всяка от посочените държави.

C1510/
R4100–R4410

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска —
Държави

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всяка
от посочените държави, произтичащ от подмодула на
пандемичен риск в здравното застраховане.

C1550

Други държави, които да бъдат
взети предвид при пандемия

Посочва се кодът на държавите, които да бъдат взети
предвид при концентрацията на произшествия, съгласно
стандарт ISO.

C1420/R4420

Защита на доходите — Брой
застраховани лица — Общо
всички държави при пандемия

Общият брой на застрахованите лица за всички посочени
държави, обхванати от застрахователните или презастрахов
ателните задължения, свързани със защита на доходите,
различни от застрахователните или презастрахователните
задължения във връзка с обезщетение на работници.

C1430/R4420

Защита на доходите — Обща
експозиция при пандемия —
Общо всички държави при
пандемия

Общият размер на експозицията за защита на доходите при
пандемия за всички държави, определени от застраховат
елните и презастрахователните предприятия.

C1450/
R4100–R4410,
C1470/
R4100–R4410,
C1490/
R4100–R4410
C1460/
R4100–R4410,
C1480/
R4100–R4410,
C1500/
R4100–R4410

Стойността на обезщетенията, дължими на застрахованите
лица, е застрахователната сума или, когато застраховат
елният договор предвижда периодични плащания на обезщ
етения — най-добрата прогнозна оценка на обезщетенията,
като се приема, че застрахованото лице е с трайни
увреждания и няма да се възстанови.
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C1510/R4420

Капиталово изискване за
катастрофичен риск преди
намаляване на риска — Общо
всички държави при пандемия

Това е общият размер на капиталовото изискване преди
намаляване на риска, за подмодула на пандемичен риск в
здравното застраховане, за всички посочени държави.

C1520/R4420

Прогнозно намаляване на риска
— Общо всички държави при
пандемия

Общият размер на прогнозния ефект от намаляване на риска
на специфичните за предприятието презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този
риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие, за всички посочени
държави.

C1530/R4420

Прогнозни премии за възоб
новяване на презастраховат
елното покритие — Общо
всички държави при пандемия

Общият размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните
за предприятието презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, свързани с този риск, за всички посочени
държави.

C1540/R4420

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска — Общо
всички държави при пандемия

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, за подмодула на пандемичен риск в здравното
застраховане, за всички посочени държави.

S.28.01 — Минимално капиталово изискване — Единствено живот
озастрахователна или единствено общозастрахователна дейност или
презастрахователна дейност
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация на равнище отделно предприятие.
По-специално, S.28.01 се подава от застрахователните и презастраховат
елните предприятия, които не са застрахователни предприятия, осъщ
ествяващи както животозастрахователна, така и общозастрахователна
дейност. Вместо това тези предприятия подават S.28.02.
Настоящият образец се попълва съгласно принципите за оценяване по
„Платежоспособност II“, т.е. записаните премии се определят като
дължими премии, които трябва да бъдат получени от предприятието през
периода (както е посочено в член 1, параграф 11 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35).
Всички позовавания на техническите резерви се отнасят до техническите
резерви след прилагане на дългосрочните гаранционни мерки и преходни
мерки.
При изчисляването на МКИ се съчетава линейна формула с долна граница
от 25 % и горна граница от 45 % от КИП. МКИ подлежи на абсолютна
долна граница в зависимост от естеството на предприятието (както е
определено в член 129, параграф 1, буква г) от Директива 2009/138/ЕО).

ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

Елемент от линейната формула
за общозастрахователни и
общопрезастрахователни задъ
лжения — MCRNL Result

УКАЗАНИЯ

Това е елементът от линейната формула за общозастрахов
ателни и общопрезастрахователни задължения, изчислен в
съответствие с член 250 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
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C0020/R0020

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
медицински разходи — Нетна
(от презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с медицински разходи, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна
граница, равна на нула.

C0030/R0020

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
медицински разходи — Нетни
(от презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с медицински разходи през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула.

C0020/R0030

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка със
защита на доходите — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка със защита на доходите, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна
граница, равна на нула.

C0030/R0030

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка със
защита на доходите — Нетни
(от презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка със защита на доходите през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула.

C0020/R0040

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
обезщетение на работници —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра прогнозна
оценка и ТР, изчислени
съвкупно

Това са техническите резерви за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с обезщетение на работници, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна
граница, равна на нула.

C0030/R0040

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
обезщетение на работници —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с обезщетение на работници през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула.

C0020/R0050

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
гражданска отговорност за
моторни превозни средства —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра прогнозна
оценка и ТР, изчислени
съвкупно

Това са техническите резерви за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с гражданска отговорност за
моторни превозни средства, без добавката за риска, след прис
падане на сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула.

C0030/R0050

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
гражданска отговорност за
моторни превозни средства —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с гражданска отговорност за
моторни превозни средства през последните (към съответния
момент) 12 месеца, след приспадането на премиите за
презастрахователните договори, с долна граница, равна на нула.

C0020/R0060

Друго застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
моторни превозни средства —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра прогнозна
оценка и ТР, изчислени
съвкупно

Това са техническите резерви за друго застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства, без добавката за риска, след приспадане
на сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула.
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C0030/R0060

Друго застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
моторни превозни средства —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца

Това са записаните премии за друго застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства през последните (към съответния
момент) 12 месеца, след приспадането на премиите за
презастрахователните договори, с долна граница, равна на
нула.

C0020/R0070

Морско, авиационно и транс
портно застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за морско, авиационно и транс
портно застраховане и пропорционално презастраховане, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с
долна граница, равна на нула.

C0030/R0070

Морско, авиационно и транс
портно застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за морско, авиационно и транс
портно застраховане и пропорционално презастраховане
през последните (към съответния момент) 12 месеца, след
приспадането на премиите за презастрахователните
договори, с долна граница, равна на нула.

C0020/R0080

Имуществено застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу пожар и
други бедствия — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за имуществено застраховане
и пропорционално презастраховане срещу пожар и други
бедствия, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула.

C0030/R0080

Имуществено застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу пожар и
други бедствия — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за имуществено застраховане и
пропорционално презастраховане срещу пожар и други
бедствия през последните (към съответния момент) 12
месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула.

C0020/R0090

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
обща гражданска отговорност —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра прогнозна
оценка и ТР, изчислени
съвкупно

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с обща
гражданска отговорност, без добавката за риска, след прис
падане на сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на
нула.

C0030/R0090

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
обща гражданска отговорност —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с обща гражданска отговорност
през последните (към съответния момент) 12 месеца, след
приспадането на премиите за презастрахователните договори,
с долна граница, равна на нула.

C0020/R0100

Кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално презастраховане, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възста
новими по силата на презастрахователни договори и
ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула.

C0030/R0100

Кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално презастраховане през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след прис
падането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула.
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C0020/R0110

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
правни разноски — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с правни
разноски, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула.

C0030/R0110

Застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с
правни разноски — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с правни
разноски през последните (към съответния момент) 12
месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула.

C0020/R0120

Оказване на помощ и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за оказване на помощ и
неговото пропорционално презастраховане, без добавката
за риска, след приспадане на сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с
долна граница, равна на нула.

C0030/R0120

Оказване на помощ и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за оказване на помощ и неговото
пропорционално презастраховане през последните (към
съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула.

C0020/R0130

Застраховане и пропорционално
презастраховане срещу разни
финансови загуби — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане срещу разни финансови
загуби, без добавката за риска, след приспадане на сумите,
възстановими по силата на презастрахователни договори и
ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула.

C0030/R0130

Застраховане и пропорционално
презастраховане срещу разни
финансови загуби — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за застраховане и
пропорционално презастраховане срещу разни финансови
загуби през последните (към съответния момент) 12
месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула.

C0020/R0140

Непропорционално здравно
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за непропорционално здравно
презастраховане, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула.

C0030/R0140

Непропорционално здравно
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за непропорционално здравно
презастраховане през последните (към съответния момент)
12 месеца, след приспадането на премиите за презастрахов
ателните договори, с долна граница, равна на нула.

C0020/R0150

Непропорционално
презастраховане срещу
злополука — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за непропорционално
презастраховане срещу злополука, без добавката за риска,
след приспадане на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна
граница, равна на нула.

C0030/R0150

Непропорционално
презастраховане срещу
злополука — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за непропорционално
презастраховане срещу злополука през последните (към
съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула.
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C0020/R0160

Непропорционално морско,
авиационно и транспортно
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви за непропорционално морско,
авиационно и транспортно презастраховане, без добавката за
риска, след приспадане на сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна
граница, равна на нула.

C0030/R0160

Непропорционално морско,
авиационно и транспортно
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца

Това са записаните премии за непропорционално морско,
авиационно и транспортно презастраховане през последните
(към съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула.

C0020/R0170

Непропорционално имущ
ествено презастраховане —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра прогнозна
оценка и ТР, изчислени
съвкупно

Това са техническите резерви за непропорционално имущ
ествено презастраховане, без добавката за риска, след прис
падане на сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на
нула.

C0030/R0170

Непропорционално имущ
ествено презастраховане —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца

Това са записаните премии за непропорционално имущ
ествено презастраховане през последните (към съответния
момент) 12 месеца, след приспадането на премиите за
презастрахователните договори, с долна граница, равна на
нула.

C0040/R0200

Елемент от линейната формула
за животозастрахователни и
животопрезастрахователни задъ
лжения — МКИL Result

Това е резултатът от елемента от линейната формула за
животозастрахователни и животопрезастрахователни задъ
лжения, изчислен в съответствие с член 251 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0050/R0210

Задължения с участие в
печалбата — гарантирани
плащания — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви без добавка за риск по
отношение на гарантирани плащания за животозастрахов
ателни задължения с участие в печалбата, след приспадане
на сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и от схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, с долна граница
равна на нула, и техническите резерви без добавка за
риска за презастрахователни задължения, където базисното
животозастрахователно задължение включва участие в
печалбата след приспадане на сумите, възстановими по
силата на презастрахователни задължения и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск, с долна граница равна на нула.

C0050/R0220

Задължения с участие в
печалбата — бъдещи
дискреционни плащания —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра прогнозна
оценка и ТР, изчислени
съвкупно

Това са техническите резерви без добавка за риск по
отношение на бъдещи дискреционни плащания за живот
озастрахователни задължения с участие в печалбата, след
приспадането на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, с долна
граница равна на нула.

C0050/R0230

Обвързани с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд застрахов
ателни задължения — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

Това са техническите резерви без добавка за риск по
отношение на обвързани с индекс и инвестиционен фонд
животозастрахователни и свързаните с тях презастрахов
ателни задължения, след приспадането на сумите, възста
новими по силата на презастрахователни договори и от
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, с долна граница равна на нула.
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C0050/R0240

Други животозастрахователни
(животопрезастрахователни) и
здравно (пре-)застрахователни
задължения — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно

УКАЗАНИЯ

Това са техническите резерви без добавка за риск по
отношение на всички други животозастрахователни и
свързаните с тях презастрахователни задължения, след прис
падането на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и от схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, с
долна граница равна на нула.
Тук се отчитат анюитетите, свързани с общозастрахователни
договори.

C0060/R0250

Общ рисков капитал за всички
животозастрахователни (живот
опрезастрахователни) задъ
лжения — Нетен (от
презастраховане/ССЦАПЗР) общ
рисков капитал

Това е общият размер на рисковия капитал, който се
изчислява като сбора на рисковия капитал във връзка с
всички договори, които пораждат животозастрахователни
или животопрезастрахователни задължения.

C0070/R0300

Общо изчисляване на МКИ —
Линейно МКИ

Линейното минимално капиталово изискване е равно на
сбора на елемента от линейната формула за МКИ за общоз
астрахователни и общопрезастрахователни задължения и
елемента от линейната формула за МКИ за живот
озастрахователни и животопрезастрахователни задължения,
изчислени в съответствие с член 249 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0070/R0310

Общо изчисляване на МКИ —
КИП

Това е последното КИП, което се изчислява и отчита в
съответствие с членове 103—127 от Директива 2009/138/
ЕО, или годишното или най-актуалното, в случай че КИП
е било преизчислено (напр. поради промяна на профила на
риска), включително добавяне на капитал. Предприятия,
които използват вътрешен модел или частичен вътрешен
модел за изчисляване на КИП, използват съответното
КИП, с изключение на случаите, при които съгласно
член 129, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО национ
алният надзорен орган изисква да се използва стандартната
формула.

C0070/R0320

Общо изчисляване на МКИ —
Горна граница на МКИ

Изчислява се като 45 % от КИП, включително всяко
добавяне на капитал в съответствие с член 129, параграф 3
от Директива 2009/138/ЕО.

C0070/R0330

Общо изчисляване на МКИ —
Долна граница на МКИ

Изчислява се като 25 % от КИП, включително всяко
добавяне на капитал в съответствие с член 129, параграф 3
от Директива 2009/138/ЕО.

C0070/R0340

Общо изчисляване на МКИ —
Комбинирано МКИ

Това е резултатът от елемента от формулата, изчислен в
съответствие с член 248, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0070/R0350

Общо изчисляване на МКИ —
Абсолютна долна граница на
МКИ

Изчислява се, както е предвидено в член 129, параграф 1,
буква г) от Директива 2009/138/ЕО.

C0070/R0400

Минимално капиталово
изискване

Това е резултатът от елемента от формулата, изчислен в
съответствие с член 248, параграф 1 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
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ателна и общозастрахователна дейност
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация на равнище отделно предприятие.
По-специално, S.28.02 се подава от застрахователни предприятия, осъщ
ествяващи както животозастрахователна, така и общозастрахователна
дейност. Вместо това застрахователните и презастрахователните
предприятия, които не са застрахователни предприятия, осъществяващи
както животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност,
подават S.28.01.
Настоящият образец се попълва съгласно принципите за оценяване по
„Платежоспособност II“, т.е. записаните премии се определят като
дължими премии, които трябва да бъдат получени от предприятието през
периода (както е посочено в член 1, параграф 11 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35).
Всички позовавания на техническите резерви се отнасят до техническите
резерви след прилагане на дългосрочните гаранционни мерки и преходни
мерки.
При изчисляването на МКИ се съчетава линейна формула с долна граница
от 25 % и горна граница от 45 % от КИП. МКИ подлежи на абсолютна
долна граница в зависимост от естеството на предприятието (както е
определено в член 129, параграф 1, буква г) от Директива 2009/138/ЕО).
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010/R0010

Елемент от линейната формула
за общозастрахователни и
общопрезастрахователни задъ
лжения — MCR(NL,NL) result —
общозастрахователни дейности

Това е елементът от линейната формула за общозастрахов
ателни и общопрезастрахователни задължения във връзка с
общозастрахователни дейности, изчислен в съответствие с
член 252, параграфи 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

C0020/R0010

Елемент от линейната формула
за общозастрахователни и
общопрезастрахователни задъ
лжения — MCR(NL,L) result

Това е елементът от линейната формула за общозастрахов
ателни и общопрезастрахователни задължения във връзка с
животозастрахователни дейности, изчислен в съответствие с
член 252, параграфи 9 и 10 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

C0030/R0020

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
медицински разходи — Нетна
(от презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи, без добавката за риска, след приспадане на сумите,
възстановими по силата на презастрахователни договори и
ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по отношение
на общозастрахователни дейности.

C0040/R0020

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
медицински разходи — Нетни
(от презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с медицински разходи през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0050/R0020

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
медицински разходи — Нетна
(от презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи, без добавката за риска, след приспадане на сумите,
възстановими по силата на презастрахователни договори и
ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по отношение
на животозастрахователни дейности.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 854
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0060/R0020

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
медицински разходи — Нетни
(от презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с медицински разходи през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0030/R0030

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка със
защита на доходите — Нетна
(от презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0040/R0030

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка със
защита на доходите — Нетни
(от презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка със защита на доходите през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0050/R0030

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка със
защита на доходите — Нетна
(от презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0060/R0030

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка със
защита на доходите — Нетни
(от презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка със защита на доходите през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0030/R0040

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обезщетение на работници —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — общоз
астрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение
на работници, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0040/R0040

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обезщетение на работници —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
общозастрахователни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с обезщетение на работници през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.
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C0050/R0040

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обезщетение на работници —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — живот
озастрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение
на работници, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0060/R0040

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обезщетение на работници —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
животозастрахователни
дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с обезщетение на работници през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0030/R0050

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
гражданска отговорност за
моторни превозни средства —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — общоз
астрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с гражданска
отговорност за моторни превозни средства, без добавката за
риска, след приспадане на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна граница,
равна на нула, по отношение на общозастрахователни
дейности.

C0040/R0050

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
гражданска отговорност за
моторни превозни средства —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
общозастрахователни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с гражданска отговорност за
моторни превозни средства през последните (към съответния
момент) 12 месеца, след приспадането на премиите за
презастрахователните договори, с долна граница, равна на
нула, по отношение на общозастрахователни дейности.

C0050/R0050

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
гражданска отговорност за
моторни превозни средства —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — живот
озастрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с гражданска
отговорност за моторни превозни средства, без добавката за
риска, след приспадане на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна граница,
равна на нула, по отношение на животозастрахователни
дейности.

C0060/R0050

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
гражданска отговорност за
моторни превозни средства —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
животозастрахователни
дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с гражданска отговорност за
моторни превозни средства през последните (към съответния
момент) 12 месеца, след приспадането на премиите за
презастрахователните договори, с долна граница, равна на
нула, по отношение на животозастрахователни дейности.

C0030/R0060

Друго застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
моторни превозни средства —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — общоз
астрахователни дейности

Това са техническите резерви за друго застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства, без добавката за риска, след приспадане
на сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.
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C0040/R0060

Друго застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
моторни превозни средства —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
общозастрахователни дейности

Това са записаните премии за друго застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства през последните (към съответния момент)
12 месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0050/R0060

Друго застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
моторни превозни средства —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — живот
озастрахователни дейности

Това са техническите резерви за друго застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства, без добавката за риска, след приспадане
на сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0060/R0060

Друго застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
моторни превозни средства —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
животозастрахователни
дейности

Това са записаните премии за друго застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства през последните (към съответния момент)
12 месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0030/R0070

Морско, авиационно и транс
портно застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за морско, авиационно и транс
портно застраховане и пропорционално презастраховане, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0040/R0070

Морско, авиационно и транс
портно застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за морско, авиационно и транс
портно застраховане и пропорционално презастраховане през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0050/R0070

Морско, авиационно и транс
портно застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за морско, авиационно и транс
портно застраховане и пропорционално презастраховане, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности

C0060/R0070

Морско, авиационно и транс
портно застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за морско, авиационно и транс
портно застраховане и пропорционално презастраховане през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.
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C0030/R0080

Имуществено застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу пожар и
други бедствия — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за имуществено застраховане и
пропорционално презастраховане срещу пожар и други
бедствия, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0040/R0080

Имуществено застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу пожар и
други бедствия — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за имуществено застраховане и
пропорционално презастраховане срещу пожар и други
бедствия през последните (към съответния момент) 12
месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0050/R0080

Имуществено застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу пожар и
други бедствия — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за имуществено застраховане и
пропорционално презастраховане срещу пожар и други
бедствия, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0060/R0080

Имуществено застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу пожар и
други бедствия — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за имуществено застраховане и
пропорционално презастраховане срещу пожар и други
бедствия през последните (към съответния момент) 12
месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0030/R0090

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обща гражданска отговорност
— Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — общоз
астрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с обща
гражданска отговорност, без добавката за риска, след прис
падане на сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на
нула, по отношение на общозастрахователни дейности.

C0040/R0090

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обща гражданска отговорност
— Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
общозастрахователни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с обща гражданска отговорност
през последните (към съответния момент) 12 месеца, след
приспадането на премиите за презастрахователните
договори, с долна граница, равна на нула, по отношение на
общозастрахователни дейности.

C0050/R0090

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обща гражданска отговорност
— Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — живот
озастрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с обща
гражданска отговорност, без добавката за риска, след прис
падане на сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на
нула, по отношение на животозастрахователни дейности.
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C0060/R0090

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
обща гражданска отговорност
— Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
животозастрахователни
дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с обща гражданска отговорност
през последните (към съответния момент) 12 месеца, след
приспадането на премиите за презастрахователните
договори, с долна граница, равна на нула, по отношение на
животозастрахователни дейности.

C0030/R0100

Кредитно и гаранционно
застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално презастраховане, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0040/R0100

Кредитно и гаранционно
застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално презастраховане през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0050/R0100

Кредитно и гаранционно
застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално презастраховане, без
добавката за риска, след приспадане на сумите, възстановими
по силата на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0060/R0100

Кредитно и гаранционно
застраховане и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за кредитно и гаранционно
застраховане и пропорционално презастраховане през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0030/R0110

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
правни разноски — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с правни
разноски, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0040/R0110

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
правни разноски — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с правни разноски през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 859
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0050/R0110

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
правни разноски — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане във връзка с правни
разноски, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0060/R0110

Застраховане и
пропорционално
презастраховане във връзка с
правни разноски — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане във връзка с правни разноски през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0030/R0120

Оказване на помощ и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за оказване на помощ и съотв
етното пропорционално презастраховане, без добавката за
риска, след приспадане на сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна
граница, равна на нула, по отношение на общозастрахов
ателни дейности.

C0040/R0120

Оказване на помощ и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за оказване на помощ и неговото
пропорционално презастраховане през последните (към
съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула, по отношение на общозастрахов
ателни дейности.

C0050/R0120

Оказване на помощ и
пропорционално
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за оказване на помощ и съотв
етното пропорционално презастраховане, без добавката за
риска, след приспадане на сумите, възстановими по силата
на презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна
граница, равна на нула, по отношение на животозастрахов
ателни дейности.

C0060/R0120

Оказване на помощ и
пропорционално
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за оказване на помощ и неговото
пропорционално презастраховане през последните (към
съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула, по отношение на животозастрахов
ателни дейности.

C0030/R0130

Застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу разни
финансови загуби — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане срещу разни финансови
загуби, без добавката за риска, след приспадане на сумите,
възстановими по силата на презастрахователни договори и
ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по отношение
на общозастрахователни дейности.
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C0040/R0130

Застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу разни
финансови загуби — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане срещу разни финансови загуби през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0050/R0130

Застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу разни
финансови загуби — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за застраховане и
пропорционално презастраховане срещу разни финансови
загуби, без добавката за риска, след приспадане на сумите,
възстановими по силата на презастрахователни договори и
ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по отношение
на животозастрахователни дейности.

C0060/R0130

Застраховане и
пропорционално
презастраховане срещу разни
финансови загуби — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за застраховане и пропорционално
презастраховане срещу разни финансови загуби през
последните (към съответния момент) 12 месеца, след приспа
дането на премиите за презастрахователните договори, с
долна граница, равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0030/R0140

Непропорционално здравно
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за непропорционално здравно
презастраховане, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0040/R0140

Непропорционално здравно
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за непропорционално здравно
презастраховане през последните (към съответния момент)
12 месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0050/R0140

Непропорционално здравно
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за непропорционално здравно
презастраховане, без добавката за риска, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0060/R0140

Непропорционално здравно
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за непропорционално здравно
презастраховане през последните (към съответния момент)
12 месеца, след приспадането на премиите за презастраховат
елните договори, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.
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C0030/R0150

Непропорционално
презастраховане срещу
злополука — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за непропорционално
презастраховане срещу злополука, без добавката за риска,
след приспадане на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна граница,
равна на нула, по отношение на общозастрахователни
дейности.

C0040/R0150

Непропорционално
презастраховане срещу
злополука — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за непропорционално
презастраховане срещу злополука през последните (към
съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула, по отношение на общозастрахов
ателни дейности.

C0050/R0150

Непропорционално
презастраховане срещу
злополука — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за непропорционално
презастраховане срещу злополука, без добавката за риска,
след приспадане на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна граница,
равна на нула, по отношение на животозастрахователни
дейности.

C0060/R0150

Непропорционално
презастраховане срещу
злополука — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за непропорционално
презастраховане срещу злополука през последните (към
съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула, по отношение на животозастрахов
ателни дейности.

C0030/R0160

Непропорционално морско,
авиационно и транспортно
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви за непропорционално морско,
авиационно и транспортно презастраховане, без добавката за
риска, след приспадане на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна граница,
равна на нула, по отношение на общозастрахователни
дейности.

C0040/R0160

Непропорционално морско,
авиационно и транспортно
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — общозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за непропорционално морско,
авиационно и транспортно презастраховане през последните
(към съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула, по отношение на общозастрахов
ателни дейности.

C0050/R0160

Непропорционално морско,
авиационно и транспортно
презастраховане — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви за непропорционално морско,
авиационно и транспортно презастраховане, без добавката за
риска, след приспадане на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и ССЦАПЗР, с долна граница,
равна на нула, по отношение на животозастрахователни
дейности.
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C0060/R0160

Непропорционално морско,
авиационно и транспортно
презастраховане — Нетни (от
презастраховане) записани
премии през последните
12 месеца — животозастрахов
ателни дейности

Това са записаните премии за непропорционално морско,
авиационно и транспортно презастраховане през последните
(към съответния момент) 12 месеца, след приспадането на
премиите за презастрахователните договори, с долна
граница, равна на нула, по отношение на животозастрахов
ателни дейности.

C0030/R0170

Непропорционално имущ
ествено презастраховане —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — общоз
астрахователни дейности

Това са техническите резерви за непропорционално имущ
ествено презастраховане, без добавката за риска, след прис
падане на сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на
нула, по отношение на общозастрахователни дейности.

C0040/R0170

Непропорционално имущ
ествено презастраховане —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
общозастрахователни дейности

Това са записаните премии за непропорционално имущ
ествено презастраховане през последните (към съответния
момент) 12 месеца, след приспадането на премиите за
презастрахователните договори, с долна граница, равна на
нула, по отношение на общозастрахователни дейности.

C0050/R0170

Непропорционално имущ
ествено презастраховане —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — живот
озастрахователни дейности

Това са техническите резерви за непропорционално имущ
ествено презастраховане, без добавката за риска, след прис
падане на сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и ССЦАПЗР, с долна граница, равна на
нула, по отношение на животозастрахователни дейности.

C0060/R0170

Непропорционално имущ
ествено презастраховане —
Нетни (от презастраховане)
записани премии през
последните 12 месеца —
животозастрахователни
дейности

Това са записаните премии за непропорционално имущ
ествено презастраховане през последните (към съответния
момент) 12 месеца, след приспадането на премиите за
презастрахователните договори, с долна граница, равна на
нула, по отношение на животозастрахователни дейности.

C0070/R0200

Елемент от линейната формула
за животозастрахователни и
животопрезастрахователни
задължения — МКИ(L,NL)
Result

Това е елементът от линейната формула за животозастрахов
ателните и животопрезастрахователните задължения във
връзка с общозастрахователни дейности, изчислен в съотв
етствие с член 252, параграфи 4 и 5 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0080/R0200

Елемент от линейната формула
за животозастрахователни и
животопрезастрахователни
задължения — MCR(L,L) Result

Това е елементът от линейната формула за животозастрахов
ателните и животопрезастрахователните задължения във
връзка с животозастрахователни дейности, изчислен в съотв
етствие с член 252, параграфи 9 и 10 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

C0090/R0210

Задължения с участие в
печалбата — гарантирани
плащания — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за
гарантирани плащания във връзка с животозастрахователни
задължения с участие в печалбата, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и от схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, с долна граница равна
на нула, по отношение на общозастрахователни дейности, и
техническите резерви без добавка за риска за презастрахов
ателни задължения, където базисното застрахователно задъ
лжение включва участие в печалбата след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни задъ
лжения и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, с долна граница равна
на нула, по отношение на общозастрахователни дейности.
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C0110/R0210

Задължения с участие в
печалбата — гарантирани
плащания — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за
гарантирани плащания във връзка с животозастрахователни
задължения с участие в печалбата, след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и от схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, с долна граница равна
на нула, по отношение на животозастрахователни дейности, и
техническите резерви без добавка за риска за презастрахов
ателни задължения, където базисното застрахователно задъ
лжение включва участие в печалбата след приспадане на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни задъ
лжения и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, с долна граница равна
на нула, по отношение на животозастрахователни дейности.

C0090/R0220

Задължения с участие в
печалбата — бъдещи
дискреционни плащания —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — общоз
астрахователни дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за бъдещи
дискреционни плащания във връзка с животозастрахователни
задължения с участие в печалбата, след приспадането на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, с долна граница равна
на нула, по отношение на общозастрахователни дейности.

C0110/R0220

Задължения с участие в
печалбата — бъдещи
дискреционни плащания —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — живот
озастрахователни дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за бъдещи
дискреционни плащания във връзка с животозастрахователни
задължения с участие в печалбата, след приспадането на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, с долна граница равна
на нула, по отношение на животозастрахователни дейности.

C0090/R0230

Обвързани с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд
застрахователни задължения —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — общоз
астрахователни дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за
обвързани с индекс и инвестиционен фонд животозастрахов
ателни и свързаните с тях презастрахователни задължения,
след приспадането на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и от схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, с
долна граница равна на нула, по отношение на общоз
астрахователни дейности.

C0110/R0230

Обвързани с индекс и с дялове
в инвестиционен фонд
застрахователни задължения —
Нетна (от презастраховане/
ССЦАПЗР) най-добра
прогнозна оценка и ТР,
изчислени съвкупно — живот
озастрахователни дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за
обвързани с индекс и инвестиционен фонд животозастрахов
ателни и свързаните с тях презастрахователни задължения,
след приспадането на сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и от схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, с
долна граница равна на нула, по отношение на живот
озастрахователни дейности.

C0090/R0240

Други животозастрахователни
(животопрезастрахователни) и
здравно (пре-)застрахователни
задължения — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
общозастрахователни дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за други
животозастрахователни и свързаните с тях презастрахов
ателни задължения, след приспадането на сумите, възста
новими по силата на презастрахователни договори и от
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, с долна граница равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.
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C0110/R0240

Други животозастрахователни
(животопрезастрахователни) и
здравно (пре-)застрахователни
задължения — Нетна (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
най-добра прогнозна оценка и
ТР, изчислени съвкупно —
животозастрахователни
дейности

Това са техническите резерви без добавка за риск за други
животозастрахователни и свързаните с тях презастрахов
ателни задължения, след приспадането на сумите, възста
новими по силата на презастрахователни договори и от
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, с долна граница равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0100/R0250

Общ капиталов риск за всички
животозастрахователни (живот
опрезастрахователни) задъ
лжения — Нетен (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
общ рисков капитал — общоз
астрахователни дейности

Това представлява общият размер на рисковия капитал, който
се изчислява като сбора по всички договори, които пораждат
животозастрахователни или презастрахователни задължения,
на най-големите суми, които застрахователното предприятие
би платило в случай на смърт или инвалидност на лица,
застраховани по силата на договор, след приспадането на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск в този случай, и
очакваната настояща стойност на анюитетите, платима при
смърт или инвалидност, намалена с нетната най-добра
прогнозна оценка, с долна граница, равна на нула, по
отношение на общозастрахователни дейности.

C0120/R0250

Общ капиталов риск за всички
животозастрахователни (живот
опрезастрахователни) задъ
лжения — Нетен (от
презастраховане/ССЦАПЗР)
общ рисков капитал — живот
озастрахователни дейности

Това представлява общият размер на рисковия капитал, който
се изчислява като сбора по всички договори, които пораждат
животозастрахователни или презастрахователни задължения,
на най-големите суми, които застрахователното предприятие
би платило в случай на смърт или инвалидност на лица,
застраховани по силата на договор, след приспадането на
сумите, възстановими по силата на презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск в този случай, и
очакваната настояща стойност на анюитетите, платима при
смърт или инвалидност, намалена с нетната най-добра
прогнозна оценка, с долна граница, равна на нула, по
отношение на животозастрахователни дейности.

C0130/R0300

Общо изчисляване на МКИ —
Линейно МКИ

Линейното минимално капиталово изискване е равно на сбора
на елемента от линейната формула за МКИ за общозастрахов
ателни и общопрезастрахователни задължения и елемента от
линейната формула за МКИ за животозастрахователни и
животопрезастрахователни задължения, изчислени в съотв
етствие с член 249 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0130/R0310

Общо изчисляване на МКИ —
КИП

Това е последното КИП, което се изчислява и отчита в съотв
етствие с членове 103—127 от Директива 2009/138/ЕО, или
годишното или най-актуалното, в случай че КИП е било
преизчислено (напр. поради промяна на профила на риска),
включително добавяне на капитал. Предприятия, които
използват вътрешен модел или частичен вътрешен модел за
изчисляване на КИП, използват съответното КИП, с
изключение на случаите, при които съгласно член 129,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО националният
надзорен орган изисква да се използва стандартната формула.

C0130/R0320

Общо изчисляване на МКИ —
Горна граница на МКИ

Изчислява се като 45 % от КИП, включително всяко добавяне
на капитал в съответствие с член 129, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО.

C0130/R0330

Общо изчисляване на МКИ —
Долна граница на МКИ

Изчислява се като 25 % от КИП, включително всяко добавяне
на капитал в съответствие с член 129, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО.
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C0130/R0340

Общо изчисляване на МКИ —
Комбинирано МКИ

Това е резултатът от елемента от формулата, изчислен в
съответствие с член 248, параграф 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0130/R0350

Общо изчисляване на МКИ —
Абсолютна долна граница на
МКИ

Изчислява се, както е предвидено в член 129, параграф 1,
буква г) от Директива 2009/138/ЕО ►M2 и член 253 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 ◄.

C0130/R0400

Минимално капиталово
изискване

Това е резултатът от елемента от формулата, изчислен в
съответствие с член 248, параграф 1 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0140/R0500

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно линейно МКИ —
общозастрахователни дейности

Изчислява се в съответствие с член 252, параграф 3 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0500

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно линейно МКИ —
животозастрахователни
дейности

Изчислява се в съответствие с член 252, параграф 9 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0140/R0510

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно КИП, без добавяне
на капитал (годишно или найактуално изчисляване) —
общозастрахователни дейности

Това е последното абстрактно КИП, което се изчислява и
отчита в съответствие с членове 103—127 от Директива
2009/138/ЕО, или годишното или най-актуалното, в случай
че абстрактното КИП е било преизчислено (напр. поради
промяна на профила на риска), без добавяне на капитал.
Предприятия, които използват вътрешен модел или частичен
вътрешен модел за изчисляване на КИП, използват съотв
етното КИП, с изключение на случаите, при които съгласно
член 129, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО национ
алният надзорен орган изисква да се използва стандартната
формула.

C0150/R0510

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно КИП, без добавяне
на капитал (годишно или найактуално изчисляване) —
животозастрахователни
дейности

Това е последното абстрактно КИП, което се изчислява и
отчита в съответствие с членове 103—127 от Директива
2009/138/ЕО, или годишното или най-актуалното, в случай
че абстрактното КИП е било преизчислено (напр. поради
промяна на профила на риска), без добавяне на капитал.
Предприятия, които използват вътрешен модел или частичен
вътрешен модел за изчисляване на КИП, използват съотв
етното КИП, с изключение на случаите, при които съгласно
член 129, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО национ
алният надзорен орган изисква да се използва стандартната
формула.

C0140/R0520

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно МКИ — горна
граница — общозастрахов
ателни дейности

Изчислява се като 45 % от абстрактното общозастрахователно
КИП, включително всяко добавяне на капитал по отношение
на общозастрахователна дейност в съответствие с член 129,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО.
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C0150/R0520

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно МКИ — горна
граница — животозастрахов
ателни дейности

Изчислява се като 45 % от абстрактното животозастрахов
ателно КИП, включително всяко добавяне на капитал по
отношение на животозастрахователна дейност в съответствие
с член 129, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО.

C0140/R0530

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно МКИ — долна
граница — общозастрахов
ателни дейности

Изчислява се като 25 % от абстрактното общозастрахователно
КИП, включително всяко добавяне на капитал по отношение
на общозастрахователна дейност в съответствие с член 129,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО.

C0150/R0530

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно МКИ — долна
граница — животозастрахов
ателни дейности

Изчислява се като 25 % от абстрактното животозастрахов
ателно КИП, включително всяко добавяне на капитал по
отношение на животозастрахователна дейност в съответствие
с член 129, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО.

C0140/R0540

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно комбинирано МКИ
— общозастрахователни
дейности

Изчислява се в съответствие с член 252, параграф 3 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0150/R0540

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно комбинирано МКИ
— животозастрахователни
дейности

Изчислява се в съответствие с член 252, параграф 8 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0140/R0550

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абсолютна долна граница на
абстрактно МКИ — общоз
астрахователни дейности

Това е сумата, предвидена в член 129, параграф 1, буква г),
подточка i) от Директива 2009/138/ЕО ►M2 преди прил
агането на член 253 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 ◄.

C0150/R0550

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абсолютна долна граница на
абстрактното МКИ — живот
озастрахователни дейности

Това е сумата, предвидена в член 129, параграф 1, буква г),
подточка ii) от Директива 2009/138/ЕО ►M2 преди прил
агането на член 253 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 ◄.
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C0140/R0560

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно МКИ — общоз
астрахователни дейности

Това е абстрактното общозастрахователно МКИ, изчислено в
съответствие с член 252, параграф 2 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

C0150/R0560

Изчисляване на абстрактно
общозастрахователно и живот
озастрахователно МКИ —
Абстрактно МКИ — живот
озастрахователни дейности

Това е абстрактното животозастрахователно МКИ, изчислено
в съответствие с член 252, параграф 7 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

S.29.01 — Превишение на активите над пасивите
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Заедно с S.29.02 и S.29.04 настоящият образец обяснява промените при
превишението на активите над пасивите чрез съчетаване на различните
източници на промените (вж. петте основни източници в буква б) подолу). В тези образци трябва да се отчете създаването на икономическа
стойност (като доход от инвестиции).
Настоящият образец съдържа:
а) Представяне на всички промени в основните собствени средства през
отчетния период. В него се представят самостоятелно промените на
превишението на активите над пасивите, като част от общите промени.
Този първи анализ се извършва изцяло въз основа на информация, която
също така е отчетена в образец S.23.01 (година N и N–1).
б) Обобщение на 5-те основни източници, засягащи промените на
превишението на активите над пасивите между предишния и последния
отчетен период (поле C0030/R0190—C0030/R0250):
— Промените, свързани с инвестиции и финансови пасиви — подробно
представени в образец S.29.02,
— Промените, свързани с технически резерви, подробно представени в
образци S.29.03 и S.29.04,
— Промените на „чистите“ елементи на капитала, които не се влияят
пряко от дейността, която се извършва (напр. промени в броя и
стойността на обикновените акции); тези промени са анализирани
подробно в образец S.23.03;
— Други основни промени, свързани с данъци и разпределение на
дивиденти, а именно:
— Промени в позицията на отсрочения данък
— Данък върху доходите за отчетния период
— Разпределение на дивиденти
— Други промени, които не са обяснени другаде.
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C0010/
R0010–R0120

Основни собствени
средства — Година N

УКАЗАНИЯ

Тези позиции не обхващат всички основни собствени средства, а
само тези преди корекциите/приспаданията за:
— Собствени средства от финансовите отчети, които не са
представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите,
за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“;
— Дялови участия във финансови и кредитни институции.

C0020/R0010
— R0120

Основни собствени
средства — Година N-1

Тези позиции не обхващат всички основни собствени средства, а
само тези преди корекциите/приспаданията за:
— Собствени средства от финансовите отчети, които не са
представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите,
за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“;
— Дялови участия във финансови и кредитни институции.

C0030/
R0010–R0120

Основни собствени
средства — Промени

Промени на собствените средства между отчетен период N и N-1.

C0030/R0130

Превишение на
активите над пасивите
(Промени на основните
собствени средства,
обяснени в образците
за анализ на
промените)

Промени при превишението на активите над пасивите. Тази позиция
е разгледана допълнително в редове R0190—R0250, както и в
образци S.29.02—S.29.04.
Превишението на активите над пасивите трябва да бъде разгледано
преди приспаданията за дяловите участия във финансови и кредитни
институции.

C0030/R0140

Собствени акции

Промени на собствените акции, включени като активи в счетоводния
баланс.

C0030/R0150

Очаквани дивиденти,
разпределения и
отчисления

Промени на очакваните дивиденти, разпределения и отчисления.

C0030/R0160

Други позиции от
основни собствени
средства

Промени на другите позиции от основни собствени средства.

C0030/R0170

Ограничени позиции от
собствени средства
поради обособяване и
изравняване

Промени на ограничените позиции от собствени средства поради
обособяване и изравняване

C0030/R0180

Общо промени в
резерва за равняване

Общо промени в резерва за равняване.

C0030/R0190

Промени поради
инвестиции и
финансови пасиви

Промените в превишението на активите над пасивите, които се
обясняват с промени в инвестиции и финансови пасиви (например
промени в стойността през периода, финансови приходи и др.)

C0030/R0100

►M1 Промени поради
технически резерви ◄

Промените в превишението на активите над пасивите, които се
обясняват с промени в техническите резерви (например корекции
на резервите или нови получени премии и т.н.).

C0030/R0210

Промени в позициите
от собствени средства в
капитала и други
одобрени позиции

Тази сума обяснява част от промяната на превишението на активите
над пасивите, предизвиквана от промени на „чистите“ елементи на
капитала, като обикновен акционерен капитал (включително
собствени акции), привилегировани акции, излишък от средства.

C0030/R0220

Промени в позицията
на отсрочения данък

Промените в превишението на активите над пасивите, които се
обясняват с промени на отсрочените данъчни активи и отсрочените
данъчни пасиви.
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C0030/R0230

Данък върху доходите
за отчетния период

Размер на корпоративния данък за отчетния период, посочен във
финансовите отчети за отчетния период.

C0030/R0240

Разпределение на
дивиденти

Размер на разпределените дивиденти през отчетния период, посочен
във финансовите отчети за отчетния период.

C0030/R0250

Други промени при
превишение на
активите над пасивите

Останалите други промени при превишение на активите над
пасивите.

S.29.02 — Превишение на активите над пасивите — обяснено чрез
инвестициите и финансовите пасиви
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
В настоящия образец се разглеждат подробно промените в превишението на
активите над пасивите, дължащи се на инвестиции и финансови пасиви.
В обхвата на настоящия образец:
i. попадат позиции от пасива в деривати (като инвестиции);
ii. попадат собствени акции;
iii. попадат финансови пасиви (включващи подчинени пасиви);
iv. не попадат активи, държани в обвързани с индекс или с дялове инвест
иционни фондове;
v. не попадат недвижима собственост, държана за собствено ползване.
За всички тези позиции образецът обхваща инвестициите, държани към
крайната дата на предходния отчетен период (N–1), и инвестициите,
придобити/издадени през отчетния период (N).
По отношение на активите, държани в обвързани с индекс или с дялове
инвестиционни фондове, корекцията на основните собствени средства,
свързана с оценяването, е отчетена в образец S.29.03.
Разликата между информацията в образец S.29.02 (последна таблица) и
образец S.09.01 представлява включването на приходите от собствени
акции и изключването на позициите, обвързани с индекс. С образеца се
цели да се обяснят подробно промените в превишението на активите над
пасивите, свързани с инвестиции, като се вземат предвид:
i. Промените в оценката, оказващи въздействие върху превишението на
активите над пасивите (напр. реализираните печалби и загуби от
продажби, но също и разлики от оценяването);
ii. Приходи, произтичащи от инвестиции;
iii. Разходи, свързани с инвестиции (включително разходи за лихви по
финансови пасиви).

ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

Промени в оценяването
на инвестициите

УКАЗАНИЯ

Промени в оценяването на инвестициите, включително:
— за активите, държани в портфейла — разликата между стой
ностите по „Платежоспособност II“ в края на отчетния
период (N) и в началото на годината (N–1);
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— за инвестициите, изтеглени между двата отчетни периода (включ
ително когато актив е придобит през отчетния период) —
разликата между продажната цена и стойността по „Платежо
способност II“ към последния отчетен период (или за инвестиции,
придобити през периода, стойността/цената на придобиване);
— за активите, придобити през отчетния период и държани към края
на отчетния период — разликата между крайната стойност по
„Платежоспособност II“ и стойността/цената на придобиване;
Тук се включват сумите, свързани с деривати, независимо дали
дериватите са актив или пасив.
Тук не се включват сумите, отчетени в „Приходи от инвестиции —
R0040“ и „Разходи от инвестиции с изключение на начислени лихви
върху подчинени и финансови пасиви — R0050“.

C0010/R0020

Промени в оценяването
на собствени акции

Идентично, както за поле C0010/R0010, но за собствени акции.

C0010/R0030

Промени в оценяването
на финансови пасиви и
подчинени пасиви

Промени в оценяването на финансови пасиви и подчинени пасиви,
включително:
— за финансовите и подчинените пасиви, емитирани преди отчетния
период и неизкупени — разликата между стойностите по „Плате
жоспособност II“ в края на отчетния период (N) и в началото на
отчетния период (N–1);
►M1 — за финансовите и подчинените пасиви, изкупени през
отчетния период — разликата между цената на изкупуване и
стойността по „Платежоспособност II“ в края на последния
отчетен период ◄
— за финансовите и подчинените пасиви, емитирани през отчетния
период и неизкупени през периода — разликата между крайната
стойност по „Платежоспособност II“ и емисионната цена.

C0010/R0040

Приходи от инвестиции

Включва дивиденти, лихви, наеми и други приходи от инвестициите,
попадащи в обхвата на настоящия образец.

C0010/R0050

Разходи за инвестиции,
включително начислени
лихви върху подчинени
и финансови пасиви

Разходи за инвестиции, включително начислени лихви върху
подчинени и финансови пасиви, в т.ч.:
— Разходи за управление на инвестиции, свързани с „Инвестиции
(различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори)“ и „Собствени акции“;
— Разходи за начислени лихви върху подчинени и финансови
пасиви, свързани с „Разходи за инвестиции, включително
начислени лихви върху подчинени и финансови пасиви“ и
„Подчинени пасиви“.
Тези разходи и такси съответстват на отчетените и признати на
начислена основа в края на периода.

C0010/R0060

Промени в
превишението на
активите над пасивите,
обяснено с
управлението на
инвестиции и
финансови пасиви

Общо промени в превишението на активите над пасивите, обяснено с
управлението на инвестиции и финансови пасиви.
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Дивиденти

УКАЗАНИЯ

Размер на
изключение
индекс или
собственост,

дивидентите, получени през отчетния период, с
на дивидентите от активи, държани в обвързани с
с дялове инвестиционни фондове, и недвижима
държана за собствено ползване.

Прилага се същото определение както в S.09.01 (с изключение на
обхвата на разглежданите инвестиции).

C0010/R0080

Лихви

Размер на лихвите, получени през отчетния период, с изключение на
лихвите от активи, държани в обвързани с индекс или с дялове
инвестиционни фондове, и недвижима собственост, държана за
собствено ползване.
Прилага се същото определение както в S.09.01 (с изключение на
обхвата на разглежданите инвестиции).

C0010/R0090

Наеми

Размер на спечеления наем, получен през отчетния период, с
изключение на наемите от активи, държани в обвързани с индекс
или с дялове инвестиционни фондове, и недвижима собственост,
държана за собствено ползване.
Прилага се същото определение както в S.09.01 (с изключение на
обхвата на разглежданите инвестиции).

C0010/R0100

Други

Размер на доходите от други инвестиции, получени и натрупани в
края на отчетната година. Приложимо за друг доход от инвестиции,
който не е обхванат от полета C0010/R0070, C0010/R0080 и C0010/
R0090, като такси за заемане на ценни книжа, такси за поемане на
ангажимент и т.н., с изключение на дохода от активи, държани в
обвързани с индекс или с дялове инвестиционни фондове, и
недвижима собственост, държана за собствено ползване.

S.29.03 — Превишение на активите над пасивите — обяснено с техн
ическите резерви
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
В настоящия образец се разглеждат подробно промените в превишението на
активите над пасивите, дължащи се на технически резерви (ТР). Обхватът
на техническите резерви включва рисковете, обхванати чрез най-добрата
прогнозна оценка и добавката за риска, и тези, обхванати чрез ТР,
изчислени съвкупно.
Що се отнася до реда за изчисляване в таблица „Разбивка на промените в
най-добрата прогнозна оценка“, представената последователност не се счита
за предварително установена по отношение на реда, по който да бъде
направено изчислението, доколкото съдържанието на отделните полета в
действителност отразява целта и определението на това поле.
Предприятията са задължени да отчитат данни на база година на произш
ествието/година на поемането на риска в съответствие с всички изисквания
на националния надзорен орган. Ако националният надзорен орган не е
предвидил изрично кое от двете да се използва, предприятията може да
използват годината на произшествието или годината на поемането на
риска в зависимост от начина, по който те управляват всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, при условие че използват същата година последователно на
годишна база.
С образеца се цели да се обяснят подробно промените в превишението на
активите над пасивите, свързани с ТР, като се вземат предвид:
— Промените в TP;
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— Промените в техническите потоци за периода;
— Подробна разбивка на промените в най-добрата прогнозна оценка, без да
се приспада презастраховането, по източник на промените (например
нова дейност, промените в допусканията, опит и т.н.).
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

От които следната разбивка на промените в най-добрата прогнозна оценка — анализ за ГПР, ако е
приложимо — без да се приспада презастраховането
C0010–C0020/
R0010

Начална най-добра
прогнозна оценка

Размер на най-добрата прогнозна оценка — без да се приспада
презастраховането — както е посочено в баланса към края на
година N—1, по отношение на тези видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35, за които се използва подходът на година на поемането на риска
(ГПР) за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.

C0010–C0020/
R0020

Извънредни елементи
активиращи преизчис
ляването на началната
най-добра прогнозна
оценка

Размер на корекцията на началната най-добра прогнозна оценка
поради елементи, различни от промени в периметъра, водещи до
преизчисляване на началната най-добра прогнозна оценка.
Засяга основно промените в моделите (когато се използват модели) за
коригиране на модела и други изменения. Не се отнася до промени в
допусканията.
Тези полета се очаква да се попълват основно за животозастраховат
елната дейност.

C0010–C0020/
R0030

Промени в периметъра

Размер на корекцията на началната най-добра прогнозна оценка
поради промени в периметъра на портфейла, като продажби на
(част от) портфейла и покупки. Може да се отнася също така до
промени на периметъра поради пасиви, водещи до анюитети, от
общозастрахователни задължения (задействащи промени от общо
към животозастраховане).

C0010–C0020/
R0040

Валутни промени

Размер на корекцията на началната най-добра прогнозна оценка
поради валутни промени през отчетния период.
В този случай валутните промени следва на практика да се прилагат
за договорите, които сa сключени във валути, различни от бала
нсовата валута. При изчислението паричните потоци по тези
договори, съдържащи се в началната най-добра прогнозна оценка,
биват просто преобразувани поради валутните промени.
Тази позиция не се отнася до въздействието върху паричните потоци
на застрахователен портфейл, произтичащи от преоценка на активите
от година N-1, дължаща се на валутни промени през година N.

C0010–C0020/
R0050

Най-добра прогнозна
оценка на поетия през
периода риск

Представлява очакваните в настоящия момент бъдещи парични
потоци (без да се приспада презастраховането), включени в найдобрата прогнозна оценка и свързани с рисковете, поети през
периода.
Следва да се разглеждат към крайната дата (а не към действителната
дата на започване на рисковете), т.е. те са част от най-добрата
прогнозна оценка към крайната дата.
Обхватът на паричните потоци се отнася до посоченото в член 77,
буква а) от Директива 2009/138/ЕО.

C0010–C0020/
R0060

Промени в най-добрата
прогнозна оценка в
резултат на
коригирането на диско
нтовия процент —
рискове, поети преди
периода

Посочената тук промяна на най-добрата прогнозна оценка се отнася
единствено до коригирането на дисконтовия процент, без да бъдат
отчитани други параметри, като например промени в допусканията
или дисконтовите проценти, корекция въз основа на опита и др.
Концепцията за коригирането може да бъде илюстрирана по следния
начин: Повторно изчисляване на най-добрата прогнозна оценка за
година N-1, но при използване на завишена срочна структура на
лихвения процент.
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За да се изолира единствено обхватът на промените, изчислението
може да бъде направено, както следва:
— Взема се предвид началната най-добра прогнозна оценка, включ
ително корекцията на началната най-добра прогнозна оценка
(полета C0010/R0010—R 0040);
— Въз основа на тези данни се изчислява коригирането на диско
нтовия процент.
C0010–C0020/
R0070

Промени в най-добрата
прогнозна оценка в
резултат на прог
нозираните входящи и
изходящи потоци през
година N — рискове,
поети преди периода

Премиите, претенциите и откупуванията, които е било предвидено
съгласно началната най-добра прогнозна оценка да бъдат изплатени
през годината, няма да бъдат включени в крайната най-добра
прогнозна оценка, тъй като са били платени/получени през
годината. Извършва се корекция за неутрализиране.
За да се изолира тази корекция, изчислението може да бъде
направено, както следва:
— Взема се предвид началната най-добра прогнозна оценка (поле
C0010/R0010), включително корекцията на началната най-добра
прогнозна оценка (полета C0010/R0020—R 0040);
— Изолира се сумата на паричните потоци (входящи минус
изходящи парични средства), които са били предвидени
съгласно началната най-добра прогнозна оценка за разглеждания
период.
— Изолираната сума на паричните потоци е в допълнение на
началната най-добра прогнозна оценка (с оглед неутрализиране)
и се попълва в поле C0010/R0070 и C0020/R0070.

C0010–C0020/
R0080

Промени в най-добрата
прогнозна оценка в
резултат на опита —
рискове, поети преди
периода

Посочената тук промяна на най-добрата прогнозна оценка се отнася
единствено до реализираните парични потоци в сравнение с
паричните потоци, които са били предвидени.
За целите на изчислението и при липса на информация за
реализираните парични потоци, промените в резултат на опита
може да се изчислят като разлика между реализираните технически
потоци и прогнозираните парични потоци.
Реализираните технически потоците се отнасят до отчетените
съгласно принципите на „Платежоспособност II“, т.е. действително
записани премии, действително изплатени претенции и действително
отчетени разходи.

C0010–C0020/
R0090

Промени в най-добрата
прогнозна оценка
поради промени в
допусканията, които не
са икономически —
рискове, поети преди
периода

Отнася се основно до промени в обявените, но неуредени претенции,
които не са предизвикани от реализираните технически потоци (напр.
преразглеждане на размера на възникналите, но необявени
претенции, за всеки отделен случай), и промени в допусканията,
които са пряко свързани със застрахователни рискове (т.е. проценти
на прекратяванията), които могат да бъдат представени като допус
кания, които не са икономически.
За да се изолира единствено обхватът на промените, дължащи се на
промени в допускания, изчислението може да бъде направено, както
следва:
►M1 — Взема се предвид началната най-добра прогнозна оценка
(поле C0010/ R0010), включително корекцията на началната найдобра прогнозна оценка (полета C0010/R0010—R 0040), и възде
йствието на коригирането на прогнозираните парични потоци за
година N (съответно C0010/ R0060 — R0080и C0020/R0060 —
R0080); ◄
— Въз основа на тези данни се прави изчисление с нови допускания,
които не са свързани с дисконтовите лихвени проценти,
прилагани към края на година N (ако има такива).
Това ще гарантира, че промяната на най-добрата прогнозна оценка е
свързана единствено с промените на тези допускания. Може да не
бъде отразена промяната вследствие на преразглеждане на размера на
обявените, но неуредени претенции за всеки отделен случай, която
следователно трябва да бъде добавена.
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По отношение на общото застраховане може да се очакват случаи,
при които тези промени не могат да бъдат отделени от промените в
резултат на опита (C0020/R0080). В такива случаи се отчита общата
сума по C0020/R0080.
C0010–C0020/
R0100

Промени в най-добрата
прогнозна оценка
поради промени в
икономическата среда
— рискове, поети
преди периода

Отнася се основно до промени, които не са пряко свързани със
застрахователни рискове, т.е. най-вече влиянието на промените в
икономическата среда върху парични потоци (вземат се предвид
действията на управителните органи, например намаляване на
бъдещите дискреционни плащания и промените в дисконтовите
проценти.
По отношение на общото застраховане (C0020/R0100), когато
промените в резултат на инфлацията не могат да бъдат отделени от
промените в резултат на опита, се отчита цялата сума по C0020/
R0080.
За да се изолира единствено обхватът на промените, изчислението
може да бъде направено, както следва:
— Взема се предвид началната най-добра прогнозна оценка, включ
ително корекцията на началната най-добра прогнозна оценка
(полета C0010/R0010—R 0040), и въздействието на коригирането
на прогнозираните парични потоци за година N (съответно C0010/
R0060—R0080 и C0020/R0060—R0080 или алтернативно
съответно C0010/R0060—R0090 и C0020/R0060—R0090);
— Въз основа на тези данни се прави изчисление с нови дисконтови
лихвени проценти, прилагани през година N, заедно със съотв
етните финансови допускания (ако има такива).
Това ще гарантира, че промяната на най-добрата прогнозна оценка е
свързана единствено с промените на дисконтовите лихвени проценти
и съответните финансови допускания.

C0010–C0020/
R0110

Други промени, които
не са обяснени другаде

Съответства на други промени в най-добрата прогнозна оценка, които
не са отразени в полета C0010/R0010—R0100 (животозастраховане)
или C0020/R0010—R0100 (общо застраховане).

C0010–C0020/
R0120

Крайна най-добра
прогнозна оценка —
без да се приспада
презастраховането

Размер на най-добрата прогнозна оценка, както е посочено в баланса
към края на година N, по отношение на тези видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35, за които се използва подходът на година на поемането на риска
(ГПР) за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.
Стойността в тези полета може да бъде нула (ако не се използва
подходът на ГПР) или да бъде общата стойност на крайната найдобра прогнозна оценка в баланса, ако не се използва подходът на
година на произшествието (ГП).

От които следната разбивка на промените в най-добрата прогнозна оценка — анализ за ГПР, ако е
приложимо — Презастрахователни възстановявания
C0030–C0040/
R0130

Начална най-добра
прогнозна оценка

Размер на най-добрата прогнозна оценка на презастрахователните
възстановявания, както е посочено в баланса към края на година
N—1, по отношение на тези видове дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за които се
използва подходът на година на поемането на риска (ГПР) за изчис
ляване на най-добрата прогнозна оценка.

C0030–C0040/
R0140

Крайна най-добра
прогнозна оценка

Размер на най-добрата прогнозна оценка на презастрахователните
възстановявания, както е посочено в баланса към края на година N,
по отношение на тези видове дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за които се използва
подходът на година на поемането на риска (ГПР) за изчисляване на
най-добрата прогнозна оценка.
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От които следната разбивка на промените в най-добрата прогнозна оценка — анализ за ГП, ако е
приложимо — без да се приспада презастраховането
C0050–C0060/
R0150

Начална най-добра
прогнозна оценка

Размер на най-добрата прогнозна оценка — без да се приспада
презастраховането — както е посочено в баланса към края на
година N—1, по отношение на тези видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35, за които се използва подходът на година на произшествието (ГП)
за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.

C0050–C0060/
R0160

Извънредни елементи
активиращи преизчис
ляването на началната
най-добра прогнозна
оценка

Идентично, както за C0010 и C0020/R0020

C0050–C0060/
R0170

Промени в периметъра

Идентично, както за C0010 и C0020/R0030

C0050–C0060/
R0180

Валутни промени

Идентично, както за C0010 и C0020/R0040

C0050–C0060/
R0190

Промени в най-добрата
прогнозна оценка за
покрит след периода
риск

Очаква се тези полета да засягат най-вече общото застраховане и да
се отнасят до изменения в (част от) премийните резерви (т.е. по
отношение на всички признати задължения в рамките на договора
към датата на оценяването, когато все още не е възникнала прете
нция), както следва:
— Определя се частта от премийните резерви в края на година (N–1)
във връзка с период на покритие, започващ след края на година
N—1;
— Прилагат се идентични съображения и
премийните резерви в края на годината N;

определения

за

— Промените се извличат въз основа на двете числа.
C0050–C0060/
R0200

Промени в най-добрата
прогнозна оценка за
покритите през периода
рискове

Очаква се тези полета да засягат най-вече общото застраховане и да
се отнасят до следните случаи:
а) (част от) премийните резерви в края на година N–1, която става
резерв за претенции в края на година N поради възникнала през
отчетния период претенция.
б) резерви за претенции, свързани с възникнали през отчетния
период претенции (за които не е имало премийни резерви в края
на година N–1).
Изчислението може да бъде, както следва:
— Определя се частта от премийните резерви в края на година (N–1),
покритието по отношение на които вече е започнало;
— Определя се частта от резервите за претенции в края на година (N)
във връзка с рисковете, покрити през периода;
— Промените се извличат въз основа на двете числа.

C0050–C0060/
R0210

Промени в най-добрата
прогнозна оценка в
резултат на
коригирането на диско
нтовия процент —
рискове, покрити преди
периода

Концепцията за коригирането може да бъде илюстрирана по следния
начин: Повторно изчисляване на най-добрата прогнозна оценка за
година N-1, но при използване на завишена срочна структура на
лихвения процент.
За да се изолира единствено обхватът на промените, изчислението
може да бъде направено, както следва:
— Разглежда се частта от началната най-добра прогнозна оценка,
свързана с рисковете, покрити преди периода, т.е. началната
най-добра прогнозна оценка без премийните резерви, но с
начална корекция, ако има такива (вж. полета C0050/R0160 —
R0180 и C0060/R0160—R0180;
— Въз основа на тези данни се изчислява коригирането на диско
нтовия процент, приложено през година N.
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Промени в най-добрата
прогнозна оценка в
резултат на прог
нозираните входящи и
изходящи потоци през
година N — рискове,
покрити преди периода

Премиите, претенциите и откупуванията, които е било предвидено
съгласно началната най-добра прогнозна оценка (свързана с
рисковете, покрити преди периода) да бъдат изплатени през
годината, няма да бъдат включени в крайната най-добра прогнозна
оценка, тъй като са били платени/получени през годината.
Следователно трябва да се извърши корекция за неутрализиране.
За да се изолира тази корекция, изчислението може да бъде
направено, както следва:
— Разглежда се частта от началната най-добра прогнозна оценка,
свързана с рисковете, покрити преди периода, т.е. началната
най-добра прогнозна оценка без премийните резерви;
— Изолира се сумата на паричните потоци (входящи минус
изходящи парични средства), които са били предвидени
съгласно началната най-добра прогнозна оценка за разглеждания
период.
— Изолираната сума на паричните потоци е в допълнение към
началната най-добра прогнозна оценка (с оглед неутрализиране)
и се попълва в поле C0050 и C0060/R0220.

C0050–C0060/
R0230

C0050–C0060/
R0240

Промени в най-добрата
прогнозна оценка в
резултат на опита —
рискове, покрити преди
период

Посочената тук промяна на най-добрата прогнозна оценка се отнасят
единствено до реализираните парични потоци в сравнение с
паричните потоци, които са били предвидени.

Промени в най-добрата
прогнозна оценка
поради промени в
допускания, които не
са икономически —
рискове, покрити преди
периода

Отнася се основно до промени в обявените, но неуредени претенции,
които не са предизвикани от реализираните технически потоци (напр.
преразглеждане на размера на възникналите, но необявени
претенции, за всеки отделен случай), и промени в допусканията,
които са пряко свързани със застрахователни рискове (т.е. проценти
на прекратяванията), които могат да бъдат представени като допус
кания, които не са икономически.

За целите на изчислението и при липса на информация за
реализираните парични потоци, промените в резултат на опита
може да се изчислят като разлика между реализираните технически
потоци и прогнозираните парични потоци.

За да се изолира единствено обхватът на промените, дължащи се на
промени в допускания, изчислението може да бъде направено, както
следва:
►M1 — Взема се предвид началната най-добра прогнозна оценка
(поле C0010/ R0010), включително корекцията на началната найдобра прогнозна оценка (полета C0010/R0010—R 0040), и възде
йствието на коригирането на прогнозираните парични потоци за
година N (съответно C0010/ R0060 — R0080и C0020/R0060 —
R0080); ◄
— Въз основа на тези данни се прави изчисление с нови допускания,
които не са свързани с дисконтовите лихвени проценти,
прилагани към края на година N (ако има такива).
Това ще гарантира, че промяната на най-добрата прогнозна оценка е
свързана единствено с промените на тези допускания. Може да не
бъде отразена промяната вследствие на преразглеждане на размера на
обявените, но неуредени претенции за всеки отделен случай, която
следователно трябва да бъде добавена.
По отношение на общото застраховане, в случаите, при които тези
промени не могат да бъдат отделени от промените в резултат на
опита, се отчита общата сума по C0060/R0230.
C0050–C0060/
R0250

Промени в най-добрата
прогнозна оценка
поради промени в
икономическата среда
— рискове, покрити
преди периода

Отнася се основно до промени, които не са пряко свързани със
застрахователни рискове, т.е. най-вече влиянието на промените в
икономическата среда върху парични потоци (вземат се предвид
действията на управителните органи, например намаляване на
бъдещите дискреционни плащания) и промените в дисконтовите
проценти.
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По отношение на общото застраховане (C0060/R0250), когато
промените в резултат на инфлацията не могат да бъдат отделени от
промените в резултат на опита, се отчита цялата сума по C0060/
R0230.
За да се изолира единствено обхватът на промените, изчислението
може да бъде направено, както следва:
— Взема се предвид началната най-добра прогнозна оценка, включ
ително корекцията на началната най-добра прогнозна оценка
(полета C0050/R0160—R0180), и въздействието на коригирането
на прогнозираните парични потоци за година N и опита
(съответно C0050/R0210—R0230 и C0060/R0210—R0230 или
алтернативно
съответно
0050/R0210—R0240
и
C0060/
R0210—R0240);
— Въз основа на тези данни се прави изчисление с нови дисконтови
лихвени проценти, прилагани през година N, заедно със съотв
етните финансови допускания (ако има такива).
Това ще гарантира, че промяната на най-добрата прогнозна оценка е
свързана единствено с промените на дисконтовите лихвени проценти
и съответните финансови допускания.
C0050–C0060/
R0260

Други промени, които
не са обяснени другаде

Съответства на други промени в най-добрата прогнозна оценка, които
не са отразени в полета C0010/R0010—R0100 (животозастраховане)
или C0020/R0010—R0100 (общо застраховане).

C0050–C0060/
R0270

Крайна най-добра
прогнозна оценка

Размер на най-добрата прогнозна оценка, както е посочено в баланса
към края на година N, по отношение на тези видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35, за които се използва подходът на година на произшествието (ГП)
за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.

От които следната разбивка на промените в най-добрата прогнозна оценка — анализ за ГП, ако е
приложимо — Презастрахователни възстановявания
C0070–C0080/
R0280

Начална най-добра
прогнозна оценка

Размер на най-добрата прогнозна оценка на презастрахователните
възстановявания, както е посочено в баланса към края на година
N—1, по отношение на тези видове дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за които се
използва подходът на година на произшествието (ГП) за изчисляване
на най-добрата прогнозна оценка.

C0070–C0080/
R0290

Крайна най-добра
прогнозна оценка

Размер на най-добрата прогнозна оценка на презастрахователните
възстановявания, както е посочено в баланса към края на година N,
по отношение на тези видове дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за които се използва
подходът на година на произшествието (ГП) за изчисляване на найдобрата прогнозна оценка.

От които корекции в техническите резерви, свързани с оценяването на обвързаните с дялове в
инвестиционен фонд договори, които теоретично неутрализират въздействието на активите върху
пасивите
C0090/R0300

Промени в инвест
ициите, обвързани с
дялове в инвест
иционен фонд

Това представлява промяната в баланса на активите, държани в
обвързани с индекс или с дялове инвестиционни фондове.
Тя разкрива неутрализирането на промените на активите и пасивите
поради обвързани с дялове продукти.

Технически потоци, засягащи техническите резерви
C0100–C0110/
R0310

Записани премии в
рамките на периода

Размер на записаните премии съгласно принципите на „Платежо
способност II“, които не са включени в най-добрата прогнозна
оценка, съответно за животозастраховане и общо застраховане.
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R0320

C0100–C0110/
R0330

УКАЗАНИЯ

Претенции и плащания
в рамките на периода,
нетно от спасявания на
имущество и
суброгации

Размер на претенциите и плащанията в рамките на периода, нетно от
спасявания на имущество и суброгации, съответно за живот
озастраховане и общо застраховане.

Разходи (с изключение
на инвестиционни
разходи)

Размер на разходите (с изключение на инвестиционните разходи,
които са отчетени в S.29.02), съответно за животозастраховане и
общо застраховане.

Сумите, които вече са отразени в ►M2 крайната най-добра
прогнозна оценка ◄, не се включват в тази позиция.

Сумите, които вече са отразени в ►M2 крайната най-добра
прогнозна оценка ◄, не се включват в тази позиция.
C0100–C0110/
R0340

Общо технически
потоци по отношение
на брутните технически
резерви

Общ размер на техническите потоци, които влияят на брутните техн
ически резерви.

C0100–C0110/
R0350

Технически потоци,
свързани с
презастраховане в
рамките на периода
(нетни получени
възстановявания без
изплатените премии)

Общ размер на техническите потоци, свързани с презастрахователни
възстановявания в рамките на периода, т.е. получени възста
новявания, нетно от премии, съответно за животозастраховане и
общо застраховане.

Промени в превишението на активите над пасивите, обяснени с техническите резерви
C0120–C0130/
R0360

Промени в
превишението на
активите над пасивите,
обяснени с техн
ическите резерви —
Брутни технически
резерви

Изчислението се извършва според следния принцип:
— вземат се предвид промените в най-добрата прогнозна оценка,
добавката за риска и ТР, изчислени съвкупно;
— приспадат се промените в обвързаните с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд активи (C0090/R0300);
— добавя се общият размер на нетните технически потоци, т.е.:
входящи потоци минус изходящи потоци (C0100/R0340 за живот
озастраховане и C0110/R0340 за общо застраховане).
Ако въздействието върху превишението на активите над пасивите е
отрицателно, се посочва отрицателна сума.

C0120–C0130/
R0370

Промени в
превишението на
активите над пасивите,
обяснени с техн
ическите резерви —
Презастрахователни
възстановявания

Изчислението се извършва според следния принцип:
— вземат се предвид промените в презастрахователните възста
новявания;
— добавя се общият размер на нетните технически потоци, т.е.:
входящи потоци минус изходящи потоци, свързани с
презастраховане през периода.
Ако въздействието върху превишението на активите над пасивите е
положително, се посочва положителна сума.

S.29.04 — Подробен анализ по период — Технически потоци спрямо
технически резерви
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се попълва съгласно принципите за оценяване по
„Платежоспособност II“, т.е. записаните премии се определят като
дължими премии, които трябва да бъдат получени от предприятието през
периода. Прилагането на това определение означава, че записаните премии
през дадена година са премиите, които реално трябва да бъдат получени
през тази година, независимо от периода на покритие. Определението на
записани премии е съгласувано с определението на „вземания по премии“.
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Предприятията са задължени да отчитат данни на база година на произш
ествието/година на поемането на риска в съответствие с всички изисквания
на националния надзорен орган. Ако националният надзорен орган не е
предвидил изрично кое от двете да се използва, предприятията може да
използват годината на произшествието или годината на поемането на
риска в зависимост от начина, по който те управляват всеки вид дейност,
при условие че използват същата година последователно на годишна база.

▼B
По отношение на разбивката по вид дейност на анализа за всеки период,
„вид дейност“ според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 се отнася както за пряка дейност, така и за
прието пропорционално презастраховане.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Видове дейност

УКАЗАНИЯ

►M1 Видове дейност, за които ще се изисква разбивка на анализа за
всеки период. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — 1 и 13 Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — 2 и 14 Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — 3 и 15 Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — 4 и 16 Застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства
5 — 5 и 17 Друго застраховане във връзка с моторни превозни
средства
6 — 6 и 18 Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — 7 и 19 Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — 8 и 20 Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — 9 и 21 Кредитно и гаранционно застраховане
10 — 10 и 22 Застраховане във връзка с правни разноски
11 — 11 и 23 Оказване на помощ
12 — 12 и 24 Разни финансови загуби
25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално
презастраховане

морско, авиационно и транспортно

28 — Непропорционално имуществено презастраховане
►M2 37 — Животозастраховане (включително видове дейност 30,
31, 32, 34 и 36 според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35)
38 — Здравно застраховане, подобно на животозастраховането
(включително видове дейност 29, 33 и 35) ◄ ◄
Подобен анализ по период — Технически потоци спрямо технически резерви — ГПР
Поети рискове в рамките на периода
C0010/R0010

C0010/R0020

C0010/R0030

Записани премии по
договор, сключен в
рамките на периода

Част от записаните премии през периода по договори, сключени през
годината.

Претенции и плащания
— нетно от спасявания
на имущество и
възстановени
суброгации

Част от претенциите и плащанията, нетно от спасявания на
имущество и суброгации през периода, която съответства на
рисковете, приети по време на периода.

Разходи (свързани със
застрахователните и
презастрахователните
задължения)

За да се установи тази част от общите записани премии съгласно
„Платежоспособност II“ по договори, сключени през годината,
може да бъде използван алгоритъм за разпределение.

За да се установи тази част от общите претенции, може да бъде
използван алгоритъм за разпределение, доколкото накрая той
равнява полученото с общия размер на претенциите и плащанията,
нетно от спасявания на имущество и суброгации, отчетени в C0100/
R0320 от S.29.03 и C0110/R0320 от S.29.03.
Част от разходите през периода, която съответства на рисковете,
поети през периода.
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За да се установи тази част от общите разходи, може да бъде
използван алгоритъм за разпределение, доколкото накрая той
равнява полученото с общия размер на разходите, отчетени в
C0100/R0320 от S.29.03 и C0110/R0320 от S.29.03.
C0010/R0040

Промени в най-добрата
прогнозна оценка

Това са промените в най-добрата прогнозна оценка за рисковете,
поети през периода

C0010/R0050

Промени на техн
ическите резерви,
изчислени съвкупно

Част от техническите резерви, изчислени съвкупно, която съответства
на рисковете, поети през периода.

Корекция на оценката
на активите, държани в
обвързани с дялове
инвестиционни
фондове

Корекцията се отнася за активите, държани в обвързани с дялове
инвестиционни фондове, независимо дали са отразени чрез найдобрата прогнозна оценка, или чрез ТР, изчислени съвкупно.

C0010/R0060

За да се установи тази част от общите промени на техническите
резерви, изчислени съвкупно, може да бъде използван алгоритъм за
разпределение, доколкото накрая той равнява полученото с общия
размер.

Очаква се разделението на тези активи според това дали се отнасят за
рискове, приети по време/преди периода, да бъде много сложно. За
да се установи тази част от общата корекция, която е в резултат на
активи, държани в обвързани с дялове инвестиционни фондове, може
да бъде използван алгоритъм за разпределение, доколкото накрая той
равнява полученото.
Тази позиция се добавя към премиите с цел да се премахне възде
йствието на обвързаните с дялове инвестиционни фондове. Отчита се
като положителна стойност, ако представлява положителна разлика
между година N и година N-1.

C0010/R0070

Общо

Общо въздействие на рисковете, приети по време на периода — без
да се приспада презастраховането.

Поети рискове преди периода
C0020/R0010

C0020/R0020

C0020/R0030

C0020/R0040

Записани премии по
договор, сключен в
рамките на периода
Претенции и плащания
— нетно от спасявания
на имущество и
възстановени
суброгации

Част от записаните премии през периода по договори, сключени
преди периода.
Вж. указанията относно C0010/R0010.
Част от претенциите и плащанията, нетно от спасявания на
имущество и суброгации през периода, която съответства на
рисковете, приети преди периода.
Вж. указанията относно C0010/R0020.

Разходи (свързани със
застрахователните и
презастрахователните
задължения)

Част от разходите през периода, която съответства на рисковете,
поети преди периода.

►M2 Промени в найдобрата прогнозна
оценка ◄

Промени в най-добрата прогнозна оценка в резултат на прог
нозираните входящи и изходящи потоци през година N — рискове,
поети преди периода (без да се приспада презастраховането)

Вж. указанията относно C0010/R0030.

Общо за всички отчетени видове дейност според определението в
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 съответства
на сбора от полета C0010/R0070 от образец S.29.03 и C0020/R0070
от образец S.29.03.
C0020/R0050

Промени на техн
ическите резерви,
изчислени съвкупно

Част от техническите резерви, изчислени съвкупно, която съответства
на рисковете, поети преди периода.
Вж. указанията относно C0010/R0050.
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C0020/R0060

Корекция на оценката
на активите, държани в
обвързани с дялове
инвестиционни
фондове

Вж. указанията относно C0010/R0060.

C0020/R0070

Общо

Общо промени, свързани с поети предварително рискове, без да се
приспада презастраховането.

Подобен анализ по период — Технически потоци спрямо технически резерви — ГП
Рискове, покрити след периода
C0030/R0080

C0030/R0090

C0030/R0100

C0030/R0110

Получени премии/
премии, които трябва
да бъдат получени

Съответства на частта от премиите, свързани с рискове, покрити след
периода, т.е. премии, които трябва да бъдат получени след периода.
За да се установи тази част от премиите по отношение на рискове,
покрити след периода, може да бъде използван алгоритъм за
разпределение.

Претенции и плащания
— нетно от спасявания
на имущество и
възстановени
суброгации

Тази част от претенциите и плащанията, нетно от спасявания на
имущество и суброгации, свързана с рискове, покрити след периода
(теоретично на нула).

Разходи (свързани със
застрахователните и
презастрахователните
задължения)

Част от разходите през периода, която съответства на рисковете,
покрити след периода.

Промени в най-добрата
прогнозна оценка

Тези промени в най-добрата прогнозна оценка съответстват на сбора
от полета C0050/R0190 от образец S.29.03 и C0060/R0190 от образец
S.29.03 ►M2 , ако анализът в S.29.03 се извършва въз основа на вид
дейност. ◄ Отнася се до изменения в (част от) премийните резерви
(т.е. по отношение на всички признати задължения в рамките на
договора към датата на оценяването, когато все още не е възникнала
претенция), както следва:

Вж. указанията относно C0010/R0020.

Вж. указанията относно C0010/R0030.

— определят се премийните резерви в края на година N
— определя се, ако има такава, частта от премийните резерви в края
на година (N–1), покритието по отношение на които все още не е
започнало преди края на година N—1 (т.е. в случай на премийни
резерви във връзка със задълженията за повече от един бъдещ
отчетен период)
В случай че премийните резерви в края на година N—1 включват
сума, за която са възникнали претенции през година N, тази сума не
се взема предвид в промените в най-добрата прогнозна оценка за
покритите след периода рискове, а в промените в най-добрата
прогнозна оценка за покритите през периода рискове, тъй като тези
резерви са станали резерви за претенции.
C0030/R0120

C0030/R0130

C0030/R0140

Промени на техн
ическите резерви,
изчислени съвкупно

Част от техническите резерви, изчислени съвкупно, която съответства
на рисковете, покрити след периода.

Корекция на оценката
на активите, държани в
обвързани с дялове
инвестиционни
фондове

Счита се, че това поле не е приложимо за общо застраховане

Общо

Вж. указанията относно C0010/R0050.

Вж. указанията относно C0010/R0060.

Общо промени, свързани с рискове, покрити след периода, без да се
приспада презастраховането.
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Рискове, покрити в рамките на периода
C0040/R0080

Получени премии/
премии, които трябва
да бъдат получени

Съответства на частта от премиите, свързани с рискове, покрити през
периода, т.е. премии, получени съгласно принципите на „Платежо
способност II“.
За да се установи тази част от премиите по отношение на рискове,
покрити след периода, може да бъде използван алгоритъм за
разпределение.

C0040/R0090

C0040/R0100

C0040/R0110

Претенции и плащания
— нетно от спасявания
на имущество и
възстановени
суброгации

Тази част от претенциите и плащанията, нетно от спасявания на
имущество и суброгации, свързана с рискове, покрити през периода.

Разходи (свързани със
застрахователните и
презастрахователните
задължения)

Част от разходите през периода, която съответства на рисковете,
покрити през периода.

Промени в най-добрата
прогнозна оценка

Размер на промените в най-добрата прогнозна оценка за рисковете,
покрити през периода.

Вж. указанията относно C0010/R0020.

Вж. указанията относно C0010/R0030.

За рискове, покрити през периода: тези промени в най-добрата
прогнозна оценка съответстват на сбора от полета C0050/R0200 от
образец S.29.03 и C0060/R0200 от образец S.29.03 ►M2 , ако
анализът в S.29.03 се извършва въз основа на вид дейност. ◄
Този размер се отнася за:
а) премийните резерви в края на година N–1, която става резерв за
претенции в края на година N поради възникнала през отчетния
период претенция.
б) резерви за претенции, свързани възникнали през отчетния период
претенции (за които не е имало премийни резерви в края на
година N–1).
Изчислението може да бъде, както следва:
— Определя се частта от премийните резерви в края на година
(N–1), покритието по отношение на които вече е започнало през
година N;
— Определя се частта от резервите за претенции в края на
година (N) във връзка с рисковете, покрити през периода
C0040/R0120

C0040/R0130

C0040/R0140

Промени на техн
ическите резерви,
изчислени съвкупно
Корекция на оценката
на активите, държани в
обвързани с дялове
инвестиционни
фондове
Общо

Част от техническите резерви, изчислени съвкупно, която съответства
на рисковете, покрити през периода.
Вж. указанията относно C0010/R0050.
Счита се, че това поле не е приложимо за общо застраховане
Вж. указанията относно C0010/R0060.

Общо промени, свързани с рискове, покрити през периода, без да се
приспада презастраховането.

Рискове, покрити преди периода
C0050/R0090

Претенции и плащания
— нетно от спасявания
на имущество и
възстановени
суброгации

Тази част от претенциите и плащанията, нетно от спасявания на
имущество и суброгации, свързана с рискове, покрити преди периода.
Вж. указанията относно C0010/R0020.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 883
▼B
ПОЗИЦИЯ

C0050/R0100

УКАЗАНИЯ

Разходи (свързани със
застрахователните и
презастрахователните
задължения)

Част от разходите през периода, която съответства на рисковете,
покрити преди периода.

C0050/R0110

Промени в най-добрата
прогнозна оценка
__________ ◄
►M2

За рисковете, покрити преди период, съответства на входящите и
изходящите потоци през година N за рисковете, приети преди
периода.

C0050/R0120

Промени на техн
ическите резерви,
изчислени съвкупно

Част от техническите резерви, изчислени съвкупно, която съответства
на рисковете, покрити преди периода.

C0050/R0130

C0050/R0140

Корекция на оценката
на активите, държани в
обвързани с дялове
инвестиционни
фондове
Общо

Вж. указанията относно C0010/R0030.

Вж. указанията относно C0010/R0050.
Счита се, че това поле не е приложимо за общо застраховане
Вж. указанията относно C0010/R0060.

Общо промени, свързани с рискове, покрити преди периода, без да се
приспада презастраховането.

S.30.01 — Факултативни покрития за основни данни от общозастрахов
ателна и животозастрахователна дейност
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отнася за застрахователните и презастрахователните
предприятия, които презастраховат и/или ретроцедират дейност на факулт
ативна основа.
Той се попълва от общо- и животозастрахователните и презастраховат
елните предприятия с информация относно факултативните покрития през
следващата отчетна година, обхващащ информация относно 10-те найважни рискове по отношение на презастрахованите експозиции, за всеки
вид дейност според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 (например когато поетите рискове не съответстват
на обичайно приетите по полицата и може да бъдат приети само в случай,
че част от риска се презастрахова на факултативна основа). Всеки факулт
ативен риск е представен на презастрахователя, като редът и условията на
факултативното презастраховане се договарят индивидуално за всяка
отделна полица. Договори, които автоматично покриват рискове, попадат
извън обхвата на настоящия образец и трябва да бъдат отчетени в S.30.03.
За всеки вид дейност се попълва отделен образец. За всеки вид дейност се
определят 10-те най-важни рискове по отношение на презастрахованите
експозиции (част от застрахователната сума, прехвърлена към всички
презастрахователи) на факултативна основа. Освен това, всеки застрахов
ателен подписвачески риск получава уникален код, определен в „Идентиф
икационен код на риска“.
Настоящият образец е свързан с бъдещ момент (за да бъде в съответствие с
S.30.03) за избраните 10 най-големи факултативни покрития, които все още
не са изтекли в началото на следващата отчетна година, чийто срок на
валидност включва или надхвърля следващата отчетна година и които са
известни в момента на попълване на образеца. Ако след тази дата настъпи
съществена промяна в презастрахователната стратегия или ако обновяването
на презастрахователните договори се извърши по-късно от отчетната дата и
преди следващия 1-ви януари, информацията по настоящия образец се
подава повторно, когато това се налага.
Факултативните пласирания, обхващащи различни видове дейност,
присъстват също и в различните съответни видове дейност, ако те са
класирани сред 10-те най-големи рискове за същия вид дейност.
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Факултативни покрития — общо застраховане
Z0010

Вид дейност

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
13 — Пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи
14 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите
15 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на
работниците
16 — Пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във
връзка с моторни превозни средства
17 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства
18 — Пропорционално
морско,
авиационно
и
транспортно
презастраховане
19 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу пожар и
други бедствия
20 — Пропорционално презастраховане във връзка с обща гражданска
отговорност
21 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
22 — Пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски
23 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
24 — Пропорционално презастраховане във връзка с разни финансови
загуби
25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално
морско,
авиационно
и
транспортно
презастраховане
28 — Непропорционално имуществено презастраховане

C0020

Код на програма за
презастраховане

Специфичен за предприятието презастрахователен код, който свързва
основния договор с програмата за презастраховане, който също така
защитава риска, покрит от факултативно презастраховане. Кодът на
програмата за презастраховане трябва да е съобразен с кода на
програмата за презастраховане в S.30.03 — Пасивна презастрахователна
програма в рамките на следващата отчетна година.

C0030

Идентификационен
код на риска

За всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 в общото застраховане се определят
10-те най-важни рискове по отношение на експозициите, които са
предмет на факултативно презастраховане, действащи през следващия
отчетен период (също ако са започнали в предходните години). Кодът
е уникален идентификационен номер, определен от предприятието, чрез
който се идентифицира рискът, и не се променя в следващите годишни
отчети.
►M2 След като веднъж е определен, този код не може да се използва
повторно за друг риск, дори когато рискът, към който кодът първон
ачално е определен, вече не съществува.
Когато един риск засяга повече от един вид дейност, може да се
използва един и същ код за всички видове дейност. ◄
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C0040

Идентификационен
код на факулт
ативното
презастрахователно
пласиране

За всяко факултативно презастрахователно пласиране трябва да се
определи пореден номер, който е уникален за риска. Идентификац
ионният код на факултативното презастрахователно пласиране е
индивидуален за предприятието.

C0050

Презастраховане с
ограничено поемане
на риск или подобни
договорености

Определя се презастрахователният договор. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Нетрадиционно презастраховане или презастраховане с ограничено
поемане на риск
(ако има презастрахователен договор или финансов инструмент, който
не се основава пряко на принципа на обезщетяването или се основава на
формулировка от договор, съгласно която липсва или има само
ограничен механизъм за прехвърляне на риск)
2 — Друго, различно от нетрадиционното презастраховане или
презастраховането с ограничено поемане на риск
По отношение на презастраховането с ограничено поемане на риск или
подобни договори се попълва информация само за позициите, които са
изпълними.

C0060

Пропорционално

Посочва се дали презастрахователната програма е пропорционално
презастраховане, т.е. презастрахователят поема определен процентен
дял от всяка полица, която застрахователят сключва. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Пропорционално презастраховане
2 — Непропорционално презастраховане

C0070

Идентифициране на
дружество/лице, за
което се отнася
риска

Ако рискът е свързан с дружество, посочва се наименованието на
дружеството, с което е свързан рискът.
Ако рискът е свързан с физическо лице, се определя псевдонимен номер
за първоначалната полица и информацията се отчита под този номер.
Псевдонимните данни представляват данни, които не могат да бъдат
свързани с конкретно лице, без да се използва допълнителна
информация, доколкото тази допълнителна информация се съхранява
отделно. Трябва да се осигури съгласуваност във времето. Това
означава, че ако един подписвачески риск се среща в две последов
ателни години, той трябва да бъде в един и същ псевдонимен формат.

C0080

Описание на риска

Описанието на риска. В зависимост от вида дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
се отчита видът на дружеството, сградата или професията, свързани с
конкретния застрахован риск.

C0090

Описание на
категорията на
покрития риск

Описание на основния обхват на покритието на факултативния риск.
Обикновено е част от описанието, използвано за определяне на
пласирането.
Описанието на категорията на покрития риск е индивидуално за
предприятието и не е задължително. Също така терминът „рискова
категория“ не се основава на терминологията в Директива 2009/138/
ЕО или Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, но може да се разглежда
като допълнителна възможност за предоставяне на допълнителна
информация за застрахователния(-ите) риск(-ове).

C0100

Срок на валидност
(начална дата)

Посочва се началната дата на специфичното покритието съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), т.е. датата, на която покритието
е влязло в сила.

C0110

Срок на валидност
(крайна дата)

Посочва се крайната дата на изтичане на специфичното покритието
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
В случай че при попълването на данните в образеца условията на
покритието остават непроменени и предприятието не се възползва от
клаузата за прекратяване, крайната дата ще бъде следващата възможна
крайна дата.
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C0120

Валута

Посочва се буквеният код на валутата, използвана при пласиране на
факултативното покритие, съгласно стандарт ISO 4217. Всички суми
по съответното факултативно покритие трябва да бъдат посочени в
тази валута, освен ако няма други изисквания от страна на националния
надзорен орган. В случай че факултативното покритие се пласира в две
различни валути, се попълва основната валута.

C0130

Застрахователна
сума

Най-голямата сума, която застрахователят може да бъде задължен да
изплати по полицата. Застрахователната сума се отнася за подпис
ваческия риск. Когато факултативното покритие води до няколко
експозиции/рискове в цялата страна, се посочват агрегираните лимити
за полиците. Ако рискът е приет въз основа на съзастраховане,
застрахователната сума показва максималната отговорност на
отчитащото се общозастрахователно предприятие.
►M2 В случай на неограничена застрахователна сума, „застраховат
елната сума“ представлява прогнозна оценка на очакваната възможна
загуба (изчислена по същия начин както премиите, които отразяват
действителната рискова експозиция). ◄

C0140

Вид подписвачески
модел

Вид подписвачески модел, който се използва, за да се оцени експоз
ицията към подписвачески риск и необходимостта от презастрахов
ателна защита. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Застрахователна сума
най-голямата сума, която застрахователят може да бъде задължен да
изплати по силата на първоначалната полица. Застрахователната сума
се попълва също, когато видът на подписваческия модел не е приложим
2 — Максимална възможна загуба
загуба, която може да настъпи, когато най-неблагоприятните обстоят
елства са повече или по-малко комбинирани и пожарът е спрян чрез
непреодолими препятствия или липса на субстанция.
3 — Възможна максимална загуба
определя се като прогнозна оценка на най-голямата очаквана загуба от
пожар или риск, като се допуска най-неблагоприятната самостоятелна
повреда на първичните частни системи за противопожарна защита,
докато допълнителните защитни системи или служби (като например
спешни служби и частни и/или обществени служби за пожарна безоп
асност) функционират по предвидения начин. Катастрофални условия
като експлозии, които се дължат на масивното освобождаване на
запалими газове, които могат да включват големите зони на централата,
детонация на мащабни взривни вещества, сеизмични смущения или
срещу наводнения, приливни вълни, пожари и падащи летателни
апарати, извършено в повече от една област е изключена в тази
оценка. Това определение е хибридна форма между максималната
възможна загуба и очакваната максимална загуба — общопризнато и
често използвано понятие от застрахователи, презастрахователи и
презастрахователни посредници
4 — Очаквана максимална загуба
загуби, които обосновано биха могли да се получат от разглежданите
извънредни ситуации, в резултат на един инцидент, за който се счита, че
попада в сферата на вероятността, като се вземат предвид всички
фактори, които могат да увеличат или намалят размера на загубите, с
изключение на съвпадения и катастрофи, чието настъпване може да бъде
възможно, но остава малко вероятно.
5 — Други
други възможни използвани подписвачески модели. Видът на „другия“
прилаган подписвачески модел трябва да бъде пояснен в редовния
надзорен отчет
Въпреки че горепосочените определения се използват за вид дейност
„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“ според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
подобни определения биха могли да се срещат и при други видове
дейност.
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C0150

Размер на подпис
вачески модел

Максимален размер на загубата по застрахователен подписвачески риск,
който е в резултат на прилагания подписвачески модел.

C0160

Сума,
презастрахована на
факултативна основа
при всички
презастрахователи

Сумата, презастрахована на факултативна основа, е част от застрахов
ателната сума, която е презастрахована на доброволна основа. Сумата
съответства на застрахователната сума, посочена в C0130, и отразява
максималната отговорност (100 %) на факултативните презастрахов
атели.

C0170

Факултативна
презастрахователна
премия, прехвърлена
към всички
презастрахователи за
100 % от
презастраховат
елното пласиране

Очаквани брутни годишни или записани презастрахователни премии,
включително
комисиони
за
цедиране,
прехвърлени
към
презастрахователи за техния дял.

C0180

Факултативни
презастрахователни
комисиони

Очаквани комисиони с брутни годишни или записани презастрахов
ателни премии. Тук се включват всички комисиони за цедиране, допълн
ителни комисиони и комисиони за печалба, които представляват
парични потоци за отчитащия се застраховател, дължими от
презастрахователя.

Факултативни покрития — животозастраховане
►M2 Z0020 ◄ Вид дейност

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането

C0190

Код на програма за
презастраховане

Специфичен за предприятието презастрахователен код, който свързва
основния договор с програмата за презастраховане, който също така
защитава риска, покрит от факултативно презастраховане. Кодът на
програмата за презастраховане трябва да е съобразен с кода на
програмата за презастраховане в S.30.03 — Пасивна презастрахователна
програма в рамките на следващата отчетна година.

C0200

Идентификационен
код на риска

За всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 в животозастраховане се определят
10-те най-важни рискове по отношение на експозициите, които са
предмет на факултативно презастраховане, действащи през отчетния
период (също ако са започнали в предходните години). Кодът е
уникален идентификационен номер, определен от предприятието, чрез
който се идентифицира рискът в рамките на клона, като този код не
може да бъде използван повторно за други рискове в същия клон и не се
променя в следващите годишни отчети.
►M2 След като веднъж е определен, този код не може да се използва
повторно за друг риск, дори когато рискът, към който кодът първон
ачално е определен, вече не съществува.
Когато един риск засяга повече от един вид дейност, може да се
използва един и същ код за всички видове дейност. ◄

C0210

Идентификационен
код на факулт
ативното
презастрахователно
пласиране

За всяко факултативно презастрахователно пласиране трябва да се
определи пореден номер, който е уникален за риска. Идентификац
ионният код на факултативното презастрахователно пласиране е
индивидуален за предприятието.
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Презастраховане с
ограничено поемане
на риск или подобни
договорености

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Нетрадиционно презастраховане или презастраховане с ограничено
поемане на риск
(ако има презастрахователен договор или финансов инструмент, който
не се основава пряко на принципа на обезщетяването или се основава на
формулировка от договор, съгласно която липсва или има само
ограничен механизъм за прехвърляне на риск)
2 — Друго, различно от нетрадиционното презастраховане или
презастраховането с ограничено поемане на риск

C0230

Пропорционално

Посочва се дали презастрахователната програма е пропорционално
презастраховане, т.е. презастрахователят поема определен процентен
дял от всяка полица, която застрахователят сключва. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Пропорционално презастраховане
2 — Непропорционално презастраховане

C0240

C0250

Идентифициране на
дружество/лице, за
което се отнася
риска

Описание на
категорията на
покрития риск

Ако рискът е свързан с дружество, посочва се наименованието на
дружеството, с което е свързан рискът.
Ако рискът е свързан с физическо лице, се определя псевдонимен номер
за първоначалната полица и информацията се отчита под този номер.
Псевдонимните данни представляват данни, които не могат да бъдат
свързани с конкретно лице, без да се използва допълнителна
информация, доколкото тази допълнителна информация се съхранява
отделно. Трябва да се осигури съгласуваност във времето. Това
означава, че ако един подписвачески риск се среща в две последов
ателни години, той трябва да бъде в един и същ псевдонимен формат.
Описание на основния обхват на покритието на факултативния риск.
Обикновено е част от описанието, използвано за определяне на
пласирането.
Описанието на категорията на покрития риск е индивидуално за
предприятието и не е задължително. Също така терминът „рискова
категория“ не е въз основа на терминологията в Директивата „Платежо
способност II“, но може да се разглежда като допълнителна възможност
за предоставяне на допълнителна информация за застрахователния(-ите)
риск(-ове).

C0260

Срок на валидност
(начална дата)

Посочва се началната дата на специфичното покритието съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), т.е. датата, на която покритието
е влязло в сила.

C0270

Срок на валидност
(крайна дата)

Посочва се крайната дата на изтичане на специфичното покритието
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0280

Валута

Посочва се буквеният код на валутата, използвана при пласиране на
факултативното покритие, съгласно стандарт ISO 4217. Всички суми в
това поле трябва да бъдат посочени в тази валута.

C0290

Застрахователна
сума

Сумата, която животозастрахователното предприятие изплаща на бенеф
ициера. Ако рискът е съзастрахован с други животозастрахователни
предприятия, тук се отчита застрахованият капитал, дължим от
отчитащото се предприятие.

C0300

Рисков капитал

Рисков капитал съгласно определението в Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
Ако рискът е съзастрахован с други животозастрахователни
предприятия, тук се отчита рисковият капитал, свързан с дела на живот
озастрахователното предприятие от застрахования капитал.
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C0310

Сума,
презастрахована на
факултативна основа
при всички
презастрахователи

►M1 Сумата, презастрахована на факултативна основа, е тази част от
застрахователната сума, която е презастрахована на доброволна основа.
Сумата съответства на застрахователната сума, посочена в C0290, и
отразява максималната отговорност (100 %) на факултативните
презастрахователи. ◄

C0320

Факултативна
презастрахователна
премия, прехвърлена
към всички
презастрахователи за
100 % от
презастраховат
елното пласиране

Очаквани брутни годишни или записани презастрахователни премии,
включително
комисиони
за
цедиране,
прехвърлени
към
презастрахователи за техния дял.

C0330

Факултативни
презастрахователни
комисиони

Очаквани комисиони с брутни годишни или записани презастрахов
ателни премии. Тук се включват всички комисиони за цедиране, допълн
ителни комисиони и комисиони за печалба, които представляват
парични потоци за отчитащия се застраховател, дължими от
презастрахователя.

S.30.02 — Факултативни покрития за данни за дялове от общоз
астрахователна и животозастрахователна дейност
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отнася за застрахователните и презастрахователните
предприятия, които презастраховат и/или ретроцедират дейност на факулт
ативна основа.
Той се попълва от общо- и животозастрахователните и презастраховат
елните предприятия с информация относно дяловете на презастрахователи
от факултативните покрития през следващата отчетна година, обхващащ
информация относно 10-те най-важни рискове по отношение на
презастрахованите експозиции, за всеки вид дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 (например когато
поетите рискове не съответстват на обичайно приетите по полицата и може
да бъдат приети само в случай, че част от риска се презастрахова на факулт
ативна основа). Всеки факултативен риск е представен на презастрахов
ателя, като редът и условията на факултативното презастраховане се
договарят индивидуално за всяка отделна полица. Договори, които автом
атично покриват рискове, попадат извън обхвата на настоящия образец и
трябва да бъдат отчетени в S.30.03.
За всеки вид дейност се попълва отделен образец. За всеки вид дейност се
определят 10-те най-важни рискове по отношение на презастрахованите
експозиции (част от застрахователната сума, прехвърлена към всички
презастрахователи) на факултативна основа. Освен това, всеки застрахов
ателен подписвачески риск получава уникален код, определен в „Идентиф
икационен код на риска“. Всеки избран риск трябва да бъдат отделен, така
че конкретните условия по всеки договор да бъдат отчетени на отделен ред.
►M2 В случай че факултативно покритие, отчетено в образец S.30.01, е
свързано с повече от едно презастрахователно предприятие, в този образец
се попълват толкова на брой редове, колкото е броят на презастраховат
елните предприятия, участващи във факултативното покритие. ◄
Настоящият образец е свързан с бъдещ момент (за да бъде в съответствие с
S.30.03) за избраните 10 най-големи факултативни покрития, чийто срок на
валидност включва или надхвърля следващата отчетна година и които са
известни в момента на попълване на образеца. Ако след тази дата настъпи
съществена промяна в презастрахователната стратегия или ако обновяването
на презастрахователните договори се извърши по-късно от отчетната дата и
преди следващия 1-ви януари, информацията по настоящия образец се
подава повторно, когато това се налага.
Факултативните пласирания, обхващащи различни видове дейност,
присъстват също и в различните съответни видове дейност, ако те са
класирани сред 10-те най-големи рискове за същия вид дейност.
Настоящият образец се попълва за всяко презастрахователно предприятие,
приемащо факултативни покрития.
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Факултативни покрития — общо застраховане
Z0010

Вид дейност

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
13 — Пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи
14 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите
15 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на
работниците
16 — Пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във
връзка с моторни превозни средства
17 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства
18 — Пропорционално
морско,
авиационно
и
транспортно
презастраховане
19 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу пожар и
други бедствия
20 — Пропорционално презастраховане във връзка с обща гражданска
отговорност
21 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
22 — Пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски
23 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
24 — Пропорционално презастраховане във връзка с разни финансови
загуби
25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално
морско,
авиационно
и
транспортно
презастраховане
28 — Непропорционално имуществено презастраховане

C0020

Презастраховане
Код на програма

Специфичен за предприятието презастрахователен код, който свързва
основния договор с програмата за презастраховане, който също така
защитава риска, покрит от факултативно презастраховане. Кодът на
програмата за презастраховане трябва да е съобразен с кода на
програмата за презастраховане в S.30.03 — Пасивна презастрахователна
програма в рамките на следващата отчетна година.

C0030

Идентифициране на
риска Код

За всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 в общото застраховане се определят
10-те най-важни рискове по отношение на експозициите, които са
предмет на факултативно презастраховане, действащи през отчетния
период (също ако са започнали в предходните години). Кодът е
уникален идентификационен номер, определен от предприятието, чрез
който се идентифицира рискът, и не се променя в следващите годишни
отчети.
►M2 След като веднъж е определен, този код не може да се използва
повторно за друг риск, дори когато рискът, към който кодът първон
ачално е определен, вече не съществува.
Когато един риск засяга повече от един вид дейност, може да се
използва един и същ код за всички видове дейност. ◄
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C0040

Факултативно
презастраховане
Идентификационен
код на пласирането

За всяко факултативно презастрахователно пласиране трябва да се
определи пореден номер, който е уникален за риска. Идентификац
ионният код на факултативното презастрахователно пласиране е
индивидуален за предприятието.

C0050

Код на
презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на следната
последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
►M2 Когато специфичният код е определен от предприятието, кодът
трябва да е уникален за конкретното презастрахователно предприятие
или брокер и не трябва да се припокрива с друг определен от
предприятието код или идентификационен код на правен субект.
В случаите, когато вече съществува код (например национален идент
ификатор), същият код се използва като идентификатора и се запазва
непроменен във времето, докато съществува ИКПС. ◄

C0060

Вид на кода на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на презастрахов
ателя“. Използва се следният изчерпателен списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0070

Код на брокера

Идентификационен код на брокера, при спазване на следната последов
ателност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Ако в презастрахователното пласиране участва повече от един брокер, е
необходимо да се посочи само водещият основен брокер.

C0080

Вид код на брокера

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на брокера“:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0090

Код на дейността на
брокера

►M1 Представлява дейностите на участващия брокер от гледна точка
на предприятието. Ако дейностите са комбинирани, се посочва всяка от
дейностите, отделена със „,“:
1 — Посредник по пласирането
2 — Подписваческа дейност от името на
3 — Финансови услуги ◄

C0100

Дял на
презастрахователя
(%)

Процент на факултативното пласиране, прието от презастрахователя,
изразен като абсолютен процент от сумата, презастрахована на факулт
ативна основа, при всички презастрахователи, както е отчетено в колона
C0160 от S.30.01 — Факултативни покрития (по отношение на
презастрахована експозиция)— основни.
Процентът се отчита като десетична дроб.

C0110

Валута

Посочва се буквеният код на валутата, използвана при пласиране на
факултативното покритие, съгласно стандарт ISO 4217. Всички суми
по съответното факултативно покритие трябва да бъдат посочени в
тази валута, освен ако няма други изисквания от страна на националния
надзорен орган. В случай че факултативното покритие се пласира в две
различни валути, се попълва основната валута.

C0120

Презастрахователна
сума към факулт
ативен
презастраховател

Сумата, презастрахована на факултативна основа, при презастрахов
ателя.

C0130

Факултативно
прехвърлена
презастрахователна
премия

Очаквани брутни годишни или записани презастрахователни премии,
прехвърлени към презастрахователи за техния дял.

C0140

Анотации

Описание на случаи, при които участието на презастрахователя е при
условия, различни от стандартното факултативно или договорно
пласиране, или се посочва всяка друга информация, която
предприятието трябва да представи на вниманието на надзорния орган.
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Факултативни покрития — животозастраховане
►M2 Z0020 ◄ Вид дейност

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането

C0150

Код на програма за
презастраховане

Специфичен за предприятието презастрахователен код, който свързва
основния договор с програмата за презастраховане, който също така
защитава риска, покрит от факултативно презастраховане. Кодът на
програмата за презастраховане трябва да е съобразен с кода на
програмата за презастраховане в S.30.03 — Пасивна презастрахователна
програма в рамките на следващата отчетна година.

C0160

Идентификационен
код на риска

За всеки вид дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 в животозастраховане се определят
10-те най-важни рискове по отношение на експозициите, които са
предмет на факултативно презастраховане, действащи през отчетния
период (също ако са започнали в предходните години). Кодът е
уникален идентификационен номер, определен от предприятието, чрез
който се идентифицира рискът в рамките на клона, като този код не
може да бъде използван повторно за други рискове в същия клон и не се
променя в следващите годишни отчети.
►M2 След като веднъж е определен, този код не може да се използва
повторно за друг риск, дори когато рискът, към който кодът първон
ачално е определен, вече не съществува.
Когато един риск засяга повече от един вид дейност, може да се
използва един и същ код за всички видове дейност. ◄

C0170

Идентификационен
код на факулт
ативното
презастрахователно
пласиране

Пореден уникален за риска номер, който се определя от предприятието
за всяко факултативно презастрахователно пласиране.

C0180

Код на
презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на следната
последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва да
е уникален за конкретния презастраховател и не трябва да се прип
окрива с друг определен от предприятието код или идентификационен
код на правен субект.

C0190

Вид на кода на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на презастрахов
ателя“. Използва се следният изчерпателен списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0200

Код на брокера

Идентификационен код на брокера, при спазване на следната последов
ателност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
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Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва да
е уникален за конкретния брокер и не трябва да се припокрива с друг
определен от предприятието код или идентификационен код на правен
субект.
Ако в презастрахователното пласиране участва повече от един брокер, е
необходимо да се посочи само водещият брокер.
C0210

Вид код на брокера

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на брокера“:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0220

Код на дейността на
брокера

►M1 Представлява дейностите на участващия брокер от гледна точка
на предприятието. Ако дейностите са комбинирани, се посочва всяка от
дейностите, отделена със „,“:
1 — Посредник по пласирането
2 — Подписваческа дейност от името на
3 — Финансови услуги ◄

C0230

Дял на
презастрахователя
(%)

Процент на факултативното пласиране, прието от презастрахователя,
изразен като абсолютен процент от сумата, презастрахована на факулт
ативна основа, при всички презастрахователи, както е отчетено в колона
C0310 от S.30.01 — Факултативни покрития (по отношение на
презастрахована експозиция)— основни.
Процентът се отчита като десетична дроб.

C0240

Валута

Посочва се буквеният код на валутата, използвана при пласиране на
факултативното покритие, съгласно стандарт ISO 4217. Всички суми
по съответното факултативно покритие трябва да бъдат посочени в
тази валута, освен ако няма други изисквания от страна на националния
надзорен орган. В случай че факултативното покритие се пласира в две
различни валути, се попълва основната валута.

C0250

Презастрахователна
сума към факулт
ативен
презастраховател

Сумата, презастрахована на факултативна основа, при презастрахов
ателя.

C0260

Факултативно
прехвърлена
презастрахователна
премия

Очаквани брутни годишни или записани презастрахователни премии,
прехвърлени към презастрахователи за техния дял.

C0270

Анотации

Описание на случаи, при които участието на презастрахователя е при
условия, различни от стандартното факултативно или договорно
пласиране, или се посочва всяка друга информация, която предприятието
трябва да представи на вниманието на надзорния орган.

Информация относно презастрахователи и брокери
C0280

Код на
презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на следната
последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва да
е уникален за конкретния презастраховател и не трябва да се прип
окрива с друг определен от предприятието код или идентификационен
код на правен субект.

C0290

Вид на кода на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на презастрахов
ателя“. Използва се следният изчерпателен списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код
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Юридическо наиме
нование на
презастрахователя

УКАЗАНИЯ

Юридическо наименование на презастрахователя, на който е бил
прехвърлен подписваческият риск. Официалното наименование на
презастрахователя — носител на риска, е посочено в презастрахов
ателния договор. Не е позволено да се попълни наименованието на
презастрахователния брокер. Нито е разрешено да се посочи общо или
непълно наименование, тъй като международните презастрахователи
имат няколко оперативни дружества, които могат да са установени в
различни държави.
При споразумения за групиране наименованието на групата (или на
управителя на групата) се попълва само ако групата е юридическо лице.

C0310

Вид
презастраховател

Вид на презастрахователя, на който е бил прехвърлен подписваческият
риск. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Предприятие,
дейност

осъществяващо

пряка

животозастрахователна

2 — Предприятие, осъществяващо пряка общозастрахователна дейност
3 — Предприятие, осъществяващо пряка смесена застрахователна
дейност
4 — Каптивно застрахователно предприятие
5 — Вътрешен презастраховател (презастрахователно предприятие,
чиято основна цел е поемане на риск от други застрахователни
предприятия в рамките на групата)
6 — Външен презастраховател (презастрахователно предприятие, което
поема рискове от предприятия, които са извън групата)
7 — Каптивно презастрахователно предприятие
8 — Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск
9 — Групов субект (когато участва повече от едно застрахователно или
презастрахователно предприятие)
10 — Група от държави
C0320

Държава на
пребиваване

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която презастрахователят
е получил законово разрешение/е лицензиран, съгласно стандарт ISO
3166-1.

C0330

Външна кредитна
оценка от призната
АВКО

►M2 Рейтинг на презастрахователя към отчетната референтна дата,
както е определен от призната агенция за външна кредитна оценка
(АВКО).
Ако няма рейтинг, позицията остава непопълнена. ◄

C0340

Призната АВКО

►M2 В C0330 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, моля посочете предприятието-майка АВКО (изп
олзват се позоваванията от списъка на ЕОЦКП с агенции за кредитен
рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг). В
случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал нова агенция за
кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все още не е актуализиран,
агенцията се отчита под „Други признати АВКО“.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
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— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200WU1
EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС: 3912
00OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 529900977
LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300VO8
J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
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— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.) (ИКПС:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС: 815600BF4
FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 5493
00IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (ИКПС: 213800P3OOBSGWN
2UE81)
— Други признати АВКО;
Тази позиция се отчита, когато е отчетена позиция Външен рейтинг
(C0330). ◄

C0350

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на презастрахов
ателя. Степента на кредитно качество отразява всички корекции на
кредитното качество, направени на вътрешно равнище от страна на
предприятията, използващи стандартната формула.
►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг ◄
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C0360

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на презастрахователя за предприятия, използващи
вътрешен модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в
техните вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо вътрешен
модел, използва единствено външни рейтинги, тази позиция не се
отчита.

C0370

Код на брокера

Идентификационен код на брокера, при спазване на следната последов
ателност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва да
е уникален за конкретния брокер и не трябва да се припокрива с друг
определен от предприятието код или идентификационен код на правен
субект.

C0380

Вид код на брокера

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на брокера“:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0390

Юридическо наиме
нование на брокера

Регистрирано според законовите изисквания наименование на брокера.

S. 30.03 — Основни данни от пасивната презастрахователна програма
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отнася за застрахователните и презастрахователните
предприятия с пасивна презастрахователна и/или ретроцесионна програма,
включително всяко покритие, предоставено от държавно гарантирани
споразумения за презастрахователно групиране, без факултативни покрития.
Настоящият образец се попълва от застрахователно и презастрахователно
предприятие, което прехвърля подписвачески риск към презастрахователи
чрез презастрахователен договор, чийто срок на валидност включва или
надхвърля следващата отчетна година и които са известни в момента на
попълване на образеца. Ако след тази дата настъпи съществена промяна в
презастрахователната стратегия или ако обновяването на презастраховат
елните договори се извърши по-късно от отчетната дата и преди
следващия 1-ви януари, информацията по настоящия образец се подава
повторно, когато това се налага.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Код на програма за
презастраховане

Уникален код (специфичен за предприятието), който обхваща всички
отделни презастрахователни пласирания и/или договори, които
принадлежат към една и съща презастрахователна програма.

C0020

Идентификационен код
на договора

Идентификационен код на договора, чрез който договорът може да
бъде определен еднозначно и който трябва да бъде запазен в
следващите отчети, най-често това е първоначалният номер на
договора, заведен в регистрите на дружеството.

C0030

Възходящ номер на
раздел в договора

Възходящ номер на раздела, определен от предприятието за разл
ичните раздели на договора, в случаите, когато договорът например
обхваща повече от един вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 или обхваща
различни видове дейност с различни прагове. При подаването на
информация договорите с различни условия се считат за различни
договори и за това се отчитат в различни раздели. Условията за
различните видове дейност, обхванати от един договор, се представят
отделно към всеки номер на раздела. Договорите, които обхващат различни видове презастраховане (напр. един раздел на квотен
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принцип, а друг — на XL) в един договор, се отчитат в различни
раздели. Договори, които обхващат различни слоеве от една
програма, се отчитат в различни раздели.
C0040

Възходящ номер на
излишък/слой в
програмата

Възходящият номер на излишък/слой в програмата, когато договорът
е част от по-широка програма.

C0050

Количество излишък/
слоеве в програмата

Общият брой на излишъците или слоевете в една програма, която
включва отчитания договор.

C0060

Презастраховане с
ограничено поемане на
риск или подобни
договорености

Определя се презастрахователният договор. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Нетрадиционно презастраховане
ограничено поемане на риск

или

презастраховане

с

(ако има презастрахователен договор или финансов инструмент,
който не се основава пряко на принципа на обезщетяването или се
основава на формулировка от договор, съгласно която липсва или
има само ограничен механизъм за прехвърляне на риск)
2 — Друго, различно от нетрадиционното презастраховане или
презастраховането с ограничено поемане на риск
По отношение на презастраховането с ограничено поемане на риск
или подобни договори се попълва информация само за позициите,
които са изпълними.
C0070

Вид дейност

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
13 — Пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи
14 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите
15 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на
работниците
16 — Пропорционално презастраховане на гражданска отговорност
във връзка с моторни превозни средства
17 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства
18 — Пропорционално
презастраховане

морско,

авиационно

и

транспортно

19 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу пожар
и други бедствия
20 — Пропорционално
гражданска отговорност

презастраховане

във

връзка

с

обща
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21 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
22 — Пропорционално
разноски

презастраховане

във

връзка

с

правни

23 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
24 — Пропорционално
финансови загуби

презастраховане

във

връзка

с

разни

25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално
презастраховане

морско,

авиационно

и

транспортно

28 — Непропорционално имуществено презастраховане
29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането
37 — Комбинирано (както е определено по-долу)
Допълнителни бележки:
1) Когато в презастрахователния договор е предвидено покритие за
повече от един вид дейност и условията на покритието се разл
ичават за различните видове дейност, договорът трябва да бъде
отчетен на няколко реда. В първия ред договорът се вписва като
„Комбиниран“, като се предоставя информация относно общите
условия на договора (например самоучастия и възобновявания), а
в последващите редове се съдържат подробности за отделните
условия на презастрахователния договор за всеки съответен вид
дейност.
2) Когато срокът на покритието не се различава по вид дейност, се
посочва само основният (според очаквания брутен приход от
премия за договор) вид дейност по „Платежоспособност II“.
3) Многогодишните договори с фиксирани условия могат да бъдат
посочени в колоните, използвани за срока на валидност.
C0080

Описание на
категорията на
покрития риск

Описание на основния обхват на покритието по договора. Отнася се
за основния портфейл, който е приложното поле на договора и обик
новено е част от договорното описание (напр. „промишлени имоти“
или „Отговорност на директори и служители“). Предприятията могат
също така да включат описание относно стопанската единица, в която
рискът е приет, в случай че това е довело до различни договорни
условия (например „Разпределение А“).
Описанието на категорията на покрития риск е индивидуално за
предприятието и не е задължително. Също така терминът „рискова
категория“ не е въз основа на терминологията на равнище 1 и 2, но
може да се разглежда като допълнителна възможност за предоставяне
на допълнителна информация за застрахователния риск(-ове).

C0090

Вид презастрахователен
договор

Код на вида на презастрахователния договор. Използва се една от
възможностите от следния списък:
1 — квотен (quota share)
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2 — променлив квотен (variable quota share)
3 — ексцедентен (surplus)
4 — догор за превишение на загубите (excess of loss) (по събитие и
по риск)
5 — превишение на загубите (за отделен риск)
6 — превишение на загубите (за събитие)
7 — „резерв“ за превишение на загубите (excess of loss „back–up“)
(защита срещу последващи събития, които определени бедствия
могат да причинят, като пожар или наводнение)
8 — превишение на загубите с базисен риск (excess of loss with basis
risk)
9 — възобновяване на покритието (reinstatement cover)
10 — агрегирано превишение на загубите (aggregate excess of loss)
11 — неограничено превишение на загубите (unlimited excess of loss)
12 — спиране на загуби (stop loss)
13 — други пропорционални договори
14 — други непропорционални договори
Други пропорционални договори (код 13) и други непропорционални
договори (код 14) може да се използва за презастрахователни
договори от хибриден тип.
C0100

Включване на
катастрофично
презастрахователно
покритие

Посочва се включването на катастрофични гаранции. В зависимост от
това дали изброените катастрофични рискове са защитени чрез
презастрахователни покрития, се използват един или няколко
(разделени със „,“) от следните кодове:
1 — покритието изключва всички катастрофични гаранции
2 — покритието включва
приливни вълни и т.н.

земетресение,

изригване

на

вулкан,

3 — покритието включва наводнение
4 — покритието включва ураган, буря и т.н.
5 — покритието включва други рискове, като например замръзване,
градушка, силен вятър
6 — покритието включва тероризъм
7 — покритието включва стачки, безредици, граждански протести,
саботаж, народни бунтове
8 — покритието включва всички горепосочени рискове
9 — покритието включва рискове, които не са включени в
изброените точки
C0110

Срок на валидност
(начална дата)

Посочва се началната дата на съответния презастрахователен договор
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0120

Срок на валидност
(крайна дата)

Посочва се крайната дата на изтичане на съответния презастрахов
ателен договор съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
В случай че при попълването на данните в образеца условията по
договора остават непроменени и предприятието не се възползва от
клаузата за прекратяване, крайната дата ще бъде следващата
възможна крайна дата.
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C0130

Валута

Посочва се буквеният код на валутата, използвана при пласиране на
презастрахователния договор, съгласно стандарт ISO 4217. Всички
суми по съответното покритие трябва да бъдат посочени в тази
валута, освен ако няма други изисквания от страна на националния
надзорен орган. В случай че договорът се пласира в две различни
валути, се попълва основната валута.

C0140

Вид подписвачески
модел

Вид подписвачески модел, който се използва, за да се оцени експоз
ицията към подписвачески риск и необходимостта от презастрахов
ателна защита. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Застрахователна сума
най-голямата сума, която застрахователят може да бъде задължен да
изплати по силата на първоначалната полица. Застрахователната сума
се попълва също, когато видът на подписваческия модел не е
приложим
2 — Максимална възможна загуба
загуба, която може да настъпи, когато най-неблагоприятните обсто
ятелства са повече или по-малко комбинирани и пожарът е спрян
чрез непреодолими препятствия или липса на субстанция.
3 — Възможна максимална загуба
определя се като прогнозна оценка на най-голямата очаквана загуба
от пожар или риск, като се допуска най-неблагоприятната самосто
ятелна повреда на първичните частни системи за противопожарна
защита, докато допълнителните защитни системи или служби (като
например спешни служби и частни и/или обществени служби за
пожарна безопасност) функционират по предвидения начин.
Катастрофални условия като експлозии, които се дължат на
масивното освобождаване на запалими газове, които могат да
включват големите зони на централата, детонация на мащабни
взривни вещества, сеизмични смущения или срещу наводнения,
приливни вълни, пожари и падащи летателни апарати, извършено в
повече от една област е изключена в тази оценка. Това определение е
хибридна форма между максималната възможна загуба и очакваната
максимална загуба — общопризнато и често използвано понятие от
застрахователи, презастрахователи и презастрахователни посредници
4 — Очаквана максимална загуба
загуби, които обосновано биха могли да се получат от разглежданите
извънредни ситуации, в резултат на един инцидент, за който се счита,
че попада в сферата на вероятността, като се вземат предвид всички
фактори, които могат да увеличат или намалят размера на загубите, с
изключение на съвпадения и катастрофи, чието настъпване може да
бъде възможно, но остава малко вероятно.
5 — Други
други възможни използвани подписвачески модели. Видът на
„другия“ прилаган подписвачески модел трябва да бъде пояснен в
редовния надзорен отчет
Въпреки че горепосочените определения се използват за вид дейност
„Имуществено застраховане и презастраховане срещу пожар и други
бедствия“ според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, подобни определения биха могли да се
срещат и при други видове дейност.

C0150

Очакван приход от
премия за субект (XLОППС)

Размерът на очаквания приход от премия за субект (ОППС) за срока
на договора. Обикновено това е размерът на премиите, които се
отнасят до портфейла, защитен по силата на договори за превишение
на загубите; При всички случаи това е сумата, върху която се
изчислява презастрахователната премия чрез прилагане на ставката.
Тази позиция се отчитат само за договори за превишение на загубите.
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C0160

Очакван брутен приход
от премия за договор
(пропорционален и
непропорционален)

Размерът на премията за 100 % от договора за срока на договора.
Този размер е равен на 100 % от презастрахователната премия, която
трябва да се плати на всички презастрахователи за договорния
период, включително премията, съответстваща на непласираните
акции.

C0170

Агрегирани само
участия

Размерът на самоучастието, т.е. допълнителното задържане, когато
загубите се покриват от презастрахователя, само в случай че
настъпилите натрупани загуби достигнат определен размер. Тази
позиция се отчита ►M2 по целесъобразност, ◄ само ако позиция
C0180 не е отчетена.

C0180

Агрегирани само
участия (%)

Процентът на самоучастие, т.е. допълнителното задържане, когато
загубите се покриват от презастрахователя, само в случай че
настъпилите натрупани загуби достигнат определен размер. Тази
позиция се отчита ►M2 по целесъобразност, ◄ само ако позиция
C0170 не е отчетена.
Процентът се отчита като десетична дроб.

C0190

Задържане или
приоритет

Размерът — по договори за излишък, за текущо превишение на
загубите и за катастрофично превишение на загубите, който е
посочен като задържане или приоритет в презастрахователния
договор. Посочва се отделно за различните видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35.

C0200

Запазване или
приоритет (%)

Процентът — по квотни договори или договори за спиране на
загубите, който е посочен като задържане или приоритет в
презастрахователния договор. Посочва се отделно за различните
видове дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Процентът се отчита като десетична дроб.

C0210

Гранична стойност

Размерът на граничната стойност, определена в презастрахователния
договор. Посочва се отделно за различните видове дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35.
При неограничено покритие се отчита „–1“.

C0220

Гранична стойност (%)

Процентът — по договори за спиране на загубите, който е посочен
като гранична стойност в презастрахователния договор. Посочва се
отделно за различните видове дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
При неограничено покритие се отчита „–1“.
Процентът се отчита като десетична дроб.

C0230

Максимално покритие
за риск или събитие

Размерът на максималното покритие за риск или събитие Ако за
даден квотен или ексцедентен договор е бил договорен максимален
размер за определено събитие (например — буря), то се отчита 100 %
от този размер. Във всички останали случаи, размерът е равен на
граничната стойност минус приоритета.
При неограничено покритие се отчита „–1“.

C0240

Максимално покритие
за договор

Размерът на максималното покритие за договор. Ако за квотен или
ексцедентен договор е бил определен максимален размер, то се
отчита 100 % от този размер. При неограничено покритие се отчита
„–1“. За договорите за превишение или за спиране на загубите трябва
да бъде посочен първоначалният капацитет (напр. годишни
агрегирани гранични стойности); общото покритие може да бъде
също резултатът от данните, посочени в поле C0250.

C0250

Брой възобновявания
на презастраховат
елното покритие

Брой възможности за възстановяване на презастрахователното
покритие.
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C0260

Описание на възоб
новяванията на
презастрахователното
покритие

Описание на възобновяванията на презастрахователното покритие.
Пример за евентуален запис за тази позиция е „2 по 100 % плюс 1
по 150 %“ или „всички свободни“

C0270

Максимална
презастрахователна
комисиона

Отчита се максималният процент на комисионата. Ако е фиксиран,
позиции C0270, C0280 и C0290 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0280

Минимална
презастрахователна
комисиона

Отчита се минималният процент на комисионата. Ако е фиксиран,
позиции C0270, C0280 и C0290 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0290

Очаквана презастрахов Отчита се очакваният процент на комисионата. Ако е фиксиран,
ателна комисиона
позиции C0270, C0280 и C0290 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0300

Максимална допълн
ителна комисиона

Отчита се максималният процент на допълнителната комисиона. Ако
е фиксиран, позиции C0300, C0310 и C0320 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0310

Минимална допълн
ителна комисиона

Отчита се минималният процент на допълнителната комисиона. Ако е
фиксиран, позиции C0300, C0310 и C0320 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0320

Очаквана допълнителна
комисиона

Отчита се очакваният процент на допълнителната комисиона. Ако е
фиксиран, позиции C0300, C0310 и C0320 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0330

Максимална комисиона
за печалба

Отчита се максималният процент на комисионата за печалба. Ако е
фиксиран, позиции C0330, C0340 и C0350 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0340

Минимална комисиона
за печалба

Отчита се минималният процент на комисионата за печалба. Ако е
фиксиран, позиции C0330, C0340 и C0350 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0350

Очаквана комисиона за
печалба

Отчита се очакваният процент на комисионата за печалба. Ако е
фиксиран, позиции C0330, C0340 и C0350 са равни.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се прилага само за пропорционални договори.

C0360

Превишение на
загубите ставка 1

Посочва се фиксираната ставка или началната ставка при система с
подвижна ставка.
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се отчитат само за договори за превишение на загубите.
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Превишение на
загубите ставка 2

УКАЗАНИЯ

Посочва се крайната ставка при система с прогресивна ставка
__________ ◄.
►M2
Процентът се отчита като десетична дроб.
Тази позиция се отчитат само за договори за превишение на загубите.

C0380

Плоска премия за
превишение на
загубите

Посочва се дали премията за превишение на загубите се основава или
не на плоска премия. Използва се една от възможностите от следния
списък:
1 — Премия за превишение на загубите, която е основана на плоска
премия
2 — Премия за превишение на загубите, която не е основана на
плоска премия
Тази позиция се отчита само за договори за превишение на загубите.

S.30.04 — Данни за дялове от пасивната презастрахователна програма
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отнася за застрахователните и презастрахователните
предприятия с пасивна презастрахователна и/или ретроцесионна програма,
включително всяко покритие, предоставено от държавно гарантирани
споразумения за презастрахователно групиране, без факултативни покрития.
Настоящият образец се попълва от застрахователно и презастрахователно
предприятие, което прехвърля подписвачески риск към презастрахователи
чрез презастрахователен договор, чийто срок на валидност включва или
надхвърля следващата отчетна година и които са известни в момента на
попълване на образеца. Ако след тази дата настъпи съществена промяна в
презастрахователната стратегия или ако обновяването на презастраховат
елните договори се извърши по-късно от отчетната дата и преди
следващия 1-ви януари, информацията по настоящия образец се подава
повторно, когато това се налага.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Код на програма за
презастраховане

Уникален код (специфичен за предприятието), който обхваща всички
отделни презастрахователни пласирания и/или договори, които
принадлежат към една и съща презастрахователна програма.

C0020

Идентификационен код
на договора

Идентификационен код на договора, чрез който договорът може да
бъде определен еднозначно и който трябва да бъде запазен в
следващите отчети, най-често това е първоначалният номер на
договора, заведен в регистрите на дружеството.

C0030

Възходящ номер на
раздел в договора

Възходящ номер на раздела, определен от предприятието за разл
ичните раздели на договора, в случаите, когато договорът например
обхваща повече от един вид дейност според определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 или обхваща
различни видове дейност с различни прагове. При подаването на
информация договорите с различни условия се считат за различни
договори и за това се отчитат в различни раздели. Условията за
различните видове дейност, обхванати от един договор, се представят
отделно към всеки номер на раздела. Договорите, които обхващат
различни видове презастраховане (напр. една част е квотен, а друга
презастрахователен договор за превишение на загубите) в един
договор, се отчитат в различни раздели. Договори, които обхващат
различни слоеве от една програма, се отчитат в различни раздели.
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C0040

Възходящ номер на
излишък/слой в
програмата

Възходящият номер на излишък/слой в програмата, когато договорът
е част от по-широка програма.

C0050

Код на
презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на
следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва
да е уникален за конкретния презастраховател и не трябва да се
припокрива с друг определен от предприятието код или идентифик
ационен код на правен субект.

C0060

Вид на кода на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на презастрахов
ателя“: Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0070

Код на брокера

Идентификационен код на брокера, при спазване на следната после
дователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва
да е уникален за конкретния брокер и не трябва да се припокрива с
друг определен от предприятието код или идентификационен код на
правен субект.
Ако в презастрахователното пласиране участва повече от един
брокер, е необходимо да се посочи само водещият брокер.

C0080

Вид код на брокера

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на брокера“:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0090

Код на дейността на
брокера

►M1 Представлява дейностите на участващия брокер от гледна
точка на предприятието. Ако дейностите са комбинирани, се
посочва всяка от дейностите, отделена със „,“:
1 — Посредник по пласирането
2 — Подписваческа дейност от името на
3 — Финансови услуги ◄

C0100

Дял на
презастрахователя (%)

Процент от презастрахователния договор, приет от презастрахов
ателя, посочен в позиция C0050, изразен като абсолютен процент
от договорното пласиране.
Отчита се като десетична дроб.

C0110

Експозиция,
прехвърлена за дела на
презастрахователя

Размер на експозицията, презастрахована при презастрахователя.
Основава се максималното покритие за риск или събитие и се
изчислява по формулата: Позиция Максимално покритие за риск
или събитие (отчетена в C0230 от S.30.03) x позиция Дял на
презастраховател (%) (отчетена в C0100 от S.30.04).
Ако C0230 от S.30.03 е неограничена, в това поле се попълва „–1“.
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Вид обезпечение (ако е
приложимо)

Вид на държаното обезпечение Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Парични средства или парични еквиваленти при независим
доверител
2 — Задържани парични или други средства
3 — Акредитив
4 — Друго
5 — Няма

C0130

Описание на границата
на обезпечаване на
презастрахователите

Описание на границата на обезпечаване на презастрахователите,
отнасящи се до конкретна позиция, описана в договора (напр. 90 %
от техническите резерви или 90 % от премиите), ако е приложимо.

C0140

Код на доставчика на
обезпечението (ако е
приложимо)

Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.

C0150

Вид код на доставчика
на обезпечението

Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на доставчика
на обезпечението (ако е приложимо)“.
1 — LEI
9 — Няма

C0160

Прогнозна оценка на
премията за пасивно
презастраховане за дела
на презастрахователя

Прогнозната брутна презастрахователна премия по договора, която
предприятието трябва да плати, съгласно следващата отчетна
година (N+1) за дела на всеки презастраховател. Изчислява се
според следните примери:
Случай 1: За квотни или ексцедентни договори: делът, отчетен в
позиция Дял на презастраховател (C0100), умножен по позиция
Очакван брутен приход от премия за договор (C0160), отчетена в
S.30.03;
Случай 2: За договори за превишение на загубите с фиксирана
ставка: ставката, отчетена в позиция Превишение на загубите
ставка 1 (C0360), отчетена в S.30.03, умножена по позиция Очакван
приход от премия за субект (C0150), отчетена в S.30.03, умножено по
дела, отчетен в позиция Дял на презастраховател (C0100).
Случай 3: За договори за превишение на загубите с променлива
ставка: ставката, отчетен в позиция Превишение на загубите
ставка 2 (C0370), отчетена в S.30.03, умножена по позиция Очакван
приход от премия за субект (C0150), отчетена в S.30.03, умножено по
дела, отчетен в позиция Дял на презастраховател(C0100).

C0170

Анотации

Описание на случаи, при които участието на презастрахователя е при
условия, различни от стандартното факултативно или договорно
пласиране, или се посочва всяка друга информация, която
предприятието трябва да представи на вниманието на надзорния
орган.

Информация относно презастрахователи и брокери
C0180

Код на
презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на
следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва
да е уникален за конкретния презастраховател и не трябва да се
припокрива с друг определен от предприятието код или идентифик
ационен код на правен субект.
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C0190

Вид на кода на
презастрахователя

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на презастрахов
ателя“: Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0200

Юридическо наиме
нование на
презастрахователя

Юридическо наименование на презастрахователя, на който е бил
прехвърлен подписваческият риск. Официалното наименование на
презастрахователя — носител на риска, е посочено в презастрахов
ателния договор. Не е позволено да се попълни наименованието на
презастрахователния брокер. Нито е разрешено да се посочи
общо или непълно наименование, тъй като международните
презастрахователи имат няколко оперативни дружества, които могат
да са установени в различни държави.
При споразумения за групиране наименованието на групата (или на
управителя на групата) се попълва само ако групата е юридическо
лице.

C0210

Вид презастраховател

Вид на презастрахователя, на който е бил прехвърлен подписвач
еският риск.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Предприятие, осъществяващо пряка животозастрахователна
дейност
2 — Предприятие, осъществяващо пряка общозастрахователна
дейност
3 — Предприятие, осъществяващо пряка смесена застрахователна
дейност
4 — Каптивно застрахователно предприятие
5 — Вътрешен презастраховател (презастрахователно предприятие,
чиято основна цел е поемане на риск от други застрахователни
предприятия в рамките на групата)
6 — Външен презастраховател (презастрахователно предприятие,
което поема рискове от предприятия, които са извън групата)
7 — Каптивно презастрахователно предприятие
8 — Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск
9 — Групов субект (когато участва повече от едно застрахователно
или презастрахователно предприятие)
10 — Група от държави

C0220

Държава на
пребиваване

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която презастрахов
ателят е получил законово разрешение/е лицензиран, съгласно
стандарт ISO 3166-1.

C0230

Външна рейтингова
оценка от призната
АВКО

►M2 Рейтинг на презастрахователя към отчетната референтна дата,
както е определен от призната агенция за външна кредитна оценка
(АВКО). ◄
►M2 Ако няма рейтинг, позицията остава непопълнена. ◄
Тази позиция не се прилага за презастрахователи, за които
предприятия, използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни
рейтинги. Ако предприятията, използващи вътрешен модел, не
прилагат вътрешен рейтинг, тази позиция се отчита.
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C0240

Призната АВКО

УКАЗАНИЯ

►M2 В C0230 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
фиксиран списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, моля посочете предприятието-майка АВКО
(използват се позоваванията от списъка на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал
нова агенция за кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все
още не е актуализиран, агенцията се отчита под „Други признати
АВКО“.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200WU1
EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300VO8
J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
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— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6A1
D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС: 8156
00BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 5493
00IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (ИКПС: 213800P3OOBSGWN
2UE81)
— Други признати АВКО ◄

C0250

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на
презастрахователя. Степента на кредитно качество отразява всички
корекции на кредитното качество, направени на вътрешно равнище
от страна на предприятията, използващи стандартната формула.
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Тази позиция не се прилага за презастрахователи, за които
предприятия, използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни
рейтинги. Ако предприятията, използващи вътрешен модел, не
прилагат вътрешен рейтинг, тази позиция се отчита.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг

C0260

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на презастрахователите за предприятия,
използващи вътрешен модел, доколкото вътрешните рейтинги се
използват в техните вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо
вътрешен модел, използва единствено външни рейтинги, тази
позиция не се отчита.

C0270

Код на брокера

Идентификационен код на брокера, при спазване на следната после
дователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
Когато специалният код е определен от предприятието, кодът трябва
да е уникален за конкретния брокер и не трябва да се припокрива с
друг определен от предприятието код или идентификационен код на
правен субект.
Ако в презастрахователния договор участва повече от един брокер, се
отчита само водещият брокер.

C0280

Вид код на брокера

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на брокера“:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0290

Юридическо наиме
нование на брокера

Регистрирано
брокера.

C0300

Код на доставчика на
обезпечението (ако е
приложимо)

Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.

C0310

Вид код на доставчика
на обезпечението (ако е
приложимо)

според

законовите

изисквания

наименование

на

Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

►M1 Идентификационен код, използван за позиция „Доставчик на
обезпечението“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма ◄
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Наименование на
доставчика на обезп
ечението

УКАЗАНИЯ

Наименованието на доставчика на обезпечението ще зависи от вида
на обезпечението, посочено в C0120.
— Когато обезпечението е поверено на независим доверител,
доставчик на обезпечението ще бъде независимият доверител.
— Когато обезпечението е под формата на задържани парични или
други средства, това поле не се попълва.
— Когато обезпечението е под формата на акредитив, това ще бъде
основната финансова институция, която предоставя акредитива.
— „Друго“ се отчита, само ако е приложимо.

S.31.01 — Дял на презастрахователите (включително презастраховане с
ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се попълва от застрахователно и презастрахователно
предприятие, когато по отношение на презастрахователя е признато възста
новяване (дори ако всички договори с този презастраховател са прекратени)
и чийто презастраховател намалява брутните технически резерви в края на
отчетната година.
В образец се съдържа информация за презастрахователите, а не за
отделните договори. Попълва се информация за всички прехвърлени техн
ически резерви, включително прехвърлените по презастраховане с
ограничено поемане на риск (определени в S.30.03, колона C0060). Това
също така означава, че ако ССЦАПЗР или консорциум от Лойдс действа
като презастраховател, ССЦАПЗР или консорциумът от Лойдс трябва да
бъде включен в списъка.
ПОЗИЦИЯ

C0040

Код на
презастрахователя

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на
следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.

C0050

Вид на кода на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на презастрахов
ателя“: Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0060

Презастрахователни
възстановявания —
Премиен резерв —
Общо застраховане,
включително здравно
застраховане, различно
от живот
озастраховането

Размерът на дела на презастрахователя от възстановяванията от
презастраховане (включително презастраховане с ограничено
поемане на риск и ССЦАПЗР), преди корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, от найдобрата прогнозна оценка на премийните резерви, изчислени като
очакваната настояща стойност на бъдещите входящи и изходящи
парични потоци.

C0070

Презастрахователни
възстановявания —
Резерви за претенции
— Общо застраховане,
включително здравно
застраховане, различно
от живот
озастраховането

Размерът на дела на презастрахователя от възстановяванията от
презастраховане (включително презастраховане с ограничено
поемане на риск и ССЦАПЗР), преди корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, от найдобрата прогнозна оценка на резервите за претенции.
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C0080

Презастрахователни
възстановявания —
Технически резерви —
Животозастраховане,
включително здравно
застраховане, подобно
на живот
озастраховането

Размерът на дела на презастрахователя от възстановяванията от
презастраховане (включително презастраховане с ограничено
поемане на риск и ССЦАПЗР), преди корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, от найдобрата прогнозна оценка на техническите резерви.

C0090

Корекция за очакваните
загуби поради неизпъ
лнение от страна на
контрагент

Корекция за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на
контрагент, за застраховател. Корекцията се изчислява отделно и
трябва да бъде в съответствие с посоченото в Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.
Тази стойност се отчита като отрицателна стойност.

C0100

Презастрахователни
възстановявания: Общо
презастрахователни
възстановявания

Резултатът от прехвърлени технически резерви (произтичащи от
резерви за претенции + премийни резерви + технически резерви,
изчислени съвкупно, в общото застраховане + технически резерви,
изчислени съвкупно, в животозастраховането, включително здравно
застраховане, подобно на животозастраховането), включително
корекцията за очаквани загуби в резултат на неизпълнение от
страна на контрагент.

C0110

Нетни вземания

Просрочени суми в резултат на: претенции, платени от застрахов
ателя, които обаче все още не са възстановени от презастрахователя,
плюс комисионите, които следва да бъдат платени от презастрахов
ателя, и други вземания минус дългове към презастрахователя.
Паричните депозити не се включват тук, а се считат за получени
гаранции.

C0120

Активи, заложени от
презастрахователя

Размер на активите, предоставени в залог от презастрахователя за
намаляване на риска от неизпълнение от страна на контрагента на
презастрахователя.

C0130

Финансови гаранции

Размер на гаранциите, получени от предприятието от презастрахователя
с оглед гарантиране изплащането на задълженията, дължими от
предприятието (включително акредитиви, неусвоени договорени
механизми за отпускане на заеми).

C0140

Парични депозити

►M1 Размер на парични депозити, които предприятието е получило
от презастрахователи. ◄

C0150

Общо получени
гаранции

Общ размер на видовете гаранции.
►M2 Съответства на сбора от сумите, отчетени в C0120, C0130 и
C0140. ◄

Информация за презастрахователите
C0160

Код на
презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на
следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.

C0170

Вид на кода на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на презастрахов
ателя“: Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0180

Юридическо наиме
нование на
презастрахователя

Юридическо наименование на презастрахователя, на който е бил
прехвърлен подписваческият риск. Официалното наименование на
презастрахователя — носител на риска, е посочено в презастрахов
ателния договор. Не е позволено да се попълни наименованието на
презастрахователния брокер. Нито е разрешено да се посочи общо или
непълно наименование, тъй като международните презастрахователи
имат няколко оперативни дружества, които могат да са установени в
различни държави.
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При споразумения за групиране наименованието на групата (или на
управителя на групата) се попълва само ако групата е юридическо лице.
C0190

Вид презастраховател

Вид на презастрахователя, на който е бил прехвърлен подписвач
еският риск.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Предприятие, осъществяващо пряка животозастрахователна
дейност
2 — Предприятие, осъществяващо пряка общозастрахователна
дейност
3 — Предприятие, осъществяващо пряка смесена застрахователна
дейност
4 — Каптивно застрахователно предприятие
5 — Вътрешен презастраховател (презастрахователно предприятие,
чиято основна цел е поемане на риск от други застрахователни
предприятия в рамките на групата)
6 — Външен презастраховател (презастрахователно предприятие,
което поема рискове от предприятия, които са извън групата)
7 — Каптивно презастрахователно предприятие
8 — Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск
9 — Групов субект (когато участва повече от едно застрахователно
или презастрахователно предприятие)
10 — Група от държави

C0200

Държава на постоянно
пребиваване

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която презастрахов
ателят е получил законово разрешение/е лицензиран, съгласно
стандарт ISO 3166-1.

C0210

Външен рейтинг от
призната АВКО

Актуален/текущ рейтинг използван от предприятието.
►M2 Ако няма рейтинг, позицията се оставя непопълнена и
презастрахователят се обозначава като „9 — няма наличен рейтинг“
в колона С0230 (Степен на кредитно качество).
Тази позиция не се прилага за презастрахователи, за които
предприятията, използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни
рейтинги. Ако предприятията, използващи вътрешен модел, не
прилагат вътрешен рейтинг, тази позиция се отчита. ◄

C0220

Призната АВКО

►M2 В C0210 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, се посочва предприятието-майка АВКО (изп
олзват се позоваванията от списък на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал
нова агенция за кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все
още не е актуализиран, агенцията се отчита под „Други признати
АВКО“.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
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— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 3912
00WU1EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300
VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6
A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
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— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 549300
IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur
SGWN2UE81)

Expert

RA

GmbH

(ИКПС:

213800P3OOB

— Други признати АВКО ◄

C0230

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на
презастрахователя. Степента на кредитно качество отразява всички
корекции на кредитното качество, направени на вътрешно равнище
от страна на предприятията, използващи стандартната формула.
►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг ◄

C0240

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на презастрахователя за предприятия, използващи
вътрешен модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в
техните вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо вътрешен
модел, използва единствено външни рейтинги, тази позиция не се
отчита.
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Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
Настоящият образец се отнася за застрахователни и презастрахователни
предприятия, прехвърлящи риск (-ове) към Схема със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск (ССЦАПЗР), за да се
гарантира оповестяването на необходимата информация, когато ССЦАПЗР
се използват като алтернативни (на традиционните презастрахователни
договори) методи за прехвърляне на риск.
Образецът се прилага при използването на:
а) ССЦАПЗР, определени по член 13, параграф 26 и лицензирани по член
211, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО;
б) ССЦАПЗР, изпълняващи условията по член 211, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО;
в) ССЦАПЗР, регулирани от надзорни органи от трета държава, когато те
отговарят на условия, еквивалентни на посочените в член 211, параграф 2
от Директива 2009/138/ЕО;
г) Други ССЦАПЗР, които не отговарят на определенията по-горе, когато
рисковете са прехвърлени по силата на споразумения с икономическата
същност на презастрахователен договор.
Образецът обхваща техниките за намаляване на риска (признати или не),
използвани от застрахователните/презастрахователните предприятия, при
които ССЦАПЗР поема рискове от отчитащото се предприятие посредством
презастрахователен договор; или поема рискове от отчитащото се
предприятие посредством сходно споразумение, чиито характеристики са
подобни на презастраховането.

ПОЗИЦИЯ

C0030

Вътрешен код на
ССЦАПЗР

УКАЗАНИЯ

►M1 Вътрешен код, който предприятието определя за ССЦАПЗР,
при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Този код трябва да бъде уникален за всяка ССЦАПЗР и да не се
променя в следващите годишни отчети. ◄

C0040

Идентификационен код
на дълговите ценни
книжа или други
емитирани механизми
за финансиране на
ССЦАПЗР

Посочва се идентификационният код (ако има такъв) на дълговите
ценни книжа или други механизми за финансиране, емитирани от
ССЦАПЗР и държани от застрахователното и презастрахователното
предприятия, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв;
— други „признати“ кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC);
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
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C0050

Вид идентификационен
код на дълговите ценни
книжа на ССЦАПЗР
или други емитирани
механизми за фина
нсиране

УКАЗАНИЯ

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентиф
икационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на национ
алните номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0060

Видове дейности
свързани със
секюритизация на
ССЦАПЗР

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
13 — Пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи
14 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите
15 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на
работниците
16 — Пропорционално презастраховане на гражданска отговорност
във връзка с моторни превозни средства
17 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства
18 — Пропорционално
презастраховане

морско,

авиационно

и

транспортно

19 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу пожар
и други бедствия
20 — Пропорционално
гражданска отговорност

презастраховане

във

връзка

с

обща
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21 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
22 — Пропорционално
разноски

презастраховане

във

връзка

с

правни

23 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
24 — Пропорционално
финансови загуби

презастраховане

във

връзка

с

разни

25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално
презастраховане

морско,

авиационно

и

транспортно

28 — Непропорционално имуществено презастраховане
29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането
37 — Комбинирано
1) Когато в презастрахователния договор или сходно споразумение е
предвидено покритие за повече от един вид дейност и условията на
покритието се различават за различните видове дейност, договорът
трябва да бъде отчетен на няколко реда. В първия ред договорът се
вписва като „Комбиниран“, като се предоставя информация относно
общите условия на договора, а в последващите редове се съдържат
подробности за отделните условия на презастрахователния договор за
всеки съответен вид дейност. Когато срокът на покритието не се
различава по вид дейност, се посочва само основният вид дейност
по „Платежоспособност II“.
C0070

Вид активиращи
събития в ССЦАПЗР

Посочват се активиращите механизми, използвани от ССЦАПЗР, като
активиращи събития, задължаващи ССЦАПЗР да извърши плащане в
полза на застрахователното/презастрахователното предприятие
цедент. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Обезщетяване
2 — Модел на загуба
3 — Индекс или Параметър
4 — Хибридни (включващи компоненти на горепосочените техники)
5 — Други

C0080

Договорно активиращо
събитие

Описва се съответното активиращо събитие, задължаващо ССЦАПЗР
да извърши плащане в полза на застрахователното/презастраховат
елното предприятие цедент. Тази информация следва да допълва
информацията за „Вид активиращи събития в ССЦАПЗР“ и следва
да бъде достатъчно описателна, за да позволи на надзорните органи
да идентифицират конкретното активиращо събитие, например спец
ифични метеорологични показатели/индекси за буря за катастроф
ичните рискове или общи таблици за смъртността за рисковете от
дълголетие.
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C0090

Активиращо събитие,
идентично на
активиращото събитие
в портфейла на
основния цедент

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали активиращото събитие, определено в основната (пре)застрахователна полица с активиращо събитие за изплащане,
определено в договора, е същото като определеното в ССЦАПЗР.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Идентично активиращо събитие
2 — Различно активиращо събитие

C0100

Базисен риск, прои
зтичащ от структурата
за прехвърляне на
риска

Посочват се факторите за базисния риск (например ситуация, при
която покритата от техники за намаляване на риска експозиция не
съответства на рисковата експозиция на застрахователното или
презастрахователното предприятие). Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Няма базисен риск
2— Недостатъчна степен на подчиненост на притежателите на
дългови ценни книжа
3 — Допълнителен регресен иск на инвеститорите към цедента
4 — Секюритизиране на допълнителни рискове след разрешение
5 — Цедентите притежават експозиции към емитирани дългови
ценни книжа
9 — Друго

C0110

Базисен риск, прои
зтичащ от договорни
условия

Посочва се базисният риск, произтичащ от договорни условия.
1 — Няма базисен риск
2 — Съществена част на застрахованите рискове не е прехвърлена
3 — Недостатъчно активиращо събитие за изравняване на рисковата
експозиция на цедента

C0120

Обособени активи от
ССЦАПЗР за уреждане
на специфични за
цедента задължения

Размерът на активите на ССЦАПЗР, обособени за отчитащия се
цедент, които са на разположение за уреждане на договорни задъ
лжения, презастраховани от ССЦАПЗР единствено за този конкретен
цедент (обезпечение активи, признати в счетоводния баланс на
ССЦАПЗР във връзка с поетото задължение).

C0130

Други неспецифични за
цедента активи на
ССЦАПЗР, по
отношение на които
може да съществува
регресен иск

Размерът на активите на ССЦАПЗР (признати в счетоводния баланс
на ССЦАПЗР), които не са пряко свързани с отчитащия се цедент, но
по отношение на които съществува регресен иск. Тук биха се
включили всякакви „свободни активи“ на ССЦАПЗР, които може
да бъдат използвани за уреждане на задълженията на отчитащия се
цедент.

C0140

Друг регресен иск,
произтичащ от
секюритизацията

Размерът на условните активи на ССЦАПЗР (в счетоводния баланс),
които не са пряко свързани с отчитащия се цедент, но по отношение
на които съществува регресен иск. Тук спадат регресни искове срещу
други контрагенти на ССЦАПЗР, включително гаранции, презастрахов
ателни договори и дериватни задължения на ССЦАПЗР, заведени от
спонсора на ССЦАПЗР, притежатели на дългови ценни книжа или
други трети страни.

C0150

Общо максимални
възможни задължения
на ССЦАПЗР по
презастрахователна
полица

Размер на общо максималните възможни задължения от презастрахов
ателен договор (специфични за цедента).
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C0160

ССЦАПЗР, фина
нсирани изцяло във
връзка със задъ
лженията на цедента
през целия отчетен
период

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали защитата, предлагана по техниката за намаляване на
риска, може да бъде частично призната, когато контрагент по
презастрахователен договор вече не е в състояние да предоставя
ефикасно текущо прехвърляне на риска. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — ССЦАПЗР, финансирани изцяло във връзка със задължения на
цедента
2 — ССЦАПЗР, нефинансирани изцяло във връзка със задължения
на цедента

C0170

Текущи възста
новявания от
ССЦАПЗР

Размер на възстановявания от ССЦАПЗР, признати в счетоводния
баланс по „Платежоспособност II“ на отчитащото се предприятие
(преди корекциите, направени с оглед на очакваните загуби поради
неизпълнение от страна на контрагента). Изчислява се в съответствие
с член 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0180

Идентифициране на
съществени
инвестиции, държани
от цедента в ССЦАПЗР

Посочва се дали има съществените инвестиции, държани от цедента в
ССЦАПЗР, в съответствие с член 210 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
1 — Не се прилага
2 — Инвестиции на ССЦАПЗР, контролирани от цедента и/или
спонсора (когато се различава от цедента);
3 — Инвестиции на ССЦАПЗР, държани от цедента (акции, дългови
ценни книжа или друг подчинен дълг на ССЦАПЗР);
4 — Цедентът продава на ССЦАПЗР презастрахователна или друга
защита за намаляване на риска;
5 — Цедентът е предоставил гаранция или друго кредитно
подобрение на ССЦАПЗР или притежателя на дългови ценни книжа;
6 — Задържаният от цедента базисен риск е достатъчен;
9 — Други.
Ако това се отчита, тогава в полета C0030 и C0040 трябва да се
посочи инструментът.

C0190

Държани ли са под
попечителство на друга
трета страна, различна
от цедента/спонсора,
секюритизиращи
активи, свързани с
цедента?

Посочва се дали има секюритизиращи активи, свързани с цедента,
държани под попечителство на друга трета страна, различна от
цедента/спонсора, като се имат предвид разпоредбите на членове
214, параграф 2 и член 326 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Има секюритизиращи активи, държани под попечителство на
друга трета страна, различна от цедента/спонсора
2 — Няма секюритизиращи активи, държани под попечителство на
друга трета страна, различна от цедента/спонсора

Информация за ССЦАПЗР

C0200

Вътрешен код на
ССЦАПЗР

►M1 Вътрешен код, който предприятието определя за ССЦАПЗР,
при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Този код трябва да бъде уникален за всяка ССЦАПЗР и да не се
променя в следващите годишни отчети. ◄
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C0210

Вид код на ССЦАПЗР

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вътрешен код на
ССЦАПЗР“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0220

Правно естество на
ССЦАПЗР

Посочва се правното естество на ССЦАПЗР според член 13,
параграф 26 от Директива 2009/138/ЕО.
Изчерпателен списък:
1 — Доверително управление
2 — Партньорство
3 — Дружества с ограничена отговорност
4 — Друга форма на правен субект, която не е спомената по-горе
5 — Не е учредено

C0230

Наименование на
ССЦАПЗР

Посочва се наименованието на ССЦАПЗР.

C0240

Регистрационен номер
на ССЦАПЗР

Регистрационен номер, получен при учредяване на ССЦАПЗР. За
отписани учредени ССЦАПЗР, предприятието отчита регулаторния
или еквивалентен на него номер, получен от надзорния орган при
издаване на разрешението.
Ако ССЦАПЗР не е учредено, това поле не се прилага.

C0250

Държава на издаване на
разрешението за
ССЦАПЗР

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която ССЦАПЗР е
установена и е получила разрешение, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0260

Условия за издаване на
разрешение за
ССЦАПЗР

Посочват се условия за издаване на разрешение за ССЦАПЗР
съгласно член 211 от Директива 2009/138/ЕО или еквивалентен
правен инструмент. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ССЦАПЗР, лицензирана по член 211, параграф 1 от Директива
2009/138/ЕО;
2 — ССЦАПЗР, лицензирана по член 211, параграф 3 от Директива
2009/138/ЕО (унаследена);
3 — ССЦАПЗР, която е регулирана от орган на трета държава и
отговаря на изисквания, еквивалентни на определените в член 211,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
4 — ССЦАПЗР, различна от посочените по-горе

C0270

Външен рейтинг от
призната АВКО

►M2 Рейтинг на ССЦАПЗР (ако има такъв), който се използва от
предприятието и е присъден от външна агенция за кредитен рейтинг.
Ако няма рейтинг, позицията се оставя непопълнена и ССЦАПЗР се
обозначава като „9 — няма наличен рейтинг“ в колона С0290
(Степен на кредитно качество).
Тази позиция не се отчита за ССЦАПЗР, за които предприятията,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита. ◄
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C0280

Призната АВКО

УКАЗАНИЯ

►M2 В C0270 се посочва се агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
фиксиран списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, моля посочете предприятието-майка АВКО
(използват се позоваванията от списъка на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че агенция за кредитен рейтинг е регистрирана
или сертифицирана от ЕОЦКП и докато изчерпателният списък не е
актуализиран, се докладва под „Други признати АВКО“.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200
WU1EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300
VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
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— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6A1
D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС: 8156
00BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 549300
IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (ИКПС: 213800P3OOBSGWN
2UE81)
— Други признати АВКО ◄

C0290

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на ССЦАПЗР.
Степента на кредитно качество отразява всички корекции на
кредитното качество, направени на вътрешно равнище от страна на
предприятието.
►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
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1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг ◄

C0300

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на ССЦАПЗР за предприятия, използващи
вътрешен модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в
техните вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо вътрешен
модел, използва единствено външни рейтинги, тази позиция не се
отчита.

S.36.01 — Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови
инструменти, прехвърляне на дълг и активи
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
С настоящия образец се цели събиране на информация съгласно член 265 от
Директива 2009/138/ЕО за всички (съществени, изключително съществени и
сделки, които се отчитат при всички обстоятелства) сделки в рамките на
групата, свързани с капиталово, дългово и реципрочно финансиране, и
прехвърляне на активи, свързани със сделки в рамките на групата
съгласно член 213, параграф 2, буква г) от Директива 2009/138/ЕО. Това
включва, но не се ограничава до:
— акции и други капиталови позиции, включително участията в свързани
субекти и прехвърляне на акции на свързани субекти от групата;
— дълг, включително облигации, заеми, обезпечени дългови облигации,
както и други трансакции от подобен характер, например с периодична
предварително определена лихва или купон или плащания на премии за
предварително определен период от време;
— друго прехвърляне на активи като прехвърляне на недвижима
собственост и прехвърляне на дялови участия на други дружества,
които не са свързани с групата (т.е. са извън нея).
Очаква се застрахователното предприятие да попълни този образец за
всички съществени, изключително съществени сделки и сделки, които се
отчитат при всички обстоятелства, в рамките на групата между отделните
предприятия, застрахователния холдинг със смесена дейност и неговите
свързани предприятия.
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъдат
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
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Всяка сделка се отчита поотделно.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца се посочва максималната сума, в този случай 10 млн.
EUR.
Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б
инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като
отделна СРГ.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификатор на
сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Следва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
инвеститора/заем
одателя

Наименованието на субекта, който купува капиталовите инструменти
или предоставя заем на свързаното предприятие в рамките на
групата. Т.е. субектът, който признава сделката като актив в счето
водния си баланс (дебит — счетоводен баланс).

C0030

Идентификационен код
на инвеститора / заем
одателя

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0040

Вид идентификационен
код на инвеститора/
заемодателя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на инвеститора/заемодателя“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0050

Наименование на
емитента/заемопол
учателя

Наименованието на субекта, който емитира акции/капиталови
инструменти или получава в заем парични средства (емитира
дългови инструменти). Т.е. субектът, който признава сделката като
пасив или капитал в счетоводния си баланс (кредит — счетоводен
баланс).
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Идентификационен код
на емитента/заемопол
учателя

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0070

Вид идентификационен
код на емитента/заем
ополучателя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на емитента/заемополучателя“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0080

Идентификационен код
на инструмента

Това е идентификационният код на инструмента (капиталов, дългов и
т.н.), използван между двамата контрагенти, при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да се използва последователно във
времето.
Той може да се отличава от идентификационния код за сделка в
рамките на групата, въведен в поле C0010.

C0090

Вид идентификационен
код на инструмента

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на инструмента“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
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9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
C0100

Вид на сделката

Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Обезпечени облигации/дълг
2 — Необезпечени облигации/дълг
3 — Капиталови инструменти — акции/ дялови участия
4 — Капиталови инструмент — други
5 — Друго прехвърляне на активи — недвижима собственост
6 — Друго прехвърляне на активи — друго

C0110

Дата на сключване на
сделката

Това е по-ранната дата между датата на сключване на сделката или
датата, на която СРГ влиза в сила, ако се различава от датата на
сключване.
Вписва се датата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0120

Дата на падеж на
сделката

Посочва се датата, на която сделката изтича/падежира (ако е прил
ожимо), съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)
— За СРГ без дата на падеж се използва „9999-12-31“.
— За перпетюитети се използва „9999-12-31“

C0130

Валута на сделката

Посочва се буквеният код на валутата, в която е сделката е била
сключена, съгласно стандарт ISO 4217.

C0140

Договорен размер на
сделката/Цена на
сделката

Стойност на сделката или цена по споразумението/договора.

C0150

Стойност на обезп
ечението/актива

Стойността на обезпечението за обезпечен дълг или стойност на
активите за СРГ, включващи прехвърляне на активи.

C0160

Размер на обратни
изкупувания/
предварителни
плащания/ изплащания
в рамките на отчетния
период

Размер на съвкупните обратни изкупувания/предварителни плащания/
изплащания в рамките на отчетния период, ако е приложимо.

C0170

Размер на дивиденти/
лихва/купон и други
плащания, извършени в
рамките на отчетния
период

Това поле включва всички плащания, извършени във връзка със СРГ,
записани в настоящия образец за отчетния период (12-те месеца до
отчетната дата).
Това включва, но не се ограничава до:
— Дивиденти за текущата година, включително платени, или
декларирани, но неизплатени дивиденти.
— Всички дивиденти, отсрочени от предходни години, платени през
отчетния период (т.е. всички платени отсрочени дивиденти, които
са оказали влияние на печалбата и загубата за отчетния период).
— Лихвени плащания, извършени във връзка с дългови инструменти.
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— Всички други плащания, извършени във връзка със СРГ, които се
отчитат в настоящия образец, като например такси за прехвърляне
на активи.
Размер на съвкупните доплащания, ако е приложимо, т.е. съвкупните
допълнителни парични средства, инвестирани през отчетния период,
като допълнителни плащания по частично изплатени акции или увел
ичаване на размера на заем през периода.

C0180

Салдо на договорения
размер на сделката към
отчетната дата

Неизплатената сума по сделката към отчетната дата, ако е прил
ожимо, например при емитиране на дълг. Ако е имало пълно
предварително уреждане/предплащане, салдото на договорения
размер ще бъде нула.

C0190

Купонен/Лихвен
процент

Лихвената или купонната ставка като процент, ако е приложимо. За
променливите лихвени ставки се посочва референтният лихвен
процент и лихвената надбавка.

S.36.02 — СРГ — Деривати
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
В настоящия образец се отчитат всички СРГ между субекти, попадащи в
обхвата на груповия надзор съгласно член 213, параграф 2, буква г) от
Директива 2009/138/ЕО.
Очаква се застрахователното предприятие да попълни този образец за
всички съществени, изключително съществени сделки и сделки, които се
отчитат при всички обстоятелства, в рамките на групата между отделните
предприятия, застрахователния холдинг със смесена дейност и неговите
свързани предприятия.
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъде
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
Всяка сделка се отчита поотделно.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца следва да се посочи максималната сума, в този случай
10 млн. EUR.
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Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б
инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като
отделна СРГ.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификатор на
сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Трябва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
инвеститора/купувача

Наименование на субекта, който инвестира / купува деривата, или на
контрагента с дълга позиция. При суапове платецът плаща
фиксирания процент и получава плаващия процент.

C0030

Идентификационен код
на инвеститора/
купувача

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0040

Вид идентификационен
код на инвеститора/
купувача

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на инвеститора/купувача“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0050

Наименование на
емитента/продавача

Наименование на субекта, който емитира / продава деривата, или на
контрагента с къса позиция. При суапове получателят получава
фиксирания процент и заплаща плаващия процент.

C0060

Идентификационен код
на емитента/продавача

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.
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C0070

Вид идентификационен
код на емитента/
продавача

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на емитента/продавача“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0080

Идентификационен код
на инструмента

Това е идентификационният код на инструмента (дериват), използван
между двамата контрагенти, при спазване на следната последоват
елност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да се използва последователно във
времето.
Той може да се отличава от идентификационния код за сделка в
рамките на групата, въведен в поле C0010.

C0090

Вид идентификационен
код на инструмента

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на инструмента“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0100

Вид на сделката

Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Деривати — фючърси
2 –Деривати — форуърди
3 — Деривати — опции
4 –Деривати — други
5 — Гаранции– кредитна защита
6 — Гаранции — други
7 — Суапове — кредитно неизпълнение
8 — Суапове — лихвен процент
9 — Суапове — валута
10 — Суапове — други
Споразумение за обратно изкупуване следва да се считат за касова
сделка плюс форуърден договор.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 931
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0110

Дата на търгуване на
сделката

Посочва се датата на сделката/датата на договора за деривата
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). За договори с
предоговорен срок се използва началната дата на търгуване.

C0120

Падеж

Посочва се договорно определената дата, на която се закрива
договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд), независимо дали е дата на падеж, дата на изтичане за
опции (европейска или американска) и др.

C0130

Валута

Когато е приложимо, посочва се буквеният код на валутата на
деривата съгласно стандарт ISO 4217., т.е. валутата на условната
стойност на деривата (напр.: опция с базова сума в USD). Тази
позиция не се прилага за валутни суапове.

C0140

Условна стойност към
датата на сделката

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата към датата
на сделката.
За фючърси и опции представлява размера на договора, умножен по
броя на договорите. За суапове и форуърди представлява сумата по
договора.

C0150

Условна стойност към
отчетната дата

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата към
отчетната дата, т.е. крайното салдо.
За фючърси и опции представлява размера на договора, умножен по
броя на договорите. За суапове и форуърди представлява сумата по
договора. Когато дадена сделка е приключена/падежирала през
отчетния период преди датата на отчитане, условната стойност към
отчетната дата ще бъде равна на нула.

C0160

Стойност на обезп
ечението

Стойност на обезпечението, предоставено в залог към отчетна дата
(нула, ако дериватът е приключен), ако е приложимо.

C0170

Опции, фючърси,
форуърди и други
деривати — Използване
на деривати (от
купувача)

Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране,
ефективно управление на портфейла). Микрохеджирането се отнася
за деривати, обхващащи един финансов инструмент, прогнозирана
сделка или пасив. Макрохеджирането се отнася за деривати,
обхващащи съвкупност от финансови инструменти, прогнозирани
сделки или пасиви. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Микрохеджиране
2 — Макрохеджиране
3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви
4 — Ефективното управление на портфейла, различно от „Съчетаване
на паричните потоци между активи и пасиви“.

C0180

Опции, фючърси,
форуърди и други
деривати — Базов
актив/пасив в основата
на деривата

Вид код на актива или пасива, залегнал в основата на договора за
деривата. Тази позиция се отчита за дериватите, които имат един
базов инструмент или индекс в портфейла на предприятието.
Индексите се считат за отделни инструменти и се отчитат.
Посочва се идентификационният код на базовия инструмент, залегнал
в основата на деривата, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
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— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
— ►M2 „Множество активи/пасиви“, ако базовите активи или
пасиви са няколко ◄
ако базовият инструмент е индекс, се отчита неговият код.

C0190

Вид идентификационен
код на базовия актив/
пасив в основата на
деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на инструмента“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M2 Тази позиция не се отчита за дериватите, които имат повече от
един базов актив или пасив. ◄

C0200

Кредитна защита —
Суапове за кредитно
неизпълнение и
гаранции — Наиме
нование на контрагент,
за който е закупена
кредитната защита

Наименованието на контрагента, за чието неизпълнение е закупена
кредитната защита

C0210

Суапове — Доставен
лихвен процент по
суапа (за купувача)

Лихвен процент, доставен съгласно договора за суап (само за
лихвени суапове).

C0220

Суапове — Получен
лихвен процент по
суапа (за купувача)

Лихвен процент, получен съгласно договора за суап (само за лихвени
суапове).

C0230

Суапове — Доставена
валута по суапа (за
купувача)

Посочва се буквеният код на валутата на цената на суапа съгласно
стандарт ISO 4217 (само за валутни суапове).
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C0240

Суапове — Получена
валута по суапа (за
купувача)

УКАЗАНИЯ

Посочва се буквеният код на валутата на условната стойност на суапа
съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове).

S.36.03 — СРГ — Вътрешно презастраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.

▼M1
С настоящия образец се цели събиране на информация за всички (същ
ествени, изключително съществени и сделки, които се отчитат при всички
обстоятелства) сделки в рамките на групата, свързани с вътрешно
презастраховане в рамките на групата, установени съгласно член 213,
параграф 2, буква г) от Директива 2009/138/ЕО. Това включва, но не се
ограничава до:

▼B
— презастрахователни договори между свързани предприятия;
— факултативно презастраховане между свързани предприятия; както и
— всички други сделки, които водят до прехвърляне на подписвачески
риск (застрахователен риск) между свързани предприятия.
Очаква се застрахователното предприятие да попълни този образец за
всички съществени, изключително съществени сделки и сделки, които се
отчитат при всички обстоятелства, в рамките на групата между отделните
предприятия, застрахователния холдинг със смесена дейност и неговите
свързани предприятия.
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъдат
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
Всяка сделка се отчита поотделно. Предприятията отчитат толкова на брой
реда, колкото е необходимо, за да се отчете правилно сделката, включ
ително ако се използват различни видове презастрахователни договори.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца се посочва максималната сума, в този случай 10 млн.
EUR.
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C0010

Идентификатор на
сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Трябва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
цедента

Юридическо наименование на субекта, който е прехвърлил подпис
ваческия риск на друг застраховател или презастраховател в рамките
на групата.

C0030

Идентификационен код
на цедента

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0040

Вид идентификационен
код на цедента

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на цедента“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0050

Наименование на
презастрахователя

Юридическо наименование на презастрахователя, на който е бил
прехвърлен подписваческият риск.
Тази позиция съвпада с отчетеното в S.30.02.

C0060

Идентификационен код
на презастрахователя

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.
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C0070

Вид идентификационен
код на
презастрахователя

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на презастрахователя“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0080

Срок на валидност
(начална дата)

Посочва се началната дата на съответния презастрахователен договор
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0090

Срок на валидност
(крайна дата)

Посочва се крайната дата на съответния презастрахователен договор
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). (т.е. последната
дата, на която конкретният презастрахователен договор е в сила).
Тази позиция не се отчита, ако няма крайна дата (например
договорът е безсрочен и се прекратява чрез предизвестие на някоя
от страните).

C0100

Валута на
споразумението/
договора

Посочва се буквеният код на валутата на плащанията за съответния
презастрахователен договор съгласно стандарт ISO 4217.

C0110

Вид презастрахователен
договор

Посочва се видът на презастрахователния договор. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — квотен (quota share)
2 — променлив квотен (variable quota share)
3 — ексцедентен (surplus)
4 — превишение на загубите (по събитие и по риск)
5 — превишение на загубите (по риск)
6 — превишение на загубите (за събитие)
7 — „резерв“ за превишение на загубите (excess of loss „back–up“)
(защита срещу последващи събития, които определени бедствия
могат да причинят, като пожар или наводнение)
8 — превишение на загубите с базисен риск (excess of loss with basis
risk)
9 — възобновяване на покритието (reinstatement cover)
10 — агрегирано превишение на загубите (aggregate excess of loss)
11 — неограничено превишение на загубите (unlimited excess of loss)
12 — спиране на загуби (stop loss)
13 — други пропорционални договори
14 — други непропорционални договори
15 — Финансово презастраховане
16 — Факултативно пропорционално
17 — Факултативно непропорционално
Други пропорционални договори (код 13) и други непропорционални
договори (код 14) може да се използват за презастрахователни
договори от хибриден тип.

C0120

Максимално покритие
от презастраховател
съгласно
споразумението/
договора

При квотен или ексцедентен договор, тук се посочва 100 % от макс
ималния размер, определен за целия договор (например 10 милиона
GBP). В случай на неограничено покритие трябва да се попълни „–1“.
За договорите за превишение или за спиране на загубите трябва да
бъде посочен първоначалният капацитет.
Тази позиция трябва да се отчита във валутата на сделката.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 936
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0130

Нетни вземания

Сумата, която се получава от: претенции, платени от застрахователя,
които обаче все още не са възстановени от презастрахователя, плюс
комисионите, които се плащат от презастрахователя, и други
вземания минус дългове към презастрахователя. Паричните
депозити не се включват тук, а се считат за получени гаранции.
Обща сума трябва да бъде равна на сумата на балансовите
позиции: Презастрахователни вземания и презастрахователни задъ
лжения.

C0140

Общо презастрахов
ателни възстановявания

Общият размер, дължим от презастрахователя към отчетната дата,
който включва:
— премийния резерв за част от бъдещата презастрахователна
премия, която вече е била платена на презастрахователя;
— резерва за претенции, дължими от застрахователя, които ще
трябва да бъдат платени от презастрахователя; и/или
— технически
резерви
за
сумата,
отразяваща
презастрахователя от брутните технически резерви.

C0150

Резултат от
презастраховането (за
презастрахован субект)

дела

на

Резултат от презастрахования субект следва да се изчисли, както
следва:
Общ размер на презастрахователните комисиони, получени от
презастрахования субект
минус
Брутни презастрахователни премии, платени от презастрахования
субект
плюс
Претенции, изплатени от презастрахователя през отчетния период
плюс
Общ размер на презастрахователните възстановявания в края на
отчетния период
минус
Общ размер на презастрахователните възстановявания в началото на
отчетния период

C0160

Вид дейност

Посочва се видът дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, обект на презастраховане.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
13 — Пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи
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14 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите
15 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на
работниците
16 — Пропорционално презастраховане на гражданска отговорност
във връзка с моторни превозни средства
17 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства
18 — Пропорционално
презастраховане

морско,

авиационно

и

транспортно

19 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу пожар и
други бедствия
20 — Пропорционално
гражданска отговорност

презастраховане

във

връзка

с

обща

21 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
22 — Пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски
23 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
24 — Пропорционално
финансови загуби

презастраховане във връзка с разни

25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално
презастраховане

морско, авиационно и транспортно

28 — Непропорционално имуществено презастраховане
►M1 29 — Здравно застраховане30 — Застраховане с участие в
печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането ◄
Ако дадено презастрахователно споразумение обхваща повече от
един вид дейност, се избира най-същественият вид дейност от
списъка по-горе.

S.36.04 — СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови
и други позиции
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище отделно предприятие.
С настоящия образец се цели събиране на информация за всички СРГ (същ
ествени, изключително съществени и сделки, които се отчитат при всички
обстоятелства), които не са били отразени в образци 36.01—36.03 в рамките
на групата, съгласно член 213, параграф 2, буква г) от Директива
2009/138/ЕО. Това включва, но не се ограничава до:
— Вътрешно поделяне на разходите;
— Условни пасиви (различни от деривати);
— Задбалансови гаранции;
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— Други сделки между свързани предприятия или физически лица в
обхвата на груповия надзор.
Очаква се застрахователното предприятие да попълни този образец за
всички съществени, изключително съществени сделки и сделки, които се
отчитат при всички обстоятелства, в рамките на групата между отделните
предприятия, застрахователния холдинг със смесена дейност и неговите
свързани предприятия.
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъдат
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
Всяка сделка се отчита поотделно.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца следва да се посочи максималната сума, в този случай
10 млн. EUR.
Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б
инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като
отделна СРГ.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификатор на
сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Трябва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
инвеститора/купувача/
бенефициера

Юридическо наименование на субекта, който закупува/инвестира в
актив/инвестиция или получава услуга/гаранция.

C0030

Идентификационен код
на инвеститора/
купувача/бенефициера

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
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— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.
C0040

Вид идентификационен
код на инвеститора/
купувача/бенефициера

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на инвеститора/купувача/бенефициера“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0050

Наименование на
емитента/продавача/
доставчика

Юридическо наименование на субекта, който продава/прехвърля
актив/инвестиция или предоставя услуга/гаранция.

C0060

Идентификационен код
на емитента/продавача/
доставчика

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други регулирани в рамките на ЕИП предприятия от групата:
идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от отговарящия за съответното предприятие компетентен
надзорен орган;
— за застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП
и нерегулирани предприятия от групата идентификационният код
се предоставя от групата. Когато определя идентификационен код
за всяко предприятие извън ЕИП или за всяко предприятие, което
не е поднадзорно, групата следва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0070

Вид идентификационен
код на емитента/
продавача/доставчика

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на емитента/продавача/доставчика“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0080

Вид на сделката

Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Условни пасиви
2 — Задбалансови позиции
3 — Вътрешно поделяне на разходите
4 — Други

C0090

Дата на сключване на
сделката

Посочва се датата, на която сделката/емисията влиза в сила, съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)

C0100

Дата на влизане в сила
на базовото
споразумение/договор
по сделката

Когато е приложимо, посочва се датата, на която влиза в сила
споразумението или договорът в основата на сделката, съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), ако се различава от датата
на сделката. Ако съвпада, се отчита датата на сделката.
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C0110

Дата на изтичане на
базовото споразумение/
договор по сделката

Когато е приложимо, посочва се датата, на която изтича
споразумението или договорът, съгласно стандарт ISO 8601 (формат
гггг-мм-дд). Ако датата на изтичане е перпетюитет, се използва
„9999-12-31“.

C0120

Валута на сделката

Посочва се буквеният код на валутата, в която е сделката е била
сключена, съгласно стандарт ISO 4217.

C0130

Активиращо събитие

Когато е приложимо, кратко описание на събитието, което би
активирало сделката/плащане/пасив/нито едно от изброените,
например събитие, което би довело до условен пасив.

C0140

Стойност на сделка/
обезпечение/гаранция

Стойност на сделката, на предоставеното в залог обезпечение или на
условния пасив, признат в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“.
Всички позиции се отчитат съгласно стойността по „Платежо
способност II“. Когато обаче стойността по „Платежоспособност II“
не е налична (напр. операции извън ЕИП по метод 2 в еквивалентни
нормативни уредби или банки и кредитни институции), тогава следва
да се използват местните или секторните правила за оценяване.

C0150

Максимална възможна
стойност на условни
пасиви

Максимална възможна стойност, ако е приложимо, независимо от
тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи парични потоци, необходими за
уреждане на условните пасиви през жизнения цикъл на този
условен пасив, дисконтирани според основната срочна структура на
безрисковия лихвен процент), включена в счетоводния баланс по
„Платежоспособност II“.

C0160

Максимална възможна
стойност на условни
пасиви, които не са
включени в счето
водния баланс по
„Платежоспособност II“

Въвежда се максималният размер на условните пасиви, които не са
включени в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“, които
може да са дължими от доставчика.

C0170

Максимална стойност
на акредитиви/гаранции

Сборът от всички възможни парични потоци при настъпване на
всички събития, активиращи гаранции, предоставени от „доставчика“
(поле C0050) на „бенефициера“ (поле C0020), за да се гарантира
изплащането на задълженията, дължими от предприятието (включ
ително акредитиви, неусвоени договорени механизми за отпускане
на заеми). Тази позиция не включва сумите, които вече са отчетени
в поле С0150 и С0160.

C0180

Стойност на
гарантирани активи

Стойност на гарантираните активи, за които са получени гаранции.
В този случай може да се прилагат други местни/секторни правила за
оценяване, различни от тези по „Платежоспособност II“.
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Указания относно образците за отчитане за групи
Настоящото приложение съдържа допълнителни указания във връзка с
образците, включени в приложение I към настоящия регламент. В първата
колона от таблиците се определят позициите, които биват отчитани, чрез
посочване на колоните и редовете, представени в образеца в приложение I.
Образците, които се попълват в съответствие с указанията от различните
раздели от настоящото приложение, са посочени като „настоящия образец“
в целия текст на приложението.
S.01.01 — Съдържание на подаваната информация
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация за обособени фондове, портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, и останалата част на равнище
група.
Когато е необходима специална обосновка, обяснението не се подава в
образеца за отчитане, а е част от диалога с националните компетентни
органи.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Обособен фонд/
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция/останала част

УКАЗАНИЯ

Посочва дали отчетените стойности се отнасят за обособения фонд
(ОФ), портфейла, за който се прилага изравнителна корекция
(ПКПИК), или за останалата част. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0020

Номер на фонд/
портфейл

Когато позиция Z0010 = 1, се посочва идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието и трябва да се
прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в
други образци номер на фонда/портфейла.
►M2

C0010/R0010

C0010/R0020

__________ ◄

S.01.02 — Основна
информация — Общо

Този образец се отчита винаги. Единственият възможен вариант е:

S.01.03 — Основна
информация — ОФ и
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма ОФ или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0030

S.02.01 — Счетоводен
баланс

Използва се една от възможносhтите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0040

S.02.02 — Активи и
пасиви по валута

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0060

S.03.01. —
Задбалансови позиции
— Общо

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма задбалансови позиции
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0070

C0010/R0080

C0010/R0110

S.03.02 —
Задбалансови позиции
— Списък на
неограничените
гаранции, получени от
групата

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.03.03 —
Задбалансови позиции
— Списък на
неограничените
гаранции, предоставени
от групата

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

S.05.01 — Премии,
претенции и разходи по
вид дейност

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма получени неограничени гаранции
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма предоставени неограничени гаранции
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0120

S.05.02 — Премии,
претенции и разходи по
държава

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0130

S.06.01 — Обобщение
на активите

►M2 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
4 — Незадължително — S.06.02 и S.08.01 се отчитат на тримесечие
5 — Незадължително — S.06.02 и S.08.01 се отчитат годишно
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обос
новка) ◄
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C0010/R0140

S.06.02 — Списък на
активите

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0150

S.06.03 — Предприятия
за колективно
инвестиране — подход
на подробен преглед

►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма предприятия за колективно инвестиране
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
►M2 6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2 ◄
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено (в този случай да се представи конкретна обос
новка) ◄

C0010/R0160

S.07.01 —
Структурирани
продукти

►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма структурирани продукти
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
►M2 6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2 ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка) ◄

C0010/R0170

S.08.01 — Открити
деривати

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма сделки с деривати
6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0180

S.08.02 — Сделки с
деривати

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма сделки с деривати
6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2
►M2 7 — Незадължително на годишна база, защото се отчита за 4то тримесечие (тази възможност се прилага само при ежегодно
подаване на информация) ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0190

S.09.01 — Приходи/
печалби и загуби в
рамките на периода

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0200

S.10.01 — Предо
ставяне на ценни книжа
в заем и репо сделки

►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма предоставяне на ценни книжа в заем и репо
сделки
3 — Незадължително в съответствие с указанията на образеца
►M2 6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2 ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка) ◄

C0010/R0210

S.11.01 — Активи,
държани като обезп
ечение

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма активи, държани като обезпечение
6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0260

S.15.01 — Описание на
гаранциите по
променливи анюитети

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма променливи анюитети
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0270

S.15.02 — Хеджиране
на гаранциите по
променливи анюитети

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма променливи анюитети
►M2 18 — Неотчетено — няма пряка застрахователна дейност ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0370

S.22.01 — Въздействие
на дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма приложени дългосрочни гаранционни мерки
или преходни мерки
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0410

S.23.01 — Собствени
средства

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
6 — Освободени съгласно член 254, параграф 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0420

S.23.02 — Подробна
информация относно
собствените средства
по редове

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0430

S.23.03 — Годишни
промени на
собствените средства

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0440

S.23.04 — Списък на
позициите от собствени
средства

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0460

S.25.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — за групи
по стандартна формула

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено — използвана е стандартна формула (СФ)
►M2

__________ ◄

8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел (ЧВМ)
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел (ВМ)
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО ◄
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0470

S.25.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност — за групи,
използващи
стандартната формула
и частичен вътрешен
модел

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0480

S.25.03 — Капиталово
изискване за платежо
способност — за групи
с цялостни вътрешни
модели

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0500

S.26.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Пазарен
риск

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0510

S.26.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Риск от
неизпълнение от страна
на контрагента

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0520

S.26.03 — Капиталови
изисквания за платежо
способност — Подпис
вачески риск в живот
озастраховането

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0530

S.26.04 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Подпис
вачески риск в
здравното застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0540

S.26.05 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Подпис

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — несъществуващ риск
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вачески риск в общото
застраховане

8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0550

S.26.06 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Операционен риск

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0560

S.26.07 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Опростявания

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не са използвани опростени изчисления
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0570

S.27.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Катастрофичен риск в
общото застраховане и
в здравното
застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0680

S. 31.01 — Дял на
презастрахователите
(включително
презастраховане с
ограничено поемане на
риск и ССЦАПЗР)

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма презастраховане
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0690

S.31.02 — Схеми със
специална цел за
алтернативно
прехвърляне на
застрахователен риск

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск (ССЦАПЗР)
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0700

S.32.01 —
Предприятия,
попадащи в обхвата на
групата

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0710

S.33.01 — Застрахов
ателни и презастрахов
ателни индивидуални
изисквания

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0720

S.34.01 — Други
поднадзорни
финансови предприятия
и финансови
предприятия, които не
са поднадзорни,
включително
индивидуални изис
квания на застрахов
ателни холдинги и
финансови холдинги
със смесена дейност

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — в обхвата на групата няма (пре-)застрахователна
дейност
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0730

S.35.01 — Принос към
груповите технически
резерви

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0740

S.36.01 — Сделки в
рамките на групата
(СРГ) — Сделки с
капиталови
инструменти,
прехвърляне на дълг и
активи

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма сделки в рамките на групата (СРГ) с
капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0750

S.36.02 — СРГ —
Деривати

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма СРГ върху деривати
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0760

S.36.03 — СРГ —
Вътрешно
презастраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма СРГ в областта на вътрешното
презастраховане
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0770

S.36.04 — СРГ —
Поделяне на разходите,
условни пасиви,
задбалансови и други
позиции

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма СРГ в областта на поделянето на разходите,
условните пасиви, задбалансови и други позиции
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0780

S.37.01 — Конце
нтрация на риска

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Незадължително в съответствие с прага, определен от надзорния
орган за групата
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0790

SR.02.01 — Счетоводен
баланс

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — няма ОФ/ПКПИК
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
14 — Неотчетено — отнася се за средства от портфейл, за който се
прилага изравнителна корекция
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0840

S.25.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Само
стандартна формула

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено — използвана е стандартна формула
__________ ◄
►M2
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0850

SR.25.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Стандартна формула и
частичен вътрешен
модел

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0860

SR.25.03 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Вътрешен модел

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
10 — Неотчетено — използва се стандартна формула
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0170

SR.26.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Пазарен
риск

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0880

SR.26.02 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Риск от
неизпълнение от страна
на контрагента

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0890

SR.26.03 —
Капиталови изисквания
за платежоспособност
— Подписвачески риск
в животозастраховането

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0900

SR.26.04 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Подпис
вачески риск в
здравното застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
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11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
C0010/R0910

SR.26.05 — Капиталово
изискване за платежо
способност — Подпис
вачески риск в общото
застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0920

SR.26.06 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Операционен риск

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0930

SR.26.07 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Опростявания

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Неотчетено — не са използвани опростени изчисления
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
►M2 16 — Отчетено — искане по член 112 от Директива 2009/138/
ЕО
17 — Отчетено два пъти заради използването на частичен вътрешен
модел ◄
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)

C0010/R0940

SR.27.01 — Капиталово
изискване за платежо
способност —
Катастрофичен риск в
общото застраховане

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчетено
2 — Несъществуващ риск
8 — Неотчетено — използва се частичен вътрешен модел
9 — Неотчетено — използва се цялостен вътрешен модел
11 — Неотчетено — отчетено на равнище обособени фондове/
портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
13 — Неотчетено — използва се единствено метод 2
0 — Неотчетено — друга причина (в този случай да се представи
конкретна обосновка)
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C0010/R0010

Наименование на
предприятието,
притежаващо дялово
участие

Юридическо наименование на застрахователното или презастраховат
елното предприятие, притежаващо дялово участие, застрахователния
холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, начело на
застрахователната или презастрахователната група. Трябва да се
осигури последователност между отделните подавания на данни

C0010/R0020

Идентификационен код
на групата

Посочва се идентификационният код на предприятието, притежаващо
дялово участие, при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI)
— Идентификационен код, използван на местния пазар и определен
от надзорен орган

C0010/R0030

Вид код на групата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на групата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0010/R0050

Държава на надзорния
орган за групата

Посочва се двубуквеният код на държавата на надзорния орган за
групата, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0010/R0060

Информация относно
подгрупата

Посочва се дали информацията е във връзка с подгрупа в съотв
етствие с член 216 от Директива 2009/138/ЕО. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Няма информация за подгрупа
2 — Информация за подгрупа

C0010/R0070

Език на отчитане

Посочва се двубуквеният код на езика, използван при подаване на
информацията, съгласно стандарт ISO 639-1

C0010/R0080

Дата на подаване на
отчета

Посочва се датата, на която се извършва отчитането пред надзорния
орган, съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)

C0010/R0081

Край на финансовата
година

Посочва се краят на финансовата година на предприятието съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), напр. 2017-12-31

C0010/R0090

Референта дата на
отчета

Посочва се крайна дата на отчетния период съгласно стандарт ISO
8601 (формат гггг-мм-дд)

C0010/R0100

Редовно/ Ad-hoc
подаване

Посочва се дали подаването на информация е редовно или аd-hoc.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

▼M2

▼B

1 — Редовно отчитане
2 — Ad-hoc отчитане
►M2 4 — Подаване на непопълнен образец ◄
C0010/R0110

Отчетна валута

Посочва се буквеният код на валутата, в която са изразени паричните
суми във всеки отчет, съгласно стандарт ISO 4217

C0010/R0120

Счетоводни стандарти

Посочват се счетоводните стандарти, използвани за отчитане на
позициите в S.02.01, оценяване по финансови отчети. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)
2 — Местни общоприети счетоводни принципи (ОСП)
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C0010/R0130

Метод за изчисляване
на груповото КИП

УКАЗАНИЯ

Посочва се методът, използван за изчисляване на груповото КИП.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Стандартна формула
2 — Частичен вътрешен модел
3 — Цялостен вътрешен модел

C0010/R0140

Използване на спец
ифични за групата
параметри

Посочва се дали групата отчита данни, използвайки специфични за
групата параметри. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Използвани са специфични за групата параметри
2 — Не са използвани специфични за групата параметри

C0010/R0150

Обособени фондове

Посочва се дали групата отчита дейност по обособени фондове (ОФ).
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане на дейност по ОФ
2 — Неотчитане на дейност по ОФ

C0010/R0160

Метод за изчисляване
на груповата платежо
способност

Посочва се методът за изчисляване на груповата платежоспособност.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Използва се единствено метод 1
2 — Използва се единствено метод 2
3 — Използва се комбинация от метод 1 и 2

C0010/R0170

Изравнителна корекция

Посочва се дали групата отчита данни, използвайки изравнителната
корекция. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Използване на изравнителна корекция
2 — Неизползване на изравнителна корекция

C0010/R0180

Корекция за проме
нливост

Посочва се дали групата отчита данни, използвайки корекцията за
променливост. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Използване на корекция за променливост
2 — Неизползване на корекция за променливост

C0010/R0190

Преходна мярка за
безрисковия лихвен
процент

Посочва се дали групата отчита данни, използвайки преходна
корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Използване на преходна мярка за безрисковия лихвен процент
2 — Неизползване на преходна мярка за безрисковия лихвен процент

C0010/R0200

Преходна мярка за
техническите резерви

Посочва се дали групата отчита данни, използвайки преходното прис
падане на техническите резерви. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Използване на преходна мярка за технически резерви
2 — Неизползване на преходна мярка за технически резерви
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C0010/R0210

Първоначално подаване
или повторно подаване

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали става въпрос за първоначално подаване на
информация или повторно подаване на информация във връзка с
вече отчетената референта дата на отчитане. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Първоначално подаване на информация
2 — Повторно подаване на информация

S.01.03 — Основна информация — ОФ и портфейли, за които се
прилага изравнителна корекция
Общи коментари:
Настоящото приложение се отнася за първоначалното и ежегодното
подаване на информация на равнище група.
Следва да се посочат се всички обособени фондове и портфейли, за които
се прилага изравнителна корекция, без значение дали те са съществени за
целите на подаването на информация.
В първата таблица се отчитат всички обособени фондове и портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция. В случай че обособеният фонд
има портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, се посочват три
фонда — един за ОФ, втори за портфейла в рамките на ОФ, за който се
прилага изравнителната корекция, и трети за останалата част от фонда (и
обратно в случаите, при които портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, има ОФ).
Във втората таблица се обясняват връзките между фондовете, както е
посочено в предходния параграф. Във втората таблица се отчитат
единствено фондовете, между които съществуват такива връзки.
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Тази информация се прилага, когато се използва метод 1, определен в
член 230 от Директива „Платежоспособност II“, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива „Платежо
способност II“;
б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директивата „Платежоспособност II“, и;
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
„Платежоспособност II“.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Списък на всички ОФ/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция (позволено е прип
окриване)

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Юридическо наименование на предприятието, попадащо в обхвата на
надзора на групова основа, което държи ОФ/ПКПИК

C0020

Идентификационен код
на предприятието

Посочва се идентификационният код на предприятието при спазване
на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Когато предприятието използва варианта „Специфичен код“, се взема
предвид следното:
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— За (пре-) застрахователни предприятия от Европейското иконом
ическо пространство (ЕИП), попадащи в обхвата на надзора на
групова основа: идентификационен код, използван на местния
пазар и определен от отговарящия за съответното предприятие
надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
трябва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри
C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Номер на фонд/
портфейл

Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки обособен фонд и портфейл, за
който се прилага изравнителна корекция. Този номер трябва да се
прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове и на номера на портфейла, за
който се прилага изравнителна корекция, в другите образци.

C0050

Наименование на
обособения фонд/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

Посочете наименованието на обособения фонд и портфейла, за който
се прилага изравнителна корекция.
Когато е възможно (ако е свързан с търговски продукт), се използва
търговското наименование. Ако това не е възможно (например
фондът е свързан с няколко търговски продукти), се използва
различно наименование.
Наименованието трябва да бъде уникално и да се използва последов
ателно във времето.

C0060

Обособени фондове/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция/Останалата
част от фонд

Посочва се дали става въпрос за обособен фонд или портфейл, за
който се прилага изравнителна корекция. Когато в един фонд са
включени други фондове, в това поле се посочва видът на всеки
фонд или подфонд. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Обособен фонд
2 — Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция
3 — Останалата част от фонд

C0070

C0080

Обособени фондове/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, с под-ОФ/
Портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

Посочва се дали към съответния фонд са включени и други фондове.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

Същественост

Посочва се дали обособеният фонд или портфейлът, за който се
прилага изравнителна корекция, е съществен с оглед на подаването
на подробна информация. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:

1— Фонд, включващ други фондове
2— Не е фонд, включващ други фондове
Единствено фондът „майка“ се определя с вариант 1.

1 — Съществен
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2 — Не е съществен
По отношение на фондовете, включващи и други фондове, тази
позиция се отчита само за фонда „майка“.
C0090

Член 304

Посочва се дали ОФ са по член 304 от Директивата „Платежо
способност II“. Използва се един от следните варианти:
1 — ОФ по член 304 — с възможност за подмодул за риска, свързан
с акции
2 — ОФ по член 304 — без възможност за подмодул за риска,
свързан с акции
3 — ОФ, които не са по член 304

Списък на обособени фондове/Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция с под-ОФ/
Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

C0100

Номер на обособени
фондове/Портфейли, за
които се прилага
изравнителна корекция
с под-ОФ/Портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция

По отношение на фондовете, включващи други фондове (вариант 1,
отчетен в позиция C0070), се посочва номерът, определен по позиция
C0040.

C0110

Номер на подобособени
фондове/портфейли, за
които се прилага
изравнителна корекция

Посочва се броят на фондовете, включени в други фондове, както е
определено за позиция C0040.

C0120

Под-ОФ/Портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция

Посочва се естеството на фонда, включен в други фондове. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

Фондът се повтаря в толкова реда, колкото са необходими, за да
бъдат отчетени всички включени фондове.

1 — Обособен фонд
2 — Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

S.02.01 — Счетоводен баланс
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация за групи, обособени фондове и останалата
част.
Настоящият образец се използва, когато се използва метод 1 (метод,
основан на счетоводно консолидиране) — самостоятелно или в комбинация
с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране). Дяловите участия в свързани
предприятия, които не са консолидирани, по редове, в съответствие с
член 335, параграф 1, буква а), б) или в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, включително дялови участия в свързани предприятия, които са
включени с метод 2, когато се използва комбинация от методи, се
включват в позиция „Дялови участия в свързани предприятия, включително
участия“.
Образец SR.02.01 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
Колона „Стойност по „Платежоспособност II“ (C0010) се попълва въз
основа на принципите за оценяване, установени в Директива 2009/138/ЕО,
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по
„Платежоспособност II“.
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По отношение на колона „Стойност по задължителните счетоводни отчети“
(C0020), методите на признаване и оценка са тези, използвани от групите за
техните задължителни счетоводни отчети в съответствие с местните ОСП
или МСФО, приети като местни ОСП. Тази колона е задължителна по
подразбиране. В специфичните случаи, когато групата не изготвя
официални финансови отчети съгласно местните ОСП или МСФО, тази
специфична ситуация следва да бъде предмет на обсъждане с надзорния
орган за групата. В образец SR.02.01 тази колона се прилага, само ако
ОФ са законово задължени да изготвят финансови отчети.
Основното указание е, че всяка позиция се отчита отделно в колона
„Стойност по задължителните счетоводни отчети“.
В колона „Стойност по задължителните счетоводни отчети“ са поставени
пунктирани линии, за да се даде възможност за отчитане на агрегирани
данни при липсата на отделни такива.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Активи

Z0020

Обособен фонд или останала
част

Посочва дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове или за останалата част. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обособени фондове
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонда

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от групата и
трябва да се прилага последователно във времето и по
отношение на отчетения в други образци номер на фонда/
портфейла.
►M2

__________ ◄

C0020/R0010

Положителна репутация

Нематериален актив, който възниква в резултат на бизнес
комбинацията и който представлява икономическата стойност
на активите, които не могат да бъдат индивидуално определени
или отделно признати в бизнес комбинация.

C0020/R0020

Отсрочени разходи по
придобиването

Разходи за придобиване, свързани с договори в сила към датата
на счетоводния баланс, които се пренасят към следващи отчетни
периоди, свързани с неизтекли периоди на риск. По отношение
на животозастрахователната дейност, разходите за придобиване
са отложени, когато е вероятно те да бъдат възстановени.

C0010–C0020/
R0030

Нематериални активи

Нематериални активи, различни от положителна репутация.
Разграничим непаричен актив без физическо съдържание.

C0010–C0020/
R0040

Отсрочени данъчни активи

Отсрочените данъчни активи са сумите на данък върху
доходите, възстановими в бъдещи периоди по отношение на:
а) временни разлики, които могат да бъдат приспаднати;
б) пренос на неизползвани данъчни загуби; и/или
в) пренос на неизползвани данъчни кредити;

C0010–C0020/
R0050

Излишък от пенсионни
обезщетения

Това е общата стойност на нетния излишък, свързан с пенс
ионната схема на служителите.
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C0010–C0020/
R0060

Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
притежавани за собствено
ползване

Материални активи, които са предназначени за постоянна
експлоатация и недвижима собственост, държана за собствено
ползване от групата. Включва също недвижима собственост за
собствено ползване, която е в процес на изграждане.

C0010–C0020/
R0070

Инвестиции (различни от
активи, държани за
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Това е общата стойност на инвестициите, като се изключат
активите, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори.

C0010–C0020/
R0080

Недвижима собственост
(различна от тази за
собствено ползване)

Стойност на недвижимата собственост, различна от тази за
собствено ползване. Включва също недвижима собственост в
процес на изграждане, която не е за собствено ползване.

C0010–C0020/
R0090

Дялови участия в свързани
предприятия, включително
участия

Участия по смисъла на член 13, параграф 20 и дялови участия в
свързани предприятия по член 212, параграф 1, буква б) от
Директива 2009/138/ЕО.
Когато част от активите във връзка с дялови участия и свързани
предприятия се отнася до договори, обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд, тези части се отчитат „Активи,
държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори“, C0010—C0020/R0220.
Дялови участия в свързани предприятия, включително участия
на равнище група:
— дялови участия в свързани, но не дъщерни застрахователни
или презастрахователни предприятия, застрахователни
холдинги или финансови холдинги със смесена дейност,
така както е описано в член 335, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
— дялови участия в свързани предприятия от други финансови
сектори, както е описано в член 335, параграф 1, буква д) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
— други свързани предприятия, както е описано в член 335,
параграф 1, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
— застрахователни или презастрахователни предприятия,
притежаващи дялово участие, застрахователни холдинги
или финансови холдинги със смесена дейност, включени с
метода на приспадане и агрегиране (когато се използва
комбинация от методи)

C0010–C0020/
R0100

Капиталови инструменти

Това е общата стойност на капиталовите
търгувани и нетъргувани на фондова борса.

инструменти,

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между търгувани и нетъргувани на фондова борса, тази позиция
отразява сумата.

C0010–C0020/
R0110

Капиталови инструменти —
които се търгуват на
фондова борса

Акции представляващи капитала на дружество, например
представляващи собственост в дадено дружество, договорени
на регулиран пазар или чрез многостранна система за
търговия, както е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Тук не се включват дялови участия в свързани предприятия,
включително участия
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между търгувани и нетъргувани на фондова борса, тази позиция
не се отчита.
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C0010–C0020/
R0120

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Капиталови инструменти —
които не се търгуват на
фондова борса

Акции представляващи капитала на дружество, например
представляващи собственост в дадено дружество, недоговорени
на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия,
както е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Тук не се включват дялови участия в свързани предприятия,
включително участия
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между търгувани и нетъргувани на фондова борса, тази позиция
не се отчита.

C0010–C0020/
R0130

Облигации

Това е общата стойност на държавните облигации,
корпоративните облигации, структурираните облигации и обезп
ечените ценни книжа.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
на облигациите, тази позиция отразява сбора.

C0010–C0020/
R0140

Държавни облигации

Облигации, емитирани от публични органи, независимо дали от
централни правителства, наднационални държавни институции,
регионални правителства или местни органи, и облигации, които
са изцяло, безусловно и неотменяемо гарантирани от Европе
йската централна банка, централно правителство и централна
банка на държава членка, деноминирани и финансирани в
националната валута на това централно правителство или
централна банка, многостранните банки за развитие, посочени
в член 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или
международните организации, посочени в член 118 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, когато гаранцията отговаря на изис
кванията, установени в член 215 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0150

Корпоративни облигации

C0010–C0020/
R0160

Структурирани облигации

Облигации, емитирани от дружества
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.

Хибридни ценни книжа, които съчетават инструмент с фиксиран
доход (възвръщаемост под формата на фиксирани плащания) и
редица дериватни компоненти. От тази категория са изключени
ценни книжа с фиксиран доход, емитирани от суверенни правит
елства. Отнася се до ценни книжа, включващи дадена категория
деривати, в т.ч. суапове за кредитно неизпълнение, суапове с
постоянен матуритет, опции за кредитно неизпълнение (CDOp).
Активите в тази категория не са предмет на разделяне.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.
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C0010–C0020/
R0170

Обезпечени ценни книжа

УКАЗАНИЯ

Ценни книжа, чиято стойност и плащания се определят от
портфейл от базови активи. Включва ценни книжа, обезпечени
с активи („ABS“), ценни книжа, обезпечени с ипотека („MBS“),
ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот
(„CMBS“), обезпечени дългови задължения („CDO“), обезпечени
задължения по заеми („CLO“), обезпечени задължения по
ипотеки („CMO“)
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между облигации, структурирани продукти и обезпечени ценни
книжа, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0180

Предприятия за колективно
инвестиране

„Предприятие за колективно инвестиране“ означава предприятие
за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа
(ПКИПЦК) съгласно определението в член 1, параграф 2 от
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно
определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива
2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

C0010–C0020/
R0190

Деривати

Финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
а) неговата стойност се променя в отговор на промяната в
определен лихвен процент, цена на финансов инструмент,
цена на стока, валутен курс (FX), индекс на цени или
лихвени проценти, кредитен рейтинг или кредитен индекс,
или друга променлива, при условие че, ако променливата е
нефинансова, тя не е специфична за дадена страна по
договора (наричана понякога „базова“);
б) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква
първоначална нетна инвестиция, която е по-малка от тази,
която би се изисквала за други видове договори, за които
би могло да се очаква да имат подобен отговор на
промените в пазарните фактори;
в) той се урежда на бъдеща дата.
Тук се отчита стойността на деривата по „Платежо
способност II“, само ако е положителна, към отчетната дата
(при отрицателна стойност вж. R0790).

C0010–C0020/
R0200

Депозити, различни от
парични еквиваленти

Депозити, различни от парични еквиваленти, които не могат да
се използват за извършване на плащания преди определен падеж
и не могат да бъдат обменени за валута или прехвърляеми
депозити, без някакъв вид съществено ограничение или санкция.

C0010–C0020/
R0210

Други инвестиции

Други инвестиции, които не са обхванати в посочените по-горе
инвестиции.

C0010–C0020/
R0220

Активи, държани за
обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори (класифицирани в дейност 31, както е
определено в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35).

C0010–C0020/
R0230

Заеми и ипотеки

Това е общата стойност на заемите и ипотеките, т.е. фина
нсовите активи, създадени, когато групата заема средства на
длъжници, със или без обезпечение, включително пулове от
парични средства.
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УКАЗАНИЯ

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми и ипотеки, тази позиция отразява сбора.

C0010–C0020/
R0240

Заеми по полици

Заеми, отпуснати на притежатели на полици, обезпечени по
полици (базови технически резерви).
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми по полици, заеми по ипотеки за физически лица и
други заеми и ипотеки, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0250

Заеми и ипотеки за
физически лица

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат
средства на длъжници — физически лица, с/без обезпечение,
включително пулове от парични средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми по полици, заеми по ипотеки за физически лица и
други заеми и ипотеки, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0260

Други заеми и ипотеки

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат
средства на длъжници — които не могат да бъдат класиф
ицирани по позиция R0240 или R0250, с/без обезпечение,
включително пулове от парични средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между заеми по полици, заеми по ипотеки за физически лица и
други заеми и ипотеки, тази позиция не се отчита.

C0010–C0020/
R0270

Презастрахователни възста
новявания по силата на:

Това е общата стойност на презастрахователните възста
новявания. Съответства на размера на дела на презастрахов
ателите от техническите резерви, включително презастраховане
с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР.

C0010–C0020/
R0280

Общо застраховане и
здравно застраховане,
подобно на общото
застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за общо застраховане и здравно застраховане,
подобно на общото застраховане.

C0010–C0020/
R0290

Общо застраховане, с
изключение на здравно
застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за общо застраховане, с изключение на техн
ическите резерви за здравно застраховане, подобно на общо
застраховане.

C0010–C0020/
R0300

Здравно застраховане,
подобно на общото
застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за здравно застраховане, подобно на общото
застраховане.

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между общо застраховане, с изключение на здравно
застраховане, и здравно застраховане, подобно на общото
застраховане, тази позиция отразява сумата.
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C0010–C0020/
R0310

Животозастраховане и
здравно застраховане,
подобно на живот
озастраховането, с
изключение на здравно и
обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд

УКАЗАНИЯ

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за животозастраховане и здравно застраховане,
подобно на животозастраховането, с изключение на здравно и
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между животозастраховането, с изключение на здравно и
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, и
здравно застраховане, подобно на общото застраховане, тази
позиция отразява сбора.

C0010–C0020/
R0320

Здравно застраховане,
подобно на живот
озастраховането

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за здравно застраховане, подобно на живот
озастраховането.

C0010–C0020/
R0330

Животозастраховане, с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за животозастрахователна дейност, с
изключение на техническите резерви за здравно застраховане,
подобно на животозастраховането, и техническите резерви за
застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд.

C0010–C0020/
R0340

Животозастраховане,
обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техн
ическите резерви за животозастрахователна дейност, обвързана
с индекс и с дялове в инвестиционен фонд.

C0010–C0020/
R0350

Депозити към цеденти

Депозити, свързани с приета презастрахователна дейност.

C0010–C0020/
R0360

Застрахователни вземания и
вземания от посредници

►M2
Суми по плащания от притежатели на полици,
застрахователи и други, свързани със застрахователна дейност,
които не са включени в техническите резерви.
Тук се включват вземанията по приета презастрахователна
дейност.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0370

Презастрахователни
вземания

►M2 Суми по плащания от презастрахователи и свързани с
презастрахователна дейност, които не са включени в
презастрахователните възстановявания.
Тук могат да бъдат включени: сумите по вземания от
презастрахователи, които се отнасят до уредени претенции на
притежатели на полици или бенефициери; вземания от
презастрахователи, които не са свързани със застрахователни
събития или уредени застрахователни претенции, например
комисиони.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0380

Вземания (търговски, не
застрахователни)

Тук се включват сумите по вземания от служители или различни
стопански партньори (които не са свързани със застраховането),
включително публичноправни субекти.

C0010–C0020/
R0390

Собствени акции
(притежавани пряко)

Това е общата стойност на собствените акции, държани пряко от
групата.

C0010–C0020/
R0400

Суми, дължими по
отношение на позиции от
собствени средства или
първоначални средства,
поискани, но все още
неизплатени

Размерът на сумата, дължима по отношение на позиции от
собствени средства или първоначални средства, поискани, но
все още неизплатени
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C0010–C0020/
R0410

Парични средства и парични
еквиваленти

УКАЗАНИЯ

Банкноти и монети в обращение, които обикновено се използват
за извършване на плащания, депозити, които могат да бъдат
обменени за валута при поискване по номинална стойност и
които могат направо да се използват за извършване на
плащания чрез чек, платежно нареждане, джиро, директен
дебит/кредит или друг инструмент за директни плащания, без
санкция или ограничение.
Банкови сметки не трябва да бъдат нетирани, т.е. в тази позиция
се признават единствено сметките с положително салдо, а
банковите овърдрафти се представят без пасивите, освен
когато съществува както законно право на компенсиране, така
и доказуемо намерение разплащането да стане на нетна основа.

C0010–C0020/
R0420

Всички други активи, които
не са посочени другаде

Това е стойността на всички други активи, които не са включени
в други балансови позиции.

C0010–C0020/
R0500

Общо активи

Това е съвкупният общ размер на всички активи.

Пасиви

C0010–C0020/
R0510

Технически резерви — общо
застраховане

Сумата на техническите резерви по общо застраховане.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е възможно разделението
на техническите резерви за общо застраховане между общо
застраховане (с изключение на здравно застраховане) и
здравно застраховане (подобно на общото застраховане), тази
позиция отразява сумата.

C0010–C0020/
R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане)

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане) —
технически резерви,
изчислени съвкупно

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане) —
най-добра прогнозна оценка

Това е общата стойност на техническите резерви за общоз
астрахователна дейност (с изключение на здравно застраховане).
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), за общоз
астрахователна дейност (с изключение на здравно застраховане).
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви за общозастрахователна дейност (с
изключение на здравно застраховане).
Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
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C0010/R0550

C0010–C0020/
R0560

C0010/R0570

C0010/R0580

УКАЗАНИЯ

Технически резерви — общо
застраховане (с изключение
на здравно застраховане) —
добавка за риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви за общозастрахователна дейност (с изключение на
здравно застраховане).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане)

Това е общата стойност на техническите резерви за здравно
застраховане (подобно на общото застраховане).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане) — технически
резерви, изчислени съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), за здравно
застраховане (подобно на общото застраховане).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане) — най-добра
прогнозна оценка

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви за здравно застраховане (подобно на
общото застраховане).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0590

C0010–C0020/
R0600

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на общото
застраховане) — добавка за
риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви за здравно застраховане (подобно на общото
застраховане).

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд)

Сумата на техническите резерви в животозастраховането (с
изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е възможно разделението
на техническите резерви в животозастраховането (с изключение
на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд) между здравно застраховане (подобно на живот
озастраховането)
и
животозастраховане
(без
здравно
застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд), тази позиция отразява сумата.
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C0010–C0020/
R0610

C0010/R0620

C0010/R0630
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Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането)

Това е общата стойност на техническите резерви за здравно
застраховане (подобно на животозастраховането).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането) — техн
ически резерви, изчислени
съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), за здравно
застраховане (подобно на животозастраховането).

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането) — найдобра прогнозна оценка

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви за здравно застраховане (подобно на
животозастраховането).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Най-добрата прогнозна оценка се отчитат, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0640

C0010–C0020/
R0650

C0010/R0660

Технически резерви —
здравно застраховане
(подобно на живот
озастраховането) — добавка
за риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви за здравно застраховане (подобно на животозастрахова
нето).

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд)

Това е общата стойност на техническите резерви в живот
озастраховането (с изключение на застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд).

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на застраховане,
обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд) — технически
резерви, изчислени съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), в живот
озастраховането (с изключение на застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд).

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.
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C0010/R0670

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд) — най-добра
прогнозна оценка

УКАЗАНИЯ

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви в животозастраховането (с изключение
на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд).
Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0680

Технически резерви —
животозастраховане (с
изключение на здравно
застраховане и обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд) — добавка за
риск

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви в животозастраховането (с изключение на застраховане,
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд).
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010–C0020/
R0690

Технически резерви —
Това е общата стойност на техническите резерви в застраховането,
застраховане, обвързано с
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд.
индекс и с дялове в инвест
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане за
иционен фонд
техническите резерви в съответствие с осигурителната методология,
използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0700

Технически резерви —
застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд — техн
ически резерви, изчислени
съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени
съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), в застраховането,
обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд).

Технически резерви —
застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд — най-добра
прогнозна оценка

Това е общата стойност на най-добрата прогнозна оценка на
техническите резерви в застраховането, обвързано с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд.

C0010/R0710

Тази сума включва разпределението от преходното приспадане за
техническите резерви в съответствие с осигурителната методология,
използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Най-добрата прогнозна оценка се отчита, без да се приспада
презастраховането.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0720

C0020/R0730

Технически резерви —
застраховане, обвързано с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд — добавка за
риск

Други технически резерви

Това е общата стойност на добавката за риск на техническите
резерви в застраховането, обвързано с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд.
Тази сума включва разпределението от преходното приспадане
за техническите резерви в съответствие с осигурителната мето
дология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

Други технически резерви, признати от групата в техните задъ
лжителни счетоводни отчети в съответствие с местните ОСП
или МСФО.
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C0010 /R0740

Условни пасиви

УКАЗАНИЯ

Условният пасив се определя като:
а) възможно задължение, което възниква от минали събития и
чието съществуване ще бъде потвърдено единствено от настъ
пването или ненастъпването на едно или повече несигурни
бъдещи събития, които не са изцяло под контрола на
предприятието; или
б) настоящо задължение, произтичащо от минали събития, дори
ако:
i) не е вероятно да бъде необходим изходящ поток от
ресурси, съдържащи икономически ползи, за уреждане на
задължението; или
ii) размерът на задължението не може да бъде оценен дост
атъчно надеждно.
Размерът на условните пасиви, признати в баланса, отговаря на
критериите, предвидени в член 11 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

C0010–C0020/
R0750

Резерви, различни от техн
ически резерви

Пасиви с несигурно проявление във времето или несигурен
размер, без отчетените в „Задължения по пенсионни обезщ
етения“.
Резервите се признават като пасиви (при условие че може да се
направи надеждна оценка), когато те представляват задължения
и е вероятно да бъде необходим изходящ поток от ресурси,
съдържащи икономически ползи, за уреждане на задълженията.

C0010–C0020/
R0760

Задължения по пенсионни
обезщетения

Това е общата стойност на нетните задължения, свързани с пенс
ионната схема на служителите.

C0010–C0020/
R0770

Депозити от
презастрахователи

Суми (например парични средства), получени от презастраховател
или приспаднати от презастрахователя съгласно презастрахователен
договор.

C0010–C0020/
R0780

Отсрочени данъчни пасиви

Отсрочените данъчни пасиви са сумите на данък върху
доходите, платими в бъдещи периоди по отношение на
облагаеми временни разлики:

C0010–C0020/
R0790

Деривати

Финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
а) неговата стойност се променя в отговор на промяната в
определен лихвен процент, цена на финансов инструмент,
цена на стока, валутен курс, индекс на цени или лихвени
проценти, кредитен рейтинг или кредитен индекс, или друга
променлива, при условие че, ако променливата е нефина
нсова, тя не е специфична за дадена страна по договора
(наричана понякога „базова“);
б) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква
първоначална нетна инвестиция, която е по-малка от тази,
която би се изисквала за други видове договори, за които
би могло да се очаква да имат подобен отговор на
промените в пазарните фактори;
в) той се урежда на бъдеща дата.
По този ред се отчитат единствено дериватни пасиви (т.е.
деривати с отрицателна стойност към отчетната дата)
Дериватните активи се отчитат по C0010- C0020/R0190.
Групите, които не оценяват деривати според своите местни
ОСП, не трябва да представят стойност по задължителните
счетоводни отчети.
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C0010–C0020/
R0800

Дългове към кредитни
институции

Дългове, като ипотечни кредити и заеми, към кредитни инст
итуции, с изключение на облигации, притежавани от кредитни
институции (групата не може да идентифицира всички
притежатели на облигации, които тя е издала) и подчинени
пасиви. Тук също така се включват овърдрафтите.

C0010–C0020/
R0810

Финансови пасиви, различни
от дългове към кредитни
институции

Финансови пасиви, включително облигации, емитирани от
групата (държани или не от кредитните институции),
структурирани облигации, емитирани от самата група, и
ипотечни кредити и заеми, дължими на субекти, различни от
кредитни институции.
Подчинените пасиви не се включват тук.

C0010–C0020/
R0820

Застрахователни задължения
и задължения към
посредници

►M2
Сумите, дължими към притежатели на полици,
застрахователи и други дейности, свързани със застраховането,
които не са включени в техническите резерви.
Включва суми, дължими към (пре-)застрахователни посредници
(например комисиони, дължими на посредници, които
предприятието все още не е платило).
Не се включват заеми и ипотеки, дължими на други застрахов
ателни дружества, ако те се отнасят единствено до фина
нсирането и не са свързани със застрахователна дейност
(такива заеми и ипотеки се отчитат като финансови пасиви).
Тук се включват задължения по приета презастрахователна
дейност.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0830

Презастрахователни задъ
лжения

►M2 Сумите, дължими към презастрахователи (по-конкретно
текущи сметки), различни от депозити, свързани с презастрахов
ателна дейност, които не са включени в презастрахователните
възстановявания.
Включва задължения към презастрахователи, които се отнасят
до прехвърлени премии.
За колона „Платежоспособност II“ (C0010) в тази клетка се
отчитат само просрочени суми. ◄

C0010–C0020/
R0840

Задължения (търговски, не
застрахователни)

Това е общата стойност на търговските задължения, включ
ително сумите, дължими на служители, доставчици и т.н.,
които не са свързани със застраховането, аналогично на
вземанията (търговия, без застраховане) при активите; включ
ително публичноправни субекти.

C0010–C0020/
R0850

Подчинени пасиви

Подчинените пасиви са задължения, които се нареждат след
други
определени
задължения
при
ликвидация
на
предприятието. Това е общата стойност на подчинените
пасиви, класифицирани като основни собствени средства, и на
тези, които не са включени в основните собствени средства.
По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между подчинени пасиви извън основните собствени средства и
подчинени пасиви в основните собствени средства, тази позиция
отразява сумата.

C0010–C0020/
R0860

Подчинени пасиви, които не
са в основни собствени
средства

Подчинените пасиви са задължения, които се нареждат след
други
определени
задължения
при
ликвидация
на
предприятието. Някои други задължения могат да бъдат
подчинени дори в още по-голяма степен. Тук се представят
само подчинените пасиви, които не са класифицирани в
основни собствени средства.
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По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между подчинени пасиви извън основните собствени средства и
подчинени пасиви в основните собствени средства, тази позиция
не се отчита.
C0010–C0020/
R0870

Подчинени пасиви, които са
в основни собствени
средства

Подчинени пасиви, класифицирани като основни собствени
средства

C0010–C0020/
R0880

Всички други пасиви, които
не са посочени другаде

Това е общата стойност на всички други пасиви, които не са
включени в други балансови позиции.

C0010–C0020/
R0900

Общо пасиви

Това е съвкупният общ размер на всички пасиви.

C0010/R1000

Превишение на активите над
пасивите

Това е общата стойност на превишението на активите над
пасивите на групата, оценени съгласно принципите за
оценяване по „Платежоспособност II“. Стойност на активите
минус пасивите.

C0020/R1000

Превишение на активите над
пасивите

Това е общата стойност на превишението на активите над
пасивите по колона „Стойност по задължителните счетоводни
отчети“.

(стойност по задължит
елните счетоводни отчети)

По отношение на колона „Стойност по задължителните
счетоводни отчети“ (C0020), когато не е налично разделението
между подчинени пасиви извън основните собствени средства и
подчинени пасиви в основните собствени средства, тази позиция
не се отчита.

S.02.02 — Активи и пасиви по валута
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец се попълва в съответствие с баланса (S.02.01).
Принципите за оценяване са установени в Директива 2009/138/ЕО,
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по
„Платежоспособност II“.
Настоящият образец не трябва да бъде подаван, ако една валута
представлява повече от 90 % от активите и също от пасивите.
Ако бъде подаден, информацията за отчетната валута, трябва винаги да се
отчита независимо от размера на активите и пасивите. Информацията,
отчитана по валута, трябва да представлява най-малко 90 % от общата
стойност на активите и общата стойност на пасивите. Останалите 10 % се
агрегират. Ако, за да бъде спазено правилото за 90 %, дадена валута трябва
бъде отчетена или за активите, или пасивите, тогава тази валута се отчита
както за активите, така и за пасивите.

ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

Валути

УКАЗАНИЯ

Посочва се буквеният код на всяка валута, която трябва да бъде
отчетена, съгласно стандарт ISO 4217.
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Обща стойност по всички
валути — Инвестиции
(различни от активи,
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се общата стойност на инвестициите (различни от
активите, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за всички валути.

C0030/R0020

Стойност по отчетна валута
— Инвестиции (различни от
активи, държани за
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Отчита се стойността на инвестициите (различни от активите,
държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори) за отчетната валута.

C0040/R0020

Стойност по останали други
валути — Инвестиции
(различни от активи,
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се общата стойност на инвестициите ( различни от
активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за останалите валути, които не се
отчитат поотделно.

C0050/R0020

Стойност по съществени
валути — Инвестиции
(различни от активи,
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се стойността на инвестициите (различни от активи,
държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори) за всяка от валутите, които трябва да се отчитат
поотделно.

C0020/R0030

Обща стойност по всички
валути — Други активи:
Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
държани за собствено
ползване, парични средства
и парични еквиваленти,
заеми по полици, заеми и
ипотеки за физически лица
и други заеми и ипотеки
(различни от обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се общата стойност на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползване, парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за всички валути.

C0030/R0030

Стойност по отчетна валута
— Други активи:
Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
държани за собствено
ползване, парични средства
и парични еквиваленти,
заеми по полици, заеми и
ипотеки за физически лица
и други заеми и ипотеки
(различни от обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се стойността на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползване, парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за отчетната валута.

C0020/R0020

Инвестициите в неконтролиращи участия (НКУ) на равнището
на групата, които се включват в ред „Инвестиции“ от този
образец (R0020). Нетната стойност на активите за тези НКУ се
разпределя по колоната на съответната валута в съответствие с
отделната местна валута.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0020) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0020).
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Стойност по останалите
други валути — Други
активи: Недвижима
собственост, машини и
съоръжения, държани за
собствено ползване, парични
средства и парични еквив
аленти, заеми по полици,
заеми и ипотеки за
физически лица и други
заеми и ипотеки (различни
от обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Отчита се общата стойност на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползване, парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за останалите валути, които не се
отчитат поотделно.

C0050/R0030

Стойност по съществени
валути — Други активи:
Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
държани за собствено
ползване, парични средства
и парични еквиваленти,
заеми по полици, заеми и
ипотеки за физически лица
и други заеми и ипотеки
(различни от обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се стойността на другите активи: Недвижима
собственост, машини и съоръжения, държани за собствено
ползван,. парични средства и парични еквиваленти, заеми по
полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и
ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори) за всяка от валутите, които трябва да се
отчитат поотделно.

C0020/R0040

Обща стойност по всички
валути — Активи, държани
за обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се общата стойност на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за всички
валути.

C0030/R0040

Стойност по отчетна валута
— Активи, държани за
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се стойността на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за
отчетната валута.

C0040/R0040

Стойност по останалите
други валути — Активи,
държани за обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

Отчита се общата стойност на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0040

Стойност по съществени
валути — Активи, държани
за обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се стойността на активите, държани за обвързани с
индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори, за всички
валути, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0050

Обща стойност по всички
валути — Презастрахов
ателни възстановявания

Отчита се общата стойност на презастрахователните възста
новявания за всички валути.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0030) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0030).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0040) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0040).
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C0030/R0050

Стойност по отчетна валута
— Презастрахователни
възстановявания

Отчита се стойността на презастрахователните възстановявания
за отчетната валута.

C0040/R0050

Стойност по останалите
други валути —
Презастрахователни възста
новявания

Отчита се общата стойност на презастрахователните възста
новявания за останалите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0050

Стойност по съществени
валути — Презастрахов
ателни възстановявания

Отчита се стойността на презастрахователните възстановявания
за всяка от валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0060

Обща стойност по всички
валути — Депозити към
цеденти, застрахователни
вземания и вземания от
посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се общата стойност на депозитите към цеденти,
застрахователните вземания и вземанията от посредници за
всички валути.

C0030/R0060

Стойност по отчетна валута
— Депозити към цеденти,
застрахователни вземания и
вземания от посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се стойността на депозитите към цеденти, застраховат
елните вземания и вземанията от посредници за отчетната
валута.

C0040/R0060

Стойност по останалите
други валути — Депозити
към цеденти, застрахов
ателни вземания и вземания
от посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се стойността на депозитите към цеденти, застраховат
елните вземания и вземанията от посредници за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0060

Стойност по съществени
валути — Депозити към
цеденти, застрахователни
вземания и вземания от
посредници, и
презастрахователни
вземания

Отчита се стойността на депозитите към цеденти, застраховат
елните вземания и вземанията от посредници за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0070

Обща стойност по всички
валути — Всички други
активи

Отчита се общата стойност на всички други активи за всички
валути.

C0030/R0070

Стойност по отчетната
валута по „Платежо
способност II“ — Всички
други активи

Отчита се стойността на всички други активи за отчетната
валута.

C0040/R0070

Стойност по останалите
други валути — Всички
други активи

Отчита се общата стойност на всички други активи за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0070

Стойност по съществени
валути — Всички други
активи

Отчита се стойността на всички други активи за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0100

Обща стойност по всички
валути — Общо активи

Отчита се общата стойност на активите (общо) за всички валути.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0050) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0050).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0060) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0060).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0070) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0070).
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C0030/R0100

Стойност по отчетна валута
— Общо активи

Отчита се стойността на активите (общо) за отчетната валута.

C0040/R0100

Стойност по останалите
други валути — Общо
активи

Отчита се стойността на активите (общо) за останалите валути,
които не се отчитат поотделно.

C0050/R0100

Стойност по съществени
валути — Общо активи

Отчита се стойността на активите (общо) за всяка от валутите,
които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0110

Обща стойност по всички
Отчита се общата стойност на техническите резерви (без
валути — Технически
обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
резерви (без обвързаните с
договори) за всички валути.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

C0030/R0110

Стойност по отчетна валута
— Технически резерви (без
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори)

Отчита се стойността на техническите резерви (без обвързаните
с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори) за
отчетната валута.

C0040/R0110

Стойност по останалите
други валути — Технически
резерви (без обвързаните с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

Отчита се общата стойност на техническите резерви (без
обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
договори) за останалите валути, които не се отчитат поотделно.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0100) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0100).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0110) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0110).

C0050/R0110

Стойност по съществени
Отчита се стойността на техническите резерви (без обвързаните
валути — Технически
с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори) за всяка от
резерви (без обвързаните с
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори)

C0020/R0120

Обща стойност по всички
Отчита се общата стойност на техническите резерви по
валути — Технически
договори, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
резерви — обвързани с
фонд, за всички валути.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

C0030/R0120

Стойност по отчетна валута
— Технически резерви —
обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд договори

Отчита се стойността на техническите резерви по договори,
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, за
отчетната валута.

C0040/R0120

Стойност по останалите
други валути — Технически
резерви — обвързани с
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

Отчита се стойността на техническите резерви по договори,
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.
Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0120) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0120).
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C0050/R0120

Стойност по съществени
Отчита се стойността на техническите резерви по договори,
валути — Технически
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, за всяка
резерви — обвързани с
от валутите, които трябва да се отчитат поотделно.
индекс и с дялове в инвест
иционен фонд договори

C0020/R0130

Обща стойност по всички
валути — Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1
Отчита се общата стойност на депозитите от
презастрахователи, задълженията към застрахователи и
посредници, както и презастрахователните задължения за
всички валути. ◄

C0030/R0130

Стойност по отчетна валута
— Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1 Отчита се стойността на депозитите от презастрахователи,
задълженията към застрахователи и посредници, както и
презастрахователните задължения за отчетната валута. ◄

C0040/R0130

Стойност по останалите
други валути — Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1 Отчита се стойността на депозитите от презастрахователи,
задълженията към застрахователи и посредници, както и
презастрахователните задължения за останалите валути, които
не се отчитат поотделно.

C0050/R0130

Стойност по съществени
валути — Депозити от
презастрахователи и
застрахователните задъ
лжения, задължения към
посредници и презастрахов
ателни задължения

►M1 Отчита се стойността на депозитите от презастрахователи,
задълженията към застрахователи и посредници, както и
презастрахователните задължения за всяка от валутите, които
трябва да се отчитат поотделно. ◄

C0020/R0140

Обща стойност по всички
валути — Деривати

Отчита се общата стойност на дериватите за всички валути.

C0030/R0140

Стойност по отчетна валута
— Деривати

Отчита се стойността на дериватите за отчетната валута.

C0040/R0140

Стойност по останалите
други валути — Деривати

Отчита се общата стойност на дериватите за останалите валути,
които не се отчитат поотделно.

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0130) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0130) ◄

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0140) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0140).
C0050/R0140

Стойност по съществени
валути — Деривати

Отчита се стойността на дериватите за всяка от валутите, които
трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0150

Обща стойност по всички
валути — Финансови пасиви

Отчита се общата стойност на финансовите пасиви за всички
валути.

C0030/R0150

Стойност по отчетна валута
— Финансови пасиви

Отчита се стойността на финансовите пасиви за отчетната
валута.

C0040/R0150

Стойност по останалите
други валути — Финансови
пасиви

Отчита се общата стойност на финансовите пасиви за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

Стойност по съществени
валути — Финансови пасиви

Отчита се стойността на финансовите пасиви за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0050/R0150

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0150) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0150).
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C0020/R0160

Обща стойност по всички
валути — Условни пасиви

Отчита се общата стойност на условните пасиви за всички
валути.

C0030/R0160

Стойност по отчетна валута
— Условни пасиви

Отчита се стойността на условните пасиви за отчетната валута.

C0040/R0160

Стойност по останалите
други валути — Условни
пасиви

Отчита се общата стойност на условните пасиви за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0160

Стойност по съществени
валути — Условни пасиви

Отчита се стойността на условните пасиви за всяка от валутите,
които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0170

Обща стойност по всички
валути — Всички други
пасиви

Отчита се общата стойност на всички други пасиви за всички
валути.

C0030/R0170

Стойност по отчетната
валута — Всички други
пасиви

Отчита се стойността на всички други пасиви за отчетната
валута.

C0040/R0170

Стойност по останалите
други валути — Всички
други пасиви

Отчита се общата стойност на всички други пасиви за оста
налите валути, които не се отчитат поотделно.

C0050/R0170

Стойност по съществени
валути — Всички други
пасиви

Отчита се стойността на всички други пасиви за всяка от
валутите, които трябва да се отчитат поотделно.

C0020/R0200

Обща стойност по всички
валути — Общо пасиви

Отчита се общата стойност на пасивите (общо) за всички валути.

C0030/R0100

Стойност по отчетна валута
— Общо пасиви

Отчита се стойността на пасивите (общо) за отчетната валута.

C0040/R0200

Стойност по останалите
други валути — Общо
пасиви

Отчита се общата стойност на пасивите (общо) за останалите
валути, които не се отчитат поотделно.

Стойност по съществени
валути — Общо пасиви

Отчита се стойността на пасивите (общо) за всяка от валутите,
които трябва да се отчитат поотделно.

C0050/R0200

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0160) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0160).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0170) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0170).

Това означава, че в това поле не се включва сумата, отчетена в
отчетна валута (C0030/R0200) и във валути, които се отчитат
поотделно (C0050/R0200).

S.03.01 — Задбалансови позиции — Общо
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец включва информация относно задбалансовите позиции,
както и относно максималната стойност и стойността по „Платежо
способност II“ на условните пасиви в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“. По отношение на стойността по „Платежоспособност II“ в
указанията се определят елементите от гледна точка на признаването.
Принципите за оценяване са установени в Директива 2009/138/ЕО,
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по
„Платежоспособност II“.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 976
▼B
Гаранцията изисква от издателя да извърши определени плащания, за да
обезщети притежателя за загуба, която той ще понесе, ако определен
длъжник не извърши дължимо плащане съгласно първоначалните или
изменените условия по дългов инструмент. Тези гаранции могат да бъдат
под различна правна форма, като например финансови гаранции,
акредитиви, договори за кредитно неизпълнение. Тези позиции не
включват гаранциите, произтичащи от застрахователни договори, които са
признати в техническите резерви.
Условният пасив се определя като:
a) възможно задължение, което възниква от минали събития и чието
съществуване ще бъде потвърдено единствено от настъпването или
ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които
не са изцяло под контрола на предприятието; или
b) настоящо задължение, произтичащо от минали събития, дори ако:
iii. не е вероятно да бъде необходим изходящ поток от ресурси,
съдържащи икономически ползи, за уреждане на задължението; или
iv. размерът на задължението не може да бъде оценен достатъчно
надеждно.
Обезпечението е актив с парична стойност или ангажимент, които
осигуряват заемодателя срещу неизпълнение от страна на заемополучателя.
Гаранциите, изброени в настоящия образец, не се отчитат в S.03.02 и
S.03.03. Това означава, че в настоящия образец се отчитат единствено
ограничени гаранции.
На равнище група този образец се прилага за всички субекти, попадащи в
обхвата на груповия надзор — включително други финансови сектори и
неконтролиращи участия — за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.
За неконтролиращи участия предоставените гаранции и получените
гаранции се включват на пропорционална основа, когато се прилага метод
1. Когато се прилага метод 2, се отчита общият размер на тези гаранции.
ПОЗИЦИЯ

C0010/R0010

Максимална стойност —
Гаранции, предоставени от
групата, включително
акредитиви

УКАЗАНИЯ

Сборът от всички възможни изходящи парични потоци,
свързани с гаранции, при настъпване на всички събития,
активиращи гаранции, предоставени от групата на друга
страна. Тук се включват паричните потоци по акредитиви.
В случай че гаранцията е определена и като условен пасив по
R0310, максималната сума също се включва в този ред.
Вътрешните гаранции, попадащи в обхвата на груповия надзор,
не се отчитат в този образец.

▼M2
C0020/R0010

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Гаранции, предоставени
от групата, включително
акредитиви

Стойност по „Платежоспособност II“ на гаранциите, предо
ставени от групата, включително акредитиви.

C0010/R0030

Максимална стойност —
Гаранции, получени от
групата, включително
акредитиви

Сборът от всички възможни входящи парични потоци, свързани
с гаранции, при настъпване на всички събития, активиращи
гаранции, получени от групата от друга страна, за да се
гарантира изплащането на задълженията, дължими от групата
(включително акредитиви, неусвоени договорени механизми за
отпускане на заеми).

▼B

Вътрешните гаранции, попадащи в обхвата на груповия надзор,
не се отчитат в този образец.
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C0020/R0030

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Гаранции, получени от
групата, включително
акредитиви

Стойност по „Платежоспособност II“ на гаранциите, получени
от групата, включително акредитиви.

C0020/R0100

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Обезпечения, държани за
отпуснати заеми или
закупени облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията, държани
за отпуснати заеми или закупени облигации.

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Обезпечения, държани за
деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията, държани
за деривати.

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Активи, предоставени в
залог от презастрахователи
за прехвърлени технически
резерви

Стойност по „Платежоспособност II“ на активи, предоставени в
залог от презастрахователи за прехвърлени технически резерви

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Други държани обезп
ечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на други държани обезп
ечения.

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Общо държани обезп
ечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на държаните обезп
ечения.

Стойност на активите, за
които се държи обезпечение
— Обезпечения, държани за
отпуснати заеми или
закупени облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които се
държат обезпечения за отпуснати заеми или закупени облигации.

Стойност на активите, за
които се държи обезпечение
— Обезпечения, държани за
деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които се
държат обезпечения за деривати.

Стойност на активите, за
които се държи обезпечение
— Активи, предоставени в
залог от презастрахователи
за прехвърлени технически
резерви

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които се
държат обезпечения за активи, предоставени в залог от
презастрахователи за прехвърлени технически резерви.

Стойност на активите, за
които се държи обезпечение
— Други държани обезп
ечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които се
държат други обезпечения.

▼M2

▼B

C0020/R0110

C0020/R0120

C0020/R0130

C0020/R0200

C0030/R0100

C0030/R0110

C0030/R0120

C0030/R0130

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.
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C0030/R0200

C0020/R0210

C0020/R0220

C0020/R0230

C0020/R0240

C0020/R0300

C0040/R0210

C0040/R0220

C0040/R0230

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, за
които се държи обезпечение
— Общо държани обезп
ечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на активите, за които
се държат общо обезпечения.
В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

Стойност на пасивите, за
които е предоставено в
залог обезпечение —
Обезпечения, предоставени
в залог за получени заеми
или емитирани облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията, предо
ставени в залог за получени заеми или емитирани облигации.

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Обезпечения, предо
ставени в залог за деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията, предо
ставени в залог за деривати.

Стойност на пасивите, за
които е предоставено в
залог обезпечение —
Активи, предоставени в
залог при цеденти за техн
ически резерви (приета
презастрахователна дейност)

Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, предоставени
в залог при цеденти за технически резерви (приета презастрахов
ателна дейност)

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Други предоставени в
залог обезпечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на обезпеченията, предо
ставени в залог за други обезпечения.

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Общо предоставени в
залог обезпечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на предоставените в
залог обезпечения.

Стойност на пасивите, за
които е предоставено в
залог обезпечение —
Обезпечения, предоставени
в залог за получени заеми
или емитирани облигации

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение за получени заеми или
емитирани облигации.

Стойност на пасивите, за
които е предоставено в
залог обезпечение —
Обезпечения, предоставени
в залог за деривати

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които е
предоставено в залог обезпечение за деривати.

Стойност на пасивите, за
които е предоставено в
залог обезпечение —
Активи, предоставени в
залог при цеденти за техн
ически резерви (приета
презастрахователна дейност)

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които са
предоставени в залог активи при цеденти за технически резерви
(приета презастрахователна дейност)

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.
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C0040/R0240

C0040/R0300

C0010/R0310

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Стойност на пасивите, за
които е предоставено в
залог обезпечение — Други
предоставени в залог обезп
ечения

Стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които е
предоставено в залог друго обезпечение.

Стойност на пасивите, за
които е предоставено в
залог обезпечение — Общо
предоставени в залог обезп
ечения

Обща стойност по „Платежоспособност II“ на пасивите, за които
е предоставено в залог обезпечение.

Максимална стойност —
Условни пасиви, които не са
включени в счетоводния
баланс по „Платежо
способност II“

Максимална възможна стойност на условните пасиви,
независимо от тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи изходящи
парични потоци, необходими за уреждане на условните пасиви
през жизнения цикъл на този условен пасив, дисконтирани
според съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент), които не са включени в счетоводния баланс по „Плате
жоспособност II“ (позиция C0010/R0740 от S.02.01).

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни
правила за оценяване, различни от тези по „Платежо
способност II“.

Вътрешните условни пасиви, попадащи в обхвата на груповия
надзор, не се отчитат в този образец.
Отнася се за условните пасиви, които не са съществени.
Тази сума включва гаранциите, отчетени в R0010, ако се считат
за условни пасиви.
C0010/R0330

Максимална стойност —
Условни пасиви, които са
включени в счетоводния
баланс по „Платежо
способност II“

Максимална възможна стойност на условните пасиви,
независимо от тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи изходящи
парични потоци, необходими за уреждане на условните пасиви
през жизнения цикъл на този условен пасив, дисконтирани
според съответната срочна структура на безрисковия лихвен
процент), които са оценени в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“ съгласно посоченото в член 11 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0010/R0400

Максимална стойност —
Общо условни пасиви

Обща максимална възможна стойност на условните пасиви,
независимо от тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи парични
потоци, необходими за уреждане на условните пасиви през
жизнения цикъл на този условен пасив, дисконтирани според
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент).

C0020/R0310

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Условни пасиви, които не
са включени в счетоводния
баланс по „Платежо
способност II“

Стойност по „Платежоспособност II“ на условните пасиви,
които не са включени в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“

C0020/R0330

Стойност на гаранция/
обезпечение/условни пасиви
— Условни пасиви, които са
включени в счетоводния
баланс по „Платежо
способност II“

Стойност по „Платежоспособност II“ на условните пасиви,
които са включени в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“ Тази стойност се отчита само във връзка с
условните пасиви, чиято стойност е отчетена в позиция C0010/
R0330 в S.03.01.
Ако тази стойност е по-малка от отчетената в C0010/R0740 в
S.02.01, се предоставя обяснение в текстовата част на отчетите.

S.03.02 — Задбалансови позиции — Списък на неограничените
гаранции, получени от групата
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
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По отношение на стойността по „Платежоспособност II“ в указанията се
определят елементите от гледна точка на признаването. Принципите за
оценяване са установени в Директива 2009/138/ЕО, Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по „Платежо
способност II“.
Неограничените гаранции се отнасят за гаранциите с неограничен размер,
независимо от това дали датата е ограничена или не.
Гаранциите, изброени в настоящия образец, не се отчитат в S.03.01.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Код на гаранцията

Код на получената гаранция. Този номер, определен от групата,
трябва да бъде уникален и да се използва последователно във
времето. Не трябва да бъде използван повторно за други
гаранции.

C0020

Наименование на
доставчика на гаранцията

Посочва се наименованието на доставчика на гаранцията.

C0030

Код на доставчика на
гаранцията

Идентификационен код на доставчика, като се използва Идент
ификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако няма, тази позиция не се отчита.

C0040

Вид код на доставчика на
гаранцията

Идентификационен код, използван за позиция „Код на
доставчика на гаранцията“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0060

Събитие(я), активиращо(и)
гаранции

Посочва се активиращото събитие. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Кредитно събитие, водещо до обявяване на несъстоят
елност, според Международната асоциация за суапове и
деривативи (ISDA)
2 — Понижаване на рейтинга от агенция за кредитен рейтинг
3 — Спад на КИП под определен праг, но повече от 100 %
4 — Спад на МКИ под определен праг, но повече от 100 %
5 — Нарушение на КИП
6 — Нарушение на МКИ
7 — Неплащане на договорно задължение
8 — Измама
9 — Нарушение на
продажбата на активи

договорно

задължение,

свързано с

10 — Нарушение на договорно задължение, свързано с
придобиването на активи
0 — Друго

C0070

Специфично(и) събитие(я),
активиращо(и) гаранции

Описание на активиращото събитие, в случай че е избрано „0 —
Друго“ за позиция C0060 „Събитие(я), активиращо(и) гаранции“.

C0080

Дата на влизане в сила на
гаранцията

Посочва се началната дата на покритието по договора съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)
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ПОЗИЦИЯ

C0090

Допълнителни собствени
средства

УКАЗАНИЯ

Посочване дали гаранцията е класифицирана като допълнителни
собствени средства и е представена в следните позиции от
S.23.01:
— Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО (C0010/R0340)
— Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО (C0010/R0350)
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Допълнителни собствени средства
2 — Не е допълнителни собствени средства

S.03.03 — Задбалансови позиции — Списък на неограничените
гаранции, предоставени от групата
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
По отношение на стойността по „Платежоспособност II“ в указанията се
определят елементите от гледна точка на признаването. Принципите за
оценяване са установени в Директива 2009/138/ЕО, Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по „Платежо
способност II“.
Неограничените гаранции се отнасят за гаранциите с неограничен размер,
независимо от това дали датата е ограничена или не.
Гаранциите, изброени в настоящия образец, не се отчитат в S.03.01. На
равнище група този образец се прилага за всички субекти, попадащи в
обхвата на груповия надзор — включително други финансови сектори и
неконтролиращи участия — за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.
Вътрешните гаранции, попадащи в обхвата на груповия надзор, не се
отчитат в този образец, а в съответния образец за сделки в рамките на
групата (S.36).
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Код на гаранцията

Код на предоставената гаранция. Този номер, определен от
групата, трябва да бъде уникален и да се използва последов
ателно във времето. Не трябва да бъде използван повторно за
други гаранции.

C0020

Наименование на
получателя на гаранцията

Посочват се името на получателя на гаранцията.

C0030

Код на получателя на
гаранцията

Идентификационен код на получателя на гаранцията, като се
използва Идентификационният код на правния субект (LEI),
ако има такъв.
Ако няма, тази позиция не се отчита.

C0040

Вид код на получателя на
гаранцията

Идентификационен код, използван за позиция „Код на
доставчика на гаранцията“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма
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ПОЗИЦИЯ

C0060

Събитие(я), активиращо(и)
гаранции

УКАЗАНИЯ

Списък на активиращите събития. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Кредитно събитие, водещо до обявяване на несъстоят
елност, според Международната асоциация за суапове и
деривативи (ISDA)
2 — Понижаване на рейтинга от агенция за кредитен рейтинг
3 — Спад на КИП под определен праг, но повече от 100 %
4 — Спад на МКИ под определен праг, но повече от 100 %
5 — Нарушение на КИП
6 — Нарушение на МКИ
7 — Неплащане на договорно задължение
8 — Измама
9 — Нарушение на
продажбата на активи

договорно

задължение,

свързано с

10 — Нарушение на договорно задължение, свързано с
придобиването на активи
0 — Друго

C0070

Приблизителна оценка на
максималната стойност на
гаранцията

Сборът от всички възможни парични потоци, свързани с
гаранции, при настъпване на всички събития, активиращи
гаранции, предоставени от групата на друга страна.

C0080

Специфично(и) събитие(я),
активиращо(и) гаранции

Описание на активиращото събитие, в случай че е избрано „0 —
Друго“ за позиция C0060 „Събитие(я), активиращо(и) гаранции“.

C0090

Дата на влизане в сила на
гаранцията

Посочва се датата, указваща началото на валидността на
гаранцията, съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)

S.05.01 — Премии, претенции и разходи по вид дейност
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище група.
Настоящият образец се подава от консолидирана счетоводна гледна точка,
т.е.: местни ОСП или МСФО, приети като местни ОСП, като се използват
видовете дейност по „Платежоспособност II“. Групите използват принципите
на признаване и оценяване, следвани в публикуваните финансови отчети, не е
необходимо ново признаване и оценяване ►M2 , освен за класифицирането
като инвестиционни или като застрахователни договори, когато това е
приложимо във финансовите отчети. В настоящия образец се включват
всички застрахователни дейности независимо от евентуални различия в клас
ифицирането като инвестиционни или като застрахователни договори,
приложимо във финансовите отчети. ◄
Данните в образеца се отчитат на базата на периода от началото на годината
до момента.
Настоящият образец включва само застрахователната и презастраховат
елната дейност в обхвата на консолидираните финансови отчети.
При тримесечното отчитане административните разходи, разходите за
управление на инвестиции и разходите за придобиване и режийните
разходи се представят на агрегирана основа.
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Застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане

C0010—C0120/
R0110

Записани премии —
Брутни — Пряка
дейност

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от пряка
дейност, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0010—C0120/
R0120

Записани премии —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от прието
пропорционално презастраховане, независимо от обстоятелството, че
тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща
финансова година.

C0130—C0160/
R0130

Записани премии —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от прието
непропорционално презастраховане, независимо от обстоятелството,
че тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща
финансова година.

C0010—C0160/
R0140

Записани премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, прехвърлени към презастрахователи
►M2 следваща финансова година ◄ по застрахователни договори,
независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло или
отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0010—C0160/
R0200

Записани премии —
Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сборът от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.

C0010—C0120/
R0210

Получени премии —
Брутни — Пряка
дейност

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с пряка застрахователна дейност.

C0010—C0120/
R0220

Получени премии —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с прието пропорционално презастраховане.

C0130—C0160/
R0230

Получени премии —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с прието непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R0240

Получени премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от дела на презастрахов
ателите от брутните записани премии минус промяната в дела на
презастрахователите от пренос-премийния резерв.
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C0010—C0160/
R0300

Получени премии —
Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка със сбора от пряката дейност и приетата презастрахователна
дейност, намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни
предприятия.

C0010—C0120/
R0310

Възникнали
претенции —
Брутни — Пряка
дейност

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сборът от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със застрахователни договори, произтичащи от
пряка дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0010—C0120/
R0320

Възникнали
претенции —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сборът от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със застрахователни договори, произтичащи от
прието брутно пропорционално презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0130—C0160/
R0330

Възникнали
претенции —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сборът от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със застрахователни договори, произтичащи от
прието брутно непропорционално презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0010—C0160/
R0340

Възникнали
претенции — Дял на
презастрахователи

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това е
делът на презастрахователите от сбора от изплатените претенции и
промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0010—C0160/
R0400

Възникнали
претенции — Нетни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възн
икналите претенции представляват сборът от изплатените претенции
и промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова
година ◄ във връзка със сбора от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0010—C0120/
R0410

Промени в други
технически резерви
— Брутни — Пряка
дейност

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други техн
ически резерви за брутната пряка дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄
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C0010—C0120/
R0420

Промени в други
технически резерви
— Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други технически
резерви за брутното прието пропорционално презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната
е положителна (увеличение на други технически резерви, което води до
загуба). ◄

C0130—C0160/
R0430

Промени в други
технически резерви
— Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други техн
ически
резерви
за
брутното
прието
непропорционално
презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄

C0010—C0160/
R0440

Промени в други
технически резерви
— Дял на
презастрахователи

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други техн
ически резерви, свързани със сумите, прехвърлени към презастрахов
атели.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
разликата е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна. ◄

C0010—C0160/
R0500

Промени в други
технически резерви
— Нетни

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетният размер на промените в други
технически резерви представлява сборът от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната
е положителна (увеличение на други технически резерви, което води до
загуба). ◄

C0010—C0160/
R0550

Възникнали разходи

Всички технически разходи, направени от групата ►M2
отчетен период ◄, на принципа на текущото начисляване.

C0010—C0120/
R0610

Административни
разходи — Брутни
— Пряка дейност

Административните разходи, направени от групата ►M2 следваща
финансова година ◄ на принципа на текущото начисляване, са
разходи, които са свързани с администрирането на полиците, включ
ително разходите по отношение на презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск. Някои административни разходи са пряко свързани с
дейности по конкретен застрахователен договор (напр. разходи за
поддръжка), като например разходите за фактуриране на премиите,
разходите по изпращане на редовна информация на притежателите на
полици и разходите за обработване на промени в полиците (напр.
преобразувания и възстановявания). Други административни разходи
са пряко свързани със застрахователна дейност, но произтичат от
дейности, които обхващат повече от една полица, като например
заплатите на персонала, който отговаря за администрирането на
полиците.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

C0010—C0120/
R0620

Административни
разходи — Брутни
— Прието
пропорционално
презастраховане

Административните разходи, направени от групата ►M2 следващ
отчетен период ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи,
които са свързани с администрирането на полиците, включително
разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Някои административни разходи са пряко свързани с дейности по
конкретен застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като
например разходите за фактуриране на премиите, разходите по
изпращане на редовна информация на притежателите на полици и
разходите за обработване на промени в полиците (напр. преобразувания
и възстановявания). Други административни разходи са пряко свързани
със застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които
обхващат повече от една полица, като например заплатите на персонала,
който отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.

следващ
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C0130—C0160/
R0630

Административни
разходи — Брутни
— Прието
непропорционално
презастраховане

Административните разходи, направени от групата ►M2 следващ
отчетен период ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи,
които са свързани с администрирането на полиците, включително
разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Някои административни разходи са пряко свързани с дейности по
конкретен застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като
например разходите за фактуриране на премиите, разходите по
изпращане на редовна информация на притежателите на полици и
разходите за обработване на промени в полиците (напр. преобразувания
и възстановявания). Други административни разходи са пряко свързани
със застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които
обхващат повече от една полица, като например заплатите на персонала,
който отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за брутното прието непропорционално
презастраховане.

C0010—C0160/
R0640

Административни
разходи — Дял на
презастрахователи

Административните разходи, направени от групата ►M2 следващ отчетен
период ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи, които са
свързани с администрирането на полиците, включително разходите по
отношение на презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. Някои админ
истративни разходи са пряко свързани с дейности по конкретен застрахов
ателен договор (напр. разходи за поддръжка), като например разходите за
фактуриране на премиите, разходите по изпращане на редовна
информация на притежателите на полици и разходите за обработване на
промени в полиците (напр. преобразувания и възстановявания). Други
административни разходи са пряко свързани със застрахователна
дейност, но произтичат от дейности, които обхващат повече от една
полица, като например заплатите на персонала, който отговаря за админ
истрирането на полиците.
Сумата се отнася за дела на презастрахователи.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0010—C0160/
R0700

Административни
разходи — Нетни

Административните разходи, направени от групата ►M2 следващ
отчетен период ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи,
които са свързани с администрирането на полиците, включително
разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Някои административни разходи са пряко свързани с дейности по
конкретен застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като
например разходите за фактуриране на премиите, разходите по
изпращане на редовна информация на притежателите на полици и
разходите за обработване на промени в полиците (напр. преобразувания
и възстановявания). Други административни разходи са пряко свързани
със застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат
повече от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Нетните административни разходи представляват сборът от пряката
дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.

C0010—C0160/
R0710

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни — Пряка
дейност

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят по
отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

C0010—C0120/
R0720

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят по
отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.
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C0130—C0160/
R0730

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

УКАЗАНИЯ

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася
презастраховане.

C0010—C0160/
R0740

Разходи за
управление на
инвестиции — Дял
на презастрахователи

за

брутното

прието

непропорционално

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за дела на презастрахователи.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0010—C0160/
R0800

Разходи за
управление на
инвестиции —
Нетни

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за нетните разходи за управление на инвестиции.
Нетните разходи за управление на инвестиции представляват сборът от
пряката дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със
сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.

C0010—C0120/
R0810

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни — Пряка
дейност

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0010—C0120/
R0820

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.
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C0130—C0160/
R0830

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

УКАЗАНИЯ

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутното прието непропорционално презастраховане.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0010—C0160/
R0840

Разходи за
управление на
претенции — Дял на
презастрахователи

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0010—C0160/
R0900

Разходи за
управление на
претенции — Нетни

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Нетните разходи за управление на претенции представляват сборът от
пряката дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със
сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0010—C0120/
R0910

Разходи за
придобиване —
Брутни — Пряка
дейност

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото групата е
издала съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

C0010—C0120/
R0920

Разходи за
придобиване —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото групата е
издала съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.
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C0130—C0160/
R0930

Разходи за
придобиване —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

УКАЗАНИЯ

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото групата е
издала съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за приетото непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R0940

Разходи за
придобиване — Дял
на презастрахователи

Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото групата е
издала съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи
за продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0010—C0160/
R1000

Разходи за
придобиване —
Нетни

►M1 Разходите за придобиване включват разходи, в т.ч. разходи за
подновяване, които могат да бъдат определени на равнище отделен
застрахователен договор и са били направени, защото предприятието
е издало съответния договор. Това са разходи за комисиони, разходи за
продажба, подписване и започване на издаден застрахователен
договор. Тук се включват промените в отсрочените разходи по
придобиването. По отношение на презастрахователните предприятия
определението се прилага mutatis mutandis.
Нетните разходи за придобиване представляват сборът от пряката
дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия. ◄

C0010—C0120/
R1010

Режийни разходи —
Брутни — Пряка
дейност

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. разходи за електроенергия,
наем на помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват
също разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутната пряка дейност.

C0010—C0120/
R1020

Режийни разходи —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за електроенергия, наем на
помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват също
разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутното прието пропорционално презастраховане.
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C0130—C0160/
R1030

Режийни разходи —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

УКАЗАНИЯ

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за електроенергия, наем на
помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват също
разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутното прието непропорционално презастраховане.

C0010—C0160/
R1040

Режийни разходи —
Дял на
презастрахователи

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за електроенергия, наем на
помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват също
разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за дела на презастрахователи.
Делът на презастрахователи трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0010—C0160/
R1100

Режийни разходи —
Нетни

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за електроенергия, наем на
помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват също
разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Нетните режийни разходи представляват сборът от пряката дейност и
приетата презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена
към презастрахователни предприятия.

C0200/
R0110–R1100

Общо

Общо за различни позиции за всички видове дейности.

C0200/R1200

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените по-горе
разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви,
загуби при продажба и др.

C0200/R1300

Общо разходи

Размер на всички технически разходи

Застрахователни и презастрахователни задължения в животозастраховането

C0210—C0280/
R1410

Записани премии —
Брутни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, произтичащи от брутна
дейност, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.
Тук се включва както пряката, така и презастрахователната дейност.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 991
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0210—C0280/
R1420

Записани премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани
премии обхваща всички суми, прехвърлени към презастрахователи и
дължими ►M2 следваща финансова година ◄ по застрахователни
договори, независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло
или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0210—C0280/
R1500

Записани премии —
Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сборът от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.

C0210—C0280/
R1510

Получени премии —
Брутни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка с пряка застрахователна дейност и приета презастрахователна
дейност.

C0210—C0280/
R1520

Получени премии —
Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е делът на презастрахователите от
брутните записани премии минус промяната в дела на презастрахов
ателите от пренос-премийния резерв.

C0210—C0280/
R1600

Получени премии —
Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/
ЕИО, когато е приложимо: това е сборът от брутните записани
премии минус промяната в брутния пренос-премиен резерв във
връзка със сбора от пряката дейност и приетата презастрахователна
дейност, намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни
предприятия.

C0210—C0280/
R1610

Възникнали
претенции —
Брутни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО: възникналите претенции предста
вляват сборът от изплатените претенции и промяната в резерва за
претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със
застрахователни договори, произтичащи от пряка и презастрахователна
дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0210—C0280/
R1620

Възникнали
претенции — Дял на
презастрахователи

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО: това е делът на презастрахов
ателите от сбора от изплатените претенции и промяната в резерва за
претенции ►M2 следваща финансова година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0210—C0280/
R1700

Възникнали
претенции — Нетни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО: възникналите претенции предста
вляват сборът от изплатените претенции и промяната в резерва за
претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със
сбора от пряката дейност и приетата презастрахователна дейност,
намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените
в резервите за разходи за управление на претенции.

C0210—C0280/
R1710

Промени в други
технически резерви
— Брутни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви във връзка със застрахователни договори,
произтичащи от брутната пряка и презастрахователна дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако
промяната е отрицателна (намаляване на други технически резерви,
което води до печалба), или като отрицателна стойност, ако
промяната е положителна (увеличение на други технически резерви,
което води до загуба). ◄
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C0210—C0280/
R1720

Промени в други
технически резерви
— Дял на
презастрахователи

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: Това е делът на
презастрахователите от промените в други технически резерви.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако разликата
е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако промяната е полож
ителна. ◄

C0210—C0280/
R1800

Промени в други
технически резерви
— Нетни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните промени в други
технически резерви, свързани със сбора от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако промяната
е отрицателна (намаляване на други технически резерви, което води до
печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната е положителна
(увеличение на други технически резерви, което води до загуба). ◄

C0210—C0280/
R1900

Възникнали разходи

Всички технически разходи, направени от групата ►M2
отчетен период ◄, на принципа на текущото начисляване.

C0210—C0280/
R1910

Административни
разходи — Брутни

Административните разходи, направени от групата ►M2 следваща
финансова година ◄ на принципа на текущото начисляване, са
разходи, които са свързани с администрирането на полиците, включ
ително разходите по отношение на презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахов
ателен риск. Някои административни разходи са пряко свързани с
дейности по конкретен застрахователен договор (напр. разходи за
поддръжка), като например разходите за фактуриране на премиите,
разходите по изпращане на редовна информация на притежателите на
полици и разходите за обработване на промени в полиците (напр.
преобразувания и възстановявания). Други административни разходи са
пряко свързани със застрахователна дейност, но произтичат от дейности,
които обхващат повече от една полица, като например заплатите на
персонала, който отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.

C0210—C0280/
R1920

Административни
разходи — Дял на
презастрахователи

Административните разходи, направени от групата ►M2 следващ
отчетен период ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи,
които са свързани с администрирането на полиците, включително
разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Някои административни разходи са пряко свързани с дейности по
конкретен застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като
например разходите за фактуриране на премиите, разходите по
изпращане на редовна информация на притежателите на полици и
разходите за обработване на промени в полиците (напр. преобразувания
и възстановявания). Други административни разходи са пряко свързани
със застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат
повече от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0210—C0280/
R2000

Административни
разходи — Нетни

Административните разходи, направени от групата ►M2 следващ
отчетен период ◄ на принципа на текущото начисляване, са разходи,
които са свързани с администрирането на полиците, включително
разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Някои административни разходи са пряко свързани с дейности по
конкретен застрахователен договор (напр. разходи за поддръжка), като
например разходите за фактуриране на премиите, разходите по
изпращане на редовна информация на притежателите на полици и
разходите за обработване на промени в полиците (напр. преобразувания
и възстановявания). Други административни разходи са пряко свързани
със застрахователна дейност, но произтичат от дейности, които обхващат
повече от една полица, като например заплатите на персонала, който
отговаря за администрирането на полиците.
Сумата се отнася за нетните административни разходи.
Нетните административни разходи представляват сборът от пряката
дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.

следващ
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C0210—C0280/
R2010

Разходи за
управление на
инвестиции —
Брутни

УКАЗАНИЯ

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.

C0210—C0280/
R2020

Разходи за
управление на
инвестиции — Дял
на презастрахователи

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0210—C0280/
R2100

Разходи за
управление на
инвестиции —
Нетни

Разходите за управление на инвестиции обикновено не се разпределят
по отделни полици, а на ниво портфейл от застрахователни договори.
Разходите за управление на инвестиции биха могли да включват
разходи за поддържане на регистри на инвестиционните портфейли,
заплати на персонала, отговарящ за инвестициите, възнаграждения на
външни консултанти, разходи, свързани с търгуване на инвестициите
(т.е. покупка и продажба на ценни книжа от портфейла), а в някои
случаи и възнаграждение за попечителски услуги.
Сумата се отнася за нетните разходи за управление на инвестиции.
Нетните разходи за управление на инвестиции представляват сборът от
пряката дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със
сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.

C0210—C0280/
R2110

Разходи за
управление на
претенции —
Брутни

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0210—C0280/
R2120

Разходи за
управление на
претенции — Дял на
презастрахователи

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 994
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.
C0210—C0280/
R2200

Разходи за
управление на
претенции — Нетни

Разходите за управление на претенции са разходи, които ще бъдат
направени при обработване и разрешаване на претенции, включително
хонорари на адвокати и вещи лица и вътрешни разходи за обработка
на плащанията по претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр. хонорари на адвокати и
вещи лица), други произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала, който отговаря за
обработване на претенциите.
Нетните разходи за управление на претенции представляват сборът от
пряката дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със
сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук се включват промените в резервите за разходи за управление на
претенции.

C0210—C0280/
R2210

Разходи за
придобиване —
Брутни

Разходите за придобиване включват разходи, които могат да бъдат
определени на равнище отделен застрахователен договор и са били
направени, защото групата е издала съответния договор. Това са
разходи за комисиони, разходи за продажба, подписване и започване
на издаден застрахователен договор. Тук се включват промените в
отсрочените разходи по придобиването. По отношение на
презастрахователните предприятия определението се прилага mutatis
mutandis.
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.

C0210—C0280/
R2220

Разходи за
придобиване — Дял
на
презастрахователи

Разходите за придобиване включват разходи, които могат да бъдат
определени на равнище отделен застрахователен договор и са били
направени, защото групата е издала съответния договор. Това са
разходи за комисиони, разходи за продажба, подписване и започване
на издаден застрахователен договор. Тук се включват промените в
отсрочените разходи по придобиването. По отношение на
презастрахователните предприятия определението се прилага mutatis
mutandis.
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0210—C0280/
R2300

Разходи за
придобиване —
Нетни

Разходите за придобиване включват разходи, които могат да бъдат
определени на равнище отделен застрахователен договор и са били
направени, защото групата е издала съответния договор. Това са
разходи за комисиони, разходи за продажба, подписване и започване
на издаден застрахователен договор. Тук се включват промените в
отсрочените разходи по придобиването. По отношение на
презастрахователните предприятия определението се прилага mutatis
mutandis.
Нетните разходи за придобиване представляват сборът от пряката
дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със сумата,
прехвърлена към презастрахователни предприятия.

C0210—C0280/
R2310

Режийни разходи —
Брутни

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за електроенергия, наем на
помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват също
разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за брутната пряка и презастрахователна дейност.
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C0210—C0280/
R2320

Режийни разходи —
Дял на
презастрахователи

УКАЗАНИЯ

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за електроенергия, наем на
помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват също
разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Сумата се отнася за дела на презастрахователите.
Делът на презастрахователите трябва по подразбиране да бъде
разпределен по вид разходи; ако това не е възможно, се отчитат като
разходи за придобиване.

C0210—C0280/
R2400

Режийни разходи —
Нетни

Режийните разходи включват заплати на генерални директори, разходи
за одит и текущи ежедневни разходи, т.е. за електроенергия, наем на
помещения, разходи за ИТ. Тези режийни разходи включват също
разходи, свързани с разработването на нови застрахователни и
презастрахователни дейности, реклама на застрахователни продукти,
подобряване на вътрешните процеси, като например инвестиции в
системи за подпомагане на застрахователната и презастрахователната
дейност (напр. закупуване на нова информационна система и
разработване на нов софтуер).
Нетните режийни разходи представляват сборът от пряката дейност и
приетата презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена
към презастрахователни предприятия.

C0300/
R1410–R2400

Общо

Общо за различни позиции за всички видове животозастрахователни
дейности.

C0300/R2500

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените по-горе
разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви,
загуби при продажба и др.

C0300/R2600

Общо разходи

Размер на всички технически разходи.

C0210—C0280/
R2700

Общ размер на
предсрочните
прекратявания

Тази стойност представлява общата стойност на предсрочните
прекратявания, настъпили през годината.
Тази стойност се отчита също при възникналите претенции (позиция
R1610).

S.05.02 — Премии, претенции и разходи по държава
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група. ►M2 Образецът не се подава, когато праговете за
докладване по държави, описани по-долу, не са приложими, т.е.
държавата на произход представлява 90 % или повече от общите брутни
записани премии. ◄
Настоящият образец се подава съгласно счетоводните принципи, т.е.: Местни
ОСП или МСФО, приети като местни ОСП. Групите използват принципите
на признаване и оценяване, следвани в публикуваните финансови отчети, не е
необходимо ново признаване и оценяване ►M2 , освен за класифицирането
като инвестиционни или като застрахователни договори, когато това е
приложимо във финансовите отчети. В настоящия образец се включват
всички застрахователни дейности независимо от евентуални различия в клас
ифицирането като инвестиционни или като застрахователни договори,
приложимо във финансовите отчети. ◄

▼M2

__________

▼B
Настоящият образец включва само застрахователната и презастраховат
елната дейност от консолидирана счетоводна гледна точка.
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За класификацията по държави се използват следните критерии:
— Информацията по държави трябва да бъде подадена за петте държави с
най-големи по размер брутни записани премии, в допълнение към
собствената държава по произход или докато бъдат достигнати 90 %
от общите брутни записани премии;
— При пряка застрахователна дейност за видове дейност „Медицински
разходи“, „Защита на доходите“, „Обезщетение на работниците“,
„Пожар и други имуществени вреди“ и „Кредити и гаранции“,
информацията трябва да бъде отчетена по държава, където е разположен
рискът, както е определено в член 13, параграф 13 от Директива
2009/138/ЕО;
— При пряка застрахователна дейност за всички други видове дейности
информацията трябва да бъде отчетена по държава, в която е бил
сключен договорът;
— При
пропорционално
и
непропорционално
презастраховане
информацията трябва да бъде отчетена по държава на местона
хождението на предприятието цедент.
За целите на настоящия образец „държава, в която е бил сключен дого
ворът“ означава:
о) Държавата, в която е установено застрахователното предприятие
(държавата по произход), ако договорът не е бил реализиран чрез клон
или свободно предоставяне на услуги;
п) Държавата, в която се намира клонът (приемаща държава), ако договорът
е бил реализиран чрез клон;
р) Държавата, в която свободното предоставяне на услуги е било нотиф
ицирано (приемаща държава), ако договорът е бил реализиран чрез
свободно предоставяне на услуги.
с) Ако се използва посредник или при всяко друго положение, а), б) или в)
в зависимост от това кой е реализирал договора.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане
C0020—C0060/
R0010

Първите пет
държави (по
размер на брутни
записани премии)
— задължения в
общото
застраховане

Посочва се двубуквеният код на държавите, отчитани за задължения в
общото застраховане, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0080—C0140/
R0110

Записани премии
— Брутни —
Пряка дейност

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани премии
обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова година ◄
по застрахователни договори, произтичащи от пряка дейност, независимо
от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло или отчасти, да се
отнасят за следваща финансова година.

C0080—C0140/
R0120

Записани премии
— Брутни —
Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани премии
обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова година ◄
по застрахователни договори, произтичащи от прието пропорционално
презастраховане, независимо от обстоятелството, че тези суми могат,
изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0080—C0140/
R0130

Записани премии
— Брутни —
Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани премии
обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова година ◄
по застрахователни договори, произтичащи от прието непропорционално
презастраховане, независимо от обстоятелството, че тези суми могат,
изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.
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C0080—C0140/
R0140

Записани премии
— Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани премии обхваща всички
суми, прехвърлени към презастрахователи ►M2 следваща финансова
година ◄ по застрахователни договори, независимо от обстоятелството, че
тези суми могат, изцяло или отчасти, да се отнасят за следваща финансова
година.

C0080—C0140/
R0200

Записани премии
— Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сборът от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.

C0080—C0140/
R0210

Получени премии
— Брутни —
Пряка дейност

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от брутните записани премии минус
промяната в брутния пренос-премиен резерв във връзка с пряка
застрахователна дейност.

C0080—C0140/
R0220

Получени премии
— Брутни —
Прието
пропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от брутните записани премии минус
промяната в брутния пренос-премиен резерв във връзка с прието
пропорционално презастраховане.

C0080—C0140/
R0230

Получени премии
— Брутни —
Прието
непропорционално
презастраховане

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от брутните записани премии минус
промяната в брутния пренос-премиен резерв във връзка с прието
непропорционално презастраховане.

C0080—C0140/
R0240

Получени премии
— Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от дела на презастрахователи от
брутните записани премии минус промяната в дела на презастрахователи
от пренос-премийния резерв.

C0080—C0140/
R0300

Получени премии
— Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от брутните записани премии минус
промяната в брутния пренос-премиен резерв във връзка със сбора от
пряката дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със
сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.

C0080—C0140/
R0310

Възникнали
претенции —
Брутни — Пряка
дейност

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите
претенции представляват сборът от изплатените претенции и промяната
в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка
със застрахователни договори, произтичащи от пряка дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0320

Възникнали
претенции —
Брутни — Прието
пропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите
претенции представляват сборът от изплатените претенции и промяната
в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка
със застрахователни договори, произтичащи от прието пропорционално
презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 998
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0080—C0140/
R0330

Възникнали
претенции —
Брутни — Прието
непропорционално
презастраховане

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е определено
в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите претенции
представляват сборът от изплатените претенции и промяната в резерва за
претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка със застрахов
ателни договори, произтичащи от прието непропорционално презастраховане.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0340

Възникнали
претенции — Дял
на
презастрахователи

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това е
делът на презастрахователите от сбора от изплатените претенции и
промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0400

Възникнали
претенции —
Нетни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите
претенции представляват сборът от изплатените претенции и промяната
в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка
със сбора от пряката дейност и приетата презастрахователна дейност,
намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.

C0080—C0140/
R0410

Промени в други
технически
резерви — Брутни
— Пряка дейност

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други технически
резерви за брутната пряка дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако промяната
е отрицателна (намаляване на други технически резерви, което води до
печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната е положителна
(увеличение на други технически резерви, което води до загуба). ◄

C0080—C0140/
R0420

Промени в други
технически
резерви — Брутни
— Прието
пропорционално
презастраховане

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други технически
резерви за брутното прието пропорционално презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако промяната
е отрицателна (намаляване на други технически резерви, което води до
печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната е положителна
(увеличение на други технически резерви, което води до загуба). ◄

C0080—C0140/
R0430

Промени в други
технически
резерви — Брутни
— Прието
непропорционално
презастраховане

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други технически
резерви за брутното прието непропорционално презастраховане.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако промяната
е отрицателна (намаляване на други технически резерви, което води до
печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната е положителна
(увеличение на други технически резерви, което води до загуба). ◄

C0080—C0140/
R0440

Промени в други
технически
резерви — Дял на
презастрахователи

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в други технически
резерви, свързани със сумите, прехвърлени към презастрахователи.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако разликата
е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако промяната е полож
ителна. ◄

C0080—C0140/
R0500

Промени в други
технически
резерви — Нетни

Промени в други технически резерви, както е определено в Директива
91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетният размер на промените в други
технически резерви представлява сборът от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако промяната
е отрицателна (намаляване на други технически резерви, което води до
печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната е положителна
(увеличение на други технически резерви, което води до загуба). ◄

C0080 —
C0140/R0550

Възникнали
разходи

Всички технически разходи, направени от групата ►M2
отчетен период ◄, на принципа на текущото начисляване.

C0140/R1200

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените по-горе
разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви, загуби
при продажба и др.

следващ
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C0140/R1300

Общо разходи

УКАЗАНИЯ

Сума на всички технически разходи по държави, обхванати от
настоящия образец.

Животозастрахователни задължения
C0160—
C0200/R1400

Първите пет
държави (по
размер на брутни
записани премии)
— задължения в
живот
озастраховането

Посочва се двубуквеният код на държавите, отчитани за задължения в
животозастраховането, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0220—C0280/
R1410

Записани премии
— Брутни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани премии
обхваща всички суми, дължими ►M2 следваща финансова година ◄
по застрахователни договори, произтичащи от брутна дейност,
независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло или
отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0220—C0280/
R1420

Записани премии
— Дял на
презастрахователи

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: брутни записани премии
обхваща всички суми, прехвърлени към презастрахователи и дължими
►M2 следваща финансова година ◄ по застрахователни договори,
независимо от обстоятелството, че тези суми могат, изцяло или
отчасти, да се отнасят за следваща финансова година.

C0220—C0280/
R1500

Записани премии
— Нетни

Определение на записани премии, предвидено при прилагане на
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: нетните начислени
премии представляват сборът от пряката дейност и приетата
презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена към
презастрахователни предприятия.

C0220—C0280/
R1510

Получени премии
— Брутни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от брутните записани премии минус
промяната в брутния пренос-премиен резерв във връзка с пряка и приета
брутна пропорционална презастрахователна дейност.

C0220—C0280/
R1520

Получени премии
— Дял на
презастрахователи

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е делът на презастрахователи от брутните
записани премии минус промяната в дела на презастрахователи от
пренос-премийния резерв.

C0220—C0280/
R1600

Получени премии
— Нетни

Определение на получени премии, предвидено в Директива 91/674/ЕИО,
когато е приложимо: това е сборът от брутните записани премии минус
промяната в брутния пренос-премиен резерв във връзка със сбора от
пряката дейност и приетата презастрахователна дейност, намален със
сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.

C0220—C0280/
R1610

Възникнали
претенции —
Брутни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите
претенции представляват сборът от изплатените претенции и промяната
в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка
със застрахователни договори, произтичащи от брутна пряка и
презастрахователна дейност.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.

C0220—C0280/
R1620

Възникнали
претенции — Дял на
презастрахователи

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това е
делът на презастрахователите от сбора от изплатените претенции и
промяната в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.
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C0220—C0280/
R1700

Възникнали
претенции —
Нетни

Претенции, възникнали ►M2 следващ отчетен период ◄, както е
определено в Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: възникналите
претенции представляват сборът от изплатените претенции и промяната
в резерва за претенции ►M2 следваща финансова година ◄ във връзка
със сбора от пряката дейност и приетата презастрахователна дейност,
намален със сумата, прехвърлена към презастрахователни предприятия.
Тук не се включват разходите за управление на претенции и промените в
резервите за разходи за управление на претенции.

C0220—C0280/
R1710

Промени в други
технически
резерви — Брутни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви във връзка със застрахователни договори,
произтичащи от брутната пряка и презастрахователна дейност.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако промяната
е отрицателна (намаляване на други технически резерви, което води до
печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната е положителна
(увеличение на други технически резерви, което води до загуба). ◄

C0220—C0280/
R1720

Промени в други
технически
резерви — Дял на
презастрахователи

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: Това е делът на
презастрахователи от промените в други технически резерви.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако разликата
е отрицателна, или като отрицателна стойност, ако промяната е полож
ителна. ◄

C0220—C0280/
R1800

Промени в други
технически
резерви — Нетни

Определение на промени в други технически резерви, предвидено в
Директива 91/674/ЕИО, когато е приложимо: това са промените в
други технически резерви, свързани със сбора от пряката дейност и
приетата презастрахователна дейност, намален със сумата, прехвърлена
към презастрахователни предприятия.
►M2 Тази позиция се отчита като положителна стойност, ако промяната
е отрицателна (намаляване на други технически резерви, което води до
печалба), или като отрицателна стойност, ако промяната е положителна
(увеличение на други технически резерви, което води до загуба). ◄

C0220—C0280/
R1900

Възникнали
разходи

Всички технически разходи, направени от групата ►M2
отчетен период ◄, на принципа на текущото начисляване.

C0280/R2500

Други разходи

Други технически разходи, които не са включени в посочените по-горе
разходи, без да се разделят по видове дейности.
Не включва нетехнически разходи, като данъци, разходи за лихви, загуби
при продажба и др.

C0280/R2600

Общо разходи

Сума на всички технически разходи по държави, обхванати от
настоящия образец.

S.06.01 — Обобщение на активите
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група. Настоящият образец се използва на равнище група, когато
всички застрахователни и презастрахователни предприятия, попадащи в
обхвата на надзора на групова основа, ползват освобождаването в съотв
етствие с член 35, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент.
В настоящия образец се обобщава информацията за активи и деривати на
застрахователното или презастрахователното предприятие, притежаващо
дялово участие, застрахователния холдинг или финансовия холдинг със
смесена дейност (на равнище група), включително активи и деривати,
държани във връзка с обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако стой
ността по „Платежоспособност II“ е отрицателна (напр. деривати, които
са пасив за предприятието).

следващ
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Образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните от групата активи и деривати, нетно
от сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на
групова основа.
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща активите и
дериватите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги
или финансовите холдинги със смесена дейност, дъщерните предприятия,
и неконтролиращите дялови участия, независимо от използвания
пропорционален дял. Активите, държани от предприятия от другите
финансови сектори, не се включват.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните от групата активи и деривати, нетно от
сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова
основа, както и активите и дериватите, държани от застрахователните или
презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност, дъщерните предприятия, и неконтролиращите дяловите участия,
независимо от използвания пропорционален дял.

ПОЗИЦИЯ

C0010—C0060/
R0010

Активи, които се
търгуват на фондова
борса

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, търгувани на фондова борса, по портфейл.
За целите на настоящия образец даден актив се счита за търгуван на
фондова борса, ако е договорен на регулиран пазар или чрез
многостранна система за търговия, както е определено в Директива
2004/39/ЕО.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0020

Активи, които не се
търгуват на фондова
борса

Стойност на активите, нетъргувани на фондова борса, по портфейл.
За целите на настоящия образец нетъргувани на фондова борса
активи са тези, които не са договорени на регулиран пазар или
чрез многостранна система за търговия, както е определено в
Директива 2004/39/ЕО.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.
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C0010—C0060/
R0030

Активи, които не са
обменно търгуеми

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, които не са обменно търгуеми, по портфейл.
За целите на настоящия образец нетъргувани на фондова борса
активи са тези, които по своето естество не подлежат на договаряне
на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както
е определено в Директива 2004/39/ЕО.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0040

Държавни облигации

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 1 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0050

Корпоративни
облигации

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 2 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0060

Собствен капитал

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 3 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0070

Предприятия за
колективно
инвестиране

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 4 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
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Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0080

Структурирани
облигации

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 5 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0090

Обезпечени ценни
книжа

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 6 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0100

Парични средства и
депозити

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 7 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0110

Ипотеки и заеми

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 8 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.
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C0010—C0060/
R0120

Недвижима
собственост

УКАЗАНИЯ

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 9 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0130

Други инвестиции

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория 0 от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0140

Фючърси

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория А от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0150

Кол опции

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Б от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0160

Пут опции

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория В от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
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УКАЗАНИЯ

Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0170

Суапове

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Г от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0180

Форуърди

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Д от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

C0010—C0060/
R0190

Кредитни деривати

Стойност на активите, които могат да бъдат класифицирани по
категория Е от приложение IV — Категории активи, по портфейл.
Портфейлите следват разграничението между животозастраховане,
общо застраховане, обособени фондове, други вътрешни фондове,
средства на акционери и общи (без разделение).
Разделението по портфейли не е задължително, с изключение на
определянето на обособените фондове, но трябва да бъде направено,
ако предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието
не прилага разделение по портфейли, се използва категория „общи“.

S.06.02 — Списък на активите
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище група.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на допълнителните идентификационни кодове (CIC) се отнасят до прил
ожение VI — таблица CIC, към на настоящия регламент.
В настоящия образец се посочва списъкът на всички активи, включени в
счетоводния баланс като актив от категории 0—9 от приложение IV —
Категории активи, към настоящия регламент. По-специално, в настоящия
образец се отчитат и базовите ценни книжа, заведени в счетоводния
баланс, при споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни
книжа.
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Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на активите,
държани пряко от групата (т.е. не на принципа на подробен преглед),
които може да бъдат класифицирани като актив от категории 0—9 (по
отношение на управляваните от застрахователното/презастрахователното
предприятие продукти, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд, трябва да бъдат отчитани също само активите, обхванати от
категории активи 0—9, т.е. възстановяванията и пасивите, свързани с тези
продукти, не биват отчитани), със следните изключения:
a) Паричните средства се отчитат в един ред за всяка отделна валута, за
всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080 и C0090;
b) Прехвърляемите депозити (парични еквиваленти) и други депозити със
срок до падежа по-малко от една година се отчитат в един ред за всяка
двойка банки и валута, за всяка комбинация от позиции C0060, C0070,
C0080, C0090 и C0290;
c) Ипотеките и заемите за физически лица, включително заеми по полици,
се отчитат в два реда, един ред за заеми, предоставени на админ
истративния, управителния или надзорния орган, за всяка комбинация
от позиции C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290, и друг ред за заеми,
предоставени на други физически лица, за всяка комбинация от позиции
C0060, C0070, C0080, C0090 и C0290;
d) Депозитите към цеденти се отчитат в един ред, за всяка комбинация от
позиции C0060, C0070, C0080 и C0090;
e) Машините и съоръженията за собствено ползване на предприятието се
отчитат в един ред за всяка комбинация от позиции C0060, C0070, C0080
и C0090.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за активи“.

▼M1
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки актив се отчита
отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят
правилно всички изисквани в таблицата непарични променливи, с
изключение на позицията „Количество“. Ако една променлива на даден
актив може да получи две стойности, то този актив трябва да бъде
отчетен в повече от един ред.

▼B
В таблица „Информация за активи“ всеки актив се отчита отделно, в един
ред за всеки актив, като се попълват всички изисквани в таблицата проме
нливи.
Образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните от групата активи, нетно от сделките
в рамките на групата. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Активите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
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— Активите, държани от предприятията, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат позиция по позиция;
— Дяловите участия в предприятия, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви г), д) и е) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат в един ред, като това се посочва чрез използване на
наличните в поле C0310 варианти.
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен
списък на активите, държани от предприятията, притежаващи дялово
участие, застрахователните холдинги и дъщерните предприятия, и по един
ред за всяко неконтролиращо дялово участие. При отчитането на активите
не се взема предвид пропорционалният дял, използван за изчисляване на
груповата платежоспособност. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Активите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
— Активите, държани от застрахователни и презастрахователни
предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското
икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство и нееквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство), се отчитат позиция по позиция по предприятие;
— Дяловите участия, държани в застрахователни и презастрахователни
предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които не са дъщерни предприятия (от Европе
йското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското
икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското
икономическо пространство), се отчитат в един ред за всяко дялово
участие;
— Активите, държани от предприятия от другите финансови сектори, не се
включват.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането
отразява консолидираната позиция на активите, нетно от сделките в рамките
на групата, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от отчитането
обхваща подробен списък на активите, държани от предприятията,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите
холдинги със смесена дейност и дъщерните предприятия, и по един ред за
всяко неконтролиращо дялово участие, нетно от сделките в рамките на
групата и независимо от използвания пропорционален дял.
Първата част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Активите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
— Активите, държани от предприятията, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат позиция по позиция;
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— Дяловите участия в предприятия, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви г), д) и е) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат в един ред, като това се посочва чрез използване на
наличните в поле C0310 варианти.
— Дяловите участия в предприятия по метод 2 се отчитат в един ред за
всяко дъщерно предприятие и неконтролиращо дялово участие, като
това се посочва чрез използване на наличните в поле C0310 варианти.
Втората част на отчитането обхваща подробен списък на активите, държани
от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги и дъщерните предприятия, и по един ред за всяко неко
нтролиращо дялово участие, независимо от използвания пропорционален
дял. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Активите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност по метод 2,
се отчитат позиция по позиция;
— Активите, държани от застрахователни и презастрахователни
предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското
икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство и нееквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство) по метод 2, се отчитат позиция по позиция по
предприятие;
— Дяловите участия, държани в застрахователни и презастрахователни
предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които не са дъщерни предприятия (от Европе
йското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското
икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското
икономическо пространство), се отчитат в един ред за всяко дялово
участие;
— Активите, държани от предприятия от другите финансови сектори, не се
включват.
Информацията относно външния рейтинг (C0320) и признатите агенции за
външна кредитна оценка (АВКО) (C0330) може да бъде ограничена (да не
бъде отчетена) при следните обстоятелства:
a) чрез решение на националния надзорен орган (ННО) по член 254,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО; или
b) чрез решение на националния надзорен орган в случаите, когато
застрахователните и презастрахователните предприятия разполагат с
договорености за възлагане на външни подизпълнители на дейности в
областта на инвестициите, поради което предприятието не разполага
пряко с тази конкретна информация.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за държани позиции

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо
в обхвата на надзора на групова основа, което държи актива.
Тази позиция се попълва само когато се отнася за активи, държани от
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователни
холдинги или финансови холдинги със смесена дейност и дъщерни
предприятия по метода на приспадане и агрегиране.
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C0020

Идентификационен код
на предприятието

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва
последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“

C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
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8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификац
ионния код на актива и буквения код на валутата съгласно
стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се
посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентифик
ационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен
ISIN код + валута: „►M2 99/1 ◄“. ◄

C0060

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, други вътрешни фондове, общи (без
разделение) и обособени фондове. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни средства/фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, се използва категория „общи“.

C0070

Номер на фонда

Приложим за активи, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.

C0080

Номер на портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция

Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция, както е предвидено в член 77б, параграф 1,
буква а) от Директива 2009/138/ЕО. Този номер трябва да се прилага
последователно във времето и се използва за идентифициране на
портфейла, за който се прилага изравнителна корекция, в другите
образци. Не трябва да бъде използван повторно за друг портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция.

C0090

Активи, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочват се активите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
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Активи, предоставени
като обезпечение

УКАЗАНИЯ

Посочват се активите в счетоводния баланс на предприятието, които
са предоставени като обезпечение. Активите, предоставени частично
в залог, се отчитат по два реда, един за сумата на залога и втори за
оставащата част. За заложената част от актив се използва една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Активи в баланса, които са обезпечения, предоставени в залог
2 — Обезпечение за приета презастрахователна дейност
3 — Обезпечение за ценните книжа, получени в заем
4 — Репо сделки
9 — Различна от обезпечение

C0110

Държава на попечит
елство

►M1 Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166–1 на държавата, в
която активите на предприятието се държат от попечител. Когато се
посочват международни попечители, като Euroclear, държавата на
попечителство ще бъде тази, в която попечителските услуги са
били договорно определени. ◄
В случай че един актив е под попечителство в повече от една
държава, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда,
колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички държави на
попечителство.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за
ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC
95 — Машини и съоръжения (за собствено ползване) по същата
причина.
По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и съоръжения (за собствено ползване), държавата на
емитента се определя според адреса на недвижимата собственост.

C0120

Попечител

Наименование на финансовата институция — попечител.
В случай че един актив е под попечителство на повече от един
попечител, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой
реда, колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички попеч
ители. Тази позиция съответства на наименованието на субекта в
базата данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства
на юридическото наименование.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за
ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC
категория 9 — Недвижима собственост.

C0130

Количество

Брой активи, за съответните активи.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Номинална
сума (C0140).

C0140

Номинална сума

►M1 Неизплатената сума, измерена по номинална стойност, за
всички активи, за които тази позиция е приложима, и по
номинална стойност за CIC = 72, 73, 74, 75, 79 и 8. Тази позиция
не се прилага за CIC категории 71 и 9. Тази позиция не се отчита,
когато е отчетена позиция Количество (C0130). ◄
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Метод за оценка

УКАЗАНИЯ

Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на активите.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи
2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи
3 — алтернативни методи на оценка
4 — методи на коригирания собствен капитал (приложими за
оценяване на дялови участия)
5 — методи на собствения капитал по МСФО (приложими за
оценяване на дялови участия)
6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран
регламент 2015/35.

C0160

Стойност на
придобиване

Обща стойност на придобиване за държаните активи, чиста стойност
без начислена лихва. Прилага се само за CIC категории 7 и 8.

C0170

Обща стойност по
„Платежоспособност II“

►M1 Стойност, изчислена съгласно определението в член 75 от
Директива 2009/138/ЕО, която съответства на:
— „Номинална сума“ (неизплатена сума по главницата, измерена по
номинална стойност), умножено по „Процент на дял от
номинална сума по „Платежоспособност II“ плюс „Натрупана
лихва“, за активи, за които първите две позиции са приложими;
— ►M2 Съответства на „Количество“, умножено по „Цена за дял по
„Платежоспособност II“, за активи, за които тези две позиции са
приложими (плюс „Начислена лихва“, ако е приложимо); ◄
— За активи, класифицирани по категории 71 и 9, тук се посочва
стойността на актива по „Платежоспособност II“. ◄

C0180

Натрупана лихва

ПОЗИЦИЯ

Количествено определяне на размера на начислената лихва след
последната дата на купон за лихвоносни ►M2 активи ◄. Да се
обърне внимание, че тази стойност е също така част от позиция
„Обща стойност по „Платежоспособност II“.

УКАЗАНИЯ

Информация за активи

C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва
последователно във времето.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“
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C0050

Вид идентификационен
код на актива

УКАЗАНИЯ

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и
кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на
актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за
идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът
на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния
пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.

C0190

Наименование на
позицията

Отчетената позиция се определя чрез попълване на наименованието
на актива (или на адреса — при недвижима собственост), според
установените от предприятието подробни данни.
Отчита се следното:
— Когато CIC категория 8 — Ипотеки и заеми се отнася за ипотеки
и заеми за физически лица, в тази позиция се посочва „Заеми за
членове на административния, управителния или надзорния
орган“, т.е. заеми, предоставени на административния,
управителния или надзорния орган, или „Заеми за други
физически лица“ в съответствие с нейното естество, тъй като не
се изисква тези активи да бъдат индивидуално посочени. Заемите,
различни от заемите за физически лица, се отчитат поотделно.
— Тази точка не се прилага за CIC 95 — Машини и съоръжения (за
собствено ползване), тъй като не се изисква тези активи да бъдат
индивидуално посочени, CIC 71 и CIC 75.

C0200

Наименование на
емитента

Наименование на емитента, определен като предприятието, което
емитира активи за инвеститорите.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, наименование на емитента е наименованието на
лицето, управляващо фонда;
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— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), наименование на емитента е
наименованието на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, отнасящи
се за ипотеки и заеми за физически лица, в тази позиция се
посочва „Заеми за членове на административния, управителния
или надзорния орган“ или „Заеми за други физически лица“ в
съответствие с нейното естество, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.

C0210

Код на емитента

Идентификационен код на емитента, като се използва Идентификац
ионният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, код на емитента е кодът на лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), код на емитента е кодът на
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.

C0220

Вид код на емитента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на емитента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0230

Сектор на емитента

Посочва се икономическият сектор на емитента въз основа на найактуалния код според статистическа класификация на икономич
еските дейности в Европейската общност (NACE) (публикуван в
регламент на ЕО). Определящата сектора буква от кода по NACE
представлява минимално изискване за установяване на секторите
(например „А“ „или „А0111“ би било допустимо) с изключение на
кодове по NACE, отнасящи се до финансови и застрахователни
дейности, за които трябва да се използва определящата сектора
буква, последвана от 4-цифрен код за класа (например „K6411“).
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Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, сектор на емитента е секторът на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), сектор на емитента е секторът
на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.

C0240

Група на емитента

Наименование на крайното предприятие майка на емитента. По
отношение на предприятията за колективно инвестиране, връзката с
групата се отнася за лицето, управляващо фонда.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.

C0250

Код на групата на
емитента

Идентификационен код на групата на емитента, като се използва
Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.
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Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
емитента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0270

Държава на емитента

Двубуквен код на държава на местонахождение на емитента съгласно
стандарт ISO 3166-1.
Местонахождение на емитента се установява според адреса на
предприятието, издало/емитирало актива.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, държава на емитента е държавата на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), държава на емитента е
държавата на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Следва да се използва един от следните варианти:
— Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166-1
— XA: Наднационални емитенти
— ЕС: Институции на Европейския съюз

C0280

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно стандарт
ISO 4217.
Отчита се следното:
— Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми
(за ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква
тези активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 75 и за CIC 95
— Машини и съоръжения (за собствено ползване) по същата
причина.
— По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и съоръжения (за собствено ползване), валутата съотв
етства на валутата, в която инвестицията е направена.

C0290

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден актив се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен активът.
Предприятието майка прави проверка и гарантира, че кодът по CIC,
използван за същата ценна книга от други предприятия, е същият при
отчитането на равнище група.
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▼M1
C0300

Инфраструктурни
инвестиции

Посочва се дали активът е инфраструктурна инвестиция по смисъла
на член 1, точки 55а и 55б от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на
Комисията.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Не е инфраструктурна инвестиция
2 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: държавна гаранция (правителство, централна банка,
регионално правителство или местен орган)
3 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: подкрепяна от правителство, включително публична
финансова инициатива (правителство, централна банка, регионално
правителство или местен орган)
4 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: наднационална гаранция/подкрепа (ЕЦБ, многостранна банка
за развитие, международна организация)
9 — Инфраструктура, която не отговаря на условията за допуст
имост: други недопустими инфраструктурни заеми или инвестиции,
които не отговарят на условията за допустимост и които не са клас
ифицирани в горните категории.
12 — Допустима инфраструктура: държавна гаранция (правителство,
централна банка, регионално правителство или местен орган)
13 — Допустима инфраструктура: подкрепяна от правителство,
включително публична финансова инициатива (правителство,
централна банка, регионално правителство или местен орган)
14 — Допустима инфраструктура: наднационална гаранция/подкрепа
(ЕЦБ, многостранна банка за развитие, международна организация)
19 — Допустима инфраструктура: други допустими инфраструктурни
инвестиции, които не са класифицирани в горните категории.
20 — Европейски фонд за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ,
инвестиращ в инфраструктурни активи и ЕФДИ, инвестиращ в
други — неинфраструктурни — активи)

▼B
C0310

Дялови участия в
свързани предприятия,
включително участия

Прилага се само за категории активи 3 и 4.
Определя се дали капиталовият инструмент и друг дял представлява
дялово участие.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Не представлява дялово участие
2 — Неконтролиращо дялово участие в свързано застрахователно и
презастрахователно предприятие по метод 1
3 — Неконтролиращо дялово участие в свързано застрахователно и
презастрахователно предприятие по метод 2
4 — Дялово участие в друг финансов сектор
5 — Дъщерно предприятие по метод 2
6 — Дялово участие в друго стратегическо свързано предприятие по
метод 1
7 — Дялово участие в друго нестратегическо свързано предприятие
по метод 1
8 — Други дялови участия (например дялово участие в други
предприятия по метод 2)

C0320

Външен рейтинг

►M2 Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки
и заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), ако има
такива.
Това е рейтингът на емисията към отчетната референтна дата,
присъден от призната агенция за външна кредитна оценка (АВКО).
Ако няма рейтинг на емисията, позицията остава непопълнена. ◄
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Призната АВКО
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►M2 В C0320 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, се посочва предприятието-майка АВКО (изп
олзват се позоваванията от списъка на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал
нова агенция за кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все
още не е актуализиран, агенцията се отчита под „Други признати
АВКО“.
Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки и
заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), когато
такива са налични.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200WU1
EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300
VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
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— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6A1
D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 5493
00IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (ИКПС: 213800P3OOBSGWN
2UE81)
— Други признати АВКО
Тази позиция се отчита, когато е отчетена позиция Външен рейтинг
(C0320). ◄
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Степен на кредитно
качество

УКАЗАНИЯ

►M2 Прилага се за всеки актив, на който трябва да бъде присъдена
степен на кредитно качество за целите на изчисляване на КИП. ◄
Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на актива,
както е определено в член 109а, параграф 1 от Директива 2009/
138/ЕО.
Степента на кредитно качество отразява по-специално всички
корекции на кредитното качество, направени на вътрешно равнище
от страна на предприятията, използващи стандартната формула.
Тази позиция не се прилага за активи, за които предприятия,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг

C0350

Вътрешен рейтинг

►M2

__________ ◄

►M2 Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки
и заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), ако има
такива. ◄

C0360

Дюрация

Отнася се само за CIC категории 1, 2, 4 (когато е приложимо,
например за предприятие за колективно инвестиране, инвестиращи
основно в облигации), 5 и 6.
Дюрация на актива, определена като „остатъчна модифицирана
дюрация“ (модифицирана дюрация, изчислена въз основа на
оставащия срок до падежа на ценната книга, считано от референтната
дата на отчитане). За активи без фиксиран падеж се използва първата
дата на изкупуване. Дюрацията се изчислява на базата на икономич
еската стойност.
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C0370

УКАЗАНИЯ

Цена за дял по „Плате Стойност в отчетна валута за актива, ако е приложимо.
жоспособност II“
Тази позиция се отчита, когато позиция Количество (C0130) е била
отчетена в първата част на образеца („Информация за държани
позиции“).
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Процент на дял
от номинална сума по „Платежоспособност II“ (C0380).

C0380

Процент на дял от
номинална сума по
„Платежоспособност II“

►M1 Сума в процент от номиналната стойност, чиста цена без
начислена лихва за актива, ако е приложимо.
Тази позиция се отчита, когато за позиция Номинална сума (C0140) е
предоставена информация в първата част на образеца („Информация
за държани позиции“), освен за CIC категории 71 и 9.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Цена за дял по
„Платежоспособност II“ (C0370). ◄

C0390

Падеж

Прилага се само за CIC категории 1, 2, 5, 6, и 8, CIC 74 и CIC 79.
Посочва се датата на падеж съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд).
Съответства винаги на датата на падежа, дори за ценни книжа с
опция за обратно изкупуване.
Отчита се следното:
— За перпетюитети се използва „9999-12-31“
— За CIC категория 8, по отношение на заеми и ипотеки за
физически лица, се отчита претегленият (въз основа на размера
на заема) остатъчен срок до падежа.

S.06.03 — Предприятия за колективно инвестиране — подход на
подробен преглед
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище група.
Настоящият образец съдържа информация за подробен преглед на
предприятията за колективно инвестиране, както и на инвестициите под
формата на фондове и подобни предприятия, включително когато те са
дялови участия, по съответна категория активи, държава на емитиране и
валута. Подходът на подробен преглед се извършва докато бъдат уста
новени категориите активи, държави и валути. По отношение на фондове,
инвестиращи във фондове, се прилага същият подход на подробен преглед.
►M2 Предвид пропорционалността и конкретните указанията на образеца,
подходът на подробен преглед се извършва, докато бъдат установени
категориите активи, държави и валути. По отношение на фондове,
инвестиращи във фондове, се прилага същият подход на подробен
преглед. ◄

▼M2
За определяне на държавите се прилага подходът на подробен преглед, за да
се определи експозицията по държави за 90 % от стойността на фондовете.
Групите разполагат с разумна увереност, че оставащите 10 % от стойността
на фонда, които не са определени по държави, са диверсифицирани по
географски области, например че не повече от 5 % са инвестирани в една
и съща държава. Подходът на подробен преглед се прилага като се вземе
предвид инвестираната сума, като се започне от най-големия до най-малкия
единен фонд, и подходът трябва да се използва последователно във времето.

▼B
Тримесечната информация се подава само когато съотношението на
предприятията за колективно инвестиране, притежавани от групата,
спрямо общия размер на инвестициите, измерено като съотношението
между позиция C0010/R0180 от образец S.02.01 плюс предприятия за
колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0220 от образец
S.02.01, плюс предприятия за колективно инвестиране, включени в
позиция C0010/R0090, и сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/RC0220
от образец S.02.01, е по-високо от 30 %, когато се използва единствено
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метод 1, определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО. Когато метод 1 се
използва в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съотношението
трябва да бъде коригирано, за да отрази позициите на всички субекти,
включени в обхвата на образец S.06.02.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.
Настоящият образец включва подробен преглед на всички предприятия за
колективно инвестиране, както и на инвестициите под формата на фондове
и подобни предприятия, включително когато те са дялови участия, по
съответната категория активи, отчетени по отделни позиции в S.06.02.
Ако предприятие за колективно инвестиране или инвестиция под формата
на фонд и подобно предприятие, е притежавано от много предприятия, то
се отчита само веднъж в настоящия образец.

ПОЗИЦИЯ

C0010

Идентификационен код
на предприятия за
колективно
инвестиране

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— код, определен от групата, при липса на посочените по-горе
варианти, който трябва да се прилага последователно във времето

C0020

Вид идентификационен
код на предприятия за
колективно
инвестиране

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от групата

C0030

Категория базови
активи

Посочват се категориите активи, вземания и деривати в рамките на
предприятието за колективно инвестиране. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Държавни облигации
2 — Корпоративни облигации
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УКАЗАНИЯ

3L — Капиталовите инструменти, търгувани на фондова борса
3X — Капиталовите инструменти, нетъргувани на фондова борса
4 — Предприятия за колективно инвестиране
5 — Структурирани облигации
6 — Обезпечени ценни книжа
7 — Парични средства и депозити
8 — Ипотеки и заеми
9 — Недвижима собственост
0 — Други инвестиции (включително вземания)
А — Фючърси
B-Кол опции
C — Пут опции
D — Суапове
E — Форуърди
F — Кредитни деривати
L — Пасиви
►M2 Категория „4 — Дялове в предприятия за колективно
инвестиране“ се използва само за несъществените остатъчни
стойности на „фондове, инвестиращи във фондове“ и всякакви
други фондове. ◄
C0040

Държава на емитиране

Разбивка на всяка категория активи, определени в C0030, по държава
на емитента. Посочва се държавата на местонахождение на емитента.
Местонахождението на емитента се установява според адреса на
предприятието, издало/емитирало актива.
Следва да се използва един от следните варианти:
— Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166-1
— XA: Наднационални емитенти
— ЕС: Институции на Европейския съюз
— AA: агрегирани държави поради прилагането на праг
Тази позиция не се прилага за категории 8 и 9, отчетени в C0030.

C0050

Валута

Посочва се дали валутата на съответната категория активи е
отчетната валута или чуждестранна валута. Всички валути,
различни от отчетната валута, се посочват като чуждестранни
валути. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетна валута
2 — Чуждестранна валута

C0060

Обща сума

Общата стойност, инвестирана чрез предприятия за колективно
инвестиране, по категория актив, по държава и по валута.
►M2 Пасивите се отчитат като положителна стойност, освен ако
позицията е дериватен пасив. ◄
Общата стойност на дериватите може да бъде положителна (актив)
или отрицателна (пасив).
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S.07.01 — Структурирани продукти
Общи коментари:

Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.

Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.

Структурираните продукти са определени като активи, попадащи в
категориите активи 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни
книжа).

Настоящият образец се отчита само когато размерът на структурираните
продукти, измерен като съотношение между активи, класифицирани като
активи от категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни
книжа) съгласно определението в приложение IV — Категории активи, към
настоящия регламент и сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от
образец S.02.01, е по-висок от 5 %, когато се използва единствено метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО. Когато метод 1 се
използва в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съотношението
трябва да бъде коригирано, за да отрази позициите на всички субекти,
включени в обхвата на образец S.06.02.

В някои случаи видовете структурирани продукти (C0070) служат за
определяне на деривата в основата на структурирания продукт. В този
случай тази класификация се използва, когато в основата на структурирания
продукт се намира посоченият дериват.

Образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.

Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните в портфейла на групата в структурирани
облигации и обезпечени ценни книжа, нетно от сделките в рамките на
групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа. Отчитането се
извършва по следния начин:

— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;

— Структурираните продукти, държани пряко от застрахователните или
презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност, се отчитат позиция по позиция;

— Структурирани продукти, държани от предприятията, консолидирани в
съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;

— Структурираните продукти, държани от други свързани предприятия, не
се включват.
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Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен
списък на структурираните облигации и обезпечените ценни книжа,
държани от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги и дъщерните предприятия, независимо от използвания
пропорционален дял. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Структурираните продукти, държани пряко от застрахователните или
презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност, се отчитат позиция по позиция.
— Структурираните продукти, държани от застрахователни и презастрахов
ателни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомаг
ателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европе
йското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското
икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското
икономическо пространство), се отчитат позиция по позиция по
предприятие.
— Структурираните продукти, държани от други свързани предприятия, не
се включват.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането
отразява консолидираната позиция на държаните от групата структурирани
облигации и обезпечени ценни книжа, нетно от сделките в рамките на
групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа, които трябва
да бъдат отчетени, а другата част от отчитането обхваща подробен списък
на структурираните облигации и обезпечените ценни книжа, държани от
предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги
или финансовите холдинги със смесена дейност и дъщерните предприятия,
независимо от използвания пропорционален дял.
Първата част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Структурираните продукти, държани пряко от застрахователните или
презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност, се отчитат позиция по позиция;
— Структурираните продукти, държани от предприятията, консолидирани
в съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;
— Структурираните продукти, държани от други свързани предприятия, не
се включват.
Втората част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Структурираните продукти, държани пряко от застрахователните или
презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност по метод 2, се отчитат позиция по позиция;

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1026
▼B
— Структурираните продукти, държани от застрахователни и презастрахов
ателни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомаг
ателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европе
йското икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското
икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското
икономическо пространство) по метод 2, се отчитат позиция по
позиция по предприятие;
— Структурираните продукти, държани от други свързани предприятия по
метод 2, не се включват.
ПОЗИЦИЯ

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

УКАЗАНИЯ

Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо
в обхвата на надзора на групова основа, което държи структурирания
продукт.
Тази позиция се попълва само когато се отнася за структурирани
продукти, държани от предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователни холдинги или финансови холдинги със смесена
дейност и дъщерни предприятия по метода на приспадане и
агрегиране.

C0020

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационният код на структурирания продукт, отчетен в
S.06.02, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Този код трябва да се използва последователно във
времето и не трябва да бъде използван повторно за друг продукт.
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“
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C0050

Вид идентификационен
код на актива

УКАЗАНИЯ

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификац
ионния код на актива и буквения код на валутата съгласно
стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се
посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентифик
ационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен
ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0060

Вид обезпечение

Посочва се видът на обезпечението, като се използват категориите
активи, определени в приложение IV — Категории активи. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Държавни облигации
2 — Корпоративни облигации
3 — Обособени средства
4 — Предприятия за колективно инвестиране
5 — Структурирани облигации
6 — Обезпечени ценни книжа
7 — Парични средства и депозити
8 — Ипотеки и заеми
9 — Недвижима собственост
0 — Други инвестиции
10 — Без обезпечение
Когато за един структуриран продукт има няколко категории обезп
ечение, се отчита най-представителната от тях.

C0070

Вид структуриран
продукт

Посочва се видът на структурата на продукта. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Дългови ценни книжа, обвързани със заеми
Ценна книга или депозит с внедрен кредитен дериват (напр. суапове
за кредитно неизпълнение или опции за кредитно неизпълнение)
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2 — Суапове с постоянен матуритет
(ценна книга с лихвен суап, при който частта с плаваща лихва бива
периодично адаптирана спрямо процент на пазара на ценни книжа с
фиксиран падеж)
3 — Ценни книжа, обезпечени с активи
(ценна книга, обезпечението по която е актив)
4 — Ценни книжа, обезпечени с ипотека
(ценна книга, обезпечението по която е недвижим имот)
5 — Ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот
(ценна книга, обезпечението по която е недвижим имот, като
например магазини, офис имоти, промишлени имоти, многофамилни
жилищни сгради и хотели)
6 — Обезпечени дългови задължения
(структурирани дългови ценни книжа, обезпечени с портфейл,
състоящ се от гарантирани или негарантирани облигации,
емитирани от корпоративни или суверенни субекти, или гарантирани
или негарантирани заеми, отпуснати от банките заемодатели на
корпоративни търговски и промишлени длъжници)
7 — Обезпечени задължения по заеми
(ценна книга, в основата на която има базов портфейл от заеми, като
генерираните по ценната книга парични потоци произтичат от този
портфейл)
8 — Обезпечени задължения по ипотеки
(ценна книга с инвестиционен рейтинг, гарантирана чрез пул от
облигации, заеми и други активи)
9 — Облигации и депозити, обвързани с лихвен процент
10 — Облигации и депозити, обвързани с капиталови инструменти и
капиталови индекси
11 — Облигации и депозити, обвързани с валути и стоки
12 — Облигации и депозити, обвързани с хибридни инструменти
(в т.ч. ценните книжа в недвижими имоти и капиталови инструменти)
13 — Облигации и депозити, обвързани с пазара
14 — Облигации и депозити, обвързани със застраховане, в т.ч.
покриващи катастрофичен и метеорологичен риск, както и риск от
смъртност
99 — Други, които не са обхванати от предходните варианти
C0080

Защита на капитала

Посочва се дали продуктът е със защита на капитала. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Цялостна защита на капитала
2 — Частична защита на капитала
3 — Без защита на капитала

C0090

Базови ценни книжа/
индекс/портфейл

Описва се видът на базовия инструмент. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Акции и фондове (определена група или кошница от капиталови
инструменти)
2 — Валута (определена група или кошница от валути)
3 — Лихвен процент и доходност (индекси по облигации, криви на
доходността, разлики в основни лихвени проценти по краткосрочни и
дългосрочни инструменти, кредитни спредове, темпове на инфлация
и други референтни показатели за лихвени проценти и доходност)
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4 — Стоки (избрана основна стока или група от стоки)
5 — Индекс (промяната в стойността на избран индекс)
6 — Смесен (комбинация от възможните, изброени по-горе видове)
9 — Други, които не са обхванати от предходните варианти (напр.
икономически индикатори)
C0100

Дължими за изплащане
или оспорими

Посочва се дали продуктът дава възможност за предсрочна покупка/
продажба по определена цена (кол/пут опция) или и двете, ако е
приложимо. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Покупката може да се инициира от купувача
2 — Покупката може да се инициира от продавача
3 — Продажбата може да се инициира от купувача
4 — Продажбата може да се инициира от продавача
5 — Комбинация от горните варианти

C0110
(A15)

Синтетично
структуриран продукт

Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти без
прехвърляне на активи (например продукти, при които няма да
бъдат доставяни активи, с изключение на пари в брой, при
настъпване на неблагоприятно/благоприятно събитие). Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Структурирани продукти без прехвърляне на активи
2 — Структурирани продукти с прехвърляне на активи

C0120

Предплатен
структуриран продукт

Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти, предо
ставящи възможност за предплащане, считано за ранно непланирано
връщане на главницата. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Структуриран продукт с предплащане
2 — Структуриран продукт без предплащане

C0130

Стойност на обезп
ечение

Общ размер на обезпечението към структурирания
независимо от естеството на обезпечението.

продукт

При обезпечаване на база портфейл се отчита единствено стойността,
посочена в договора, а не общата стойност.

C0140

Портфейл от обезп
ечения

Тази позиция съдържа информация дали обезпечението по
структурирания продукт обхваща само един или няколко
структурирани продукти, държани от предприятието. Нетните
позиции се отнасят до позициите, държани по структурирани
продукти. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Обезпечение, изчислено на базата на нетните позиции, прои
зтичащи от пакет от договори
2 — Обезпечение, изчислено на базата на един договор
10 — Без обезпечение

C0150

Фиксирана годишна
възвръщаемост

Посочва се купонът (отчитан като десетична дроб), ако е приложимо,
за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени
ценни книжа).
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C0160

Променлива годишна
възвръщаемост

Посочва се променливата норма на възвръщаемост, ако е приложимо,
за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени
ценни книжа). Най-често се определя като референтен показател за
пазарния лихвен процент плюс спред, или като показател, зависим от
стойността на даден портфейл или индекс (зависимост от базови
инструменти), или като по-сложни показатели за възвръщаемост,
определяни въз основа на изменението на цената на базовия актив
(зависимост от изменението на цената), наред с другото. ►M2 При
необходимост тази позиция може да бъде отчетена като низ, така че
да отразява начина, по който е изчислена възвръщаемостта. ◄

C0170

Загуба при неизпъ
лнение

◄) от
Процентът (като десетична дроб ►M2
инвестираната сума, който няма да бъде възстановен при неизпъ
лнение, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани
облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).

__________

Ако информацията не е определена в договора, тази позиция не се
отчита. Тази позиция не се прилага за некредитни структурирани
продукти.

C0180

Сума, от която започва
да се осигурява
покритието

Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична
дроб), над който загубите засягат структурирания продукт, ако е
приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обе
зпечени ценни книжа). Тази позиция не се прилага за некредитни
структурирани продукти.

C0190

Сумата, при която
спира да се осигурява
покритието

Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична
дроб), над който загубите престават да засягат структурирания
продукт, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани
облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа). Тази позиция не се
прилага за некредитни структурирани продукти.

S.08.01 — Открити деривати
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище група.
Категориите деривати, посочени в настоящия образец, са определени в
приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позова
ванията на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение V
— таблица CIC, към на настоящия регламент. Настоящият образец съдържа
списък по отделни позиции на дериватите, държани пряко от групата (т.е.
не на принципа на подробен преглед), които може да бъдат класифицирани
като актив от категории А—Е.

▼M1
Дериватите се разглеждат като активи, ако тяхната стойност по „Платежо
способност II“ е положителна или равна на нула. Те се разглеждат като
пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отрицателна.
Включват се както дериватите, разглеждани като активи, така и тези, разг
леждани като пасиви.

▼B
Информацията обхваща всички договори за деривати, които са
съществували през отчетния период и не са били приключени преди
референтната дата на отчитане.
Ако често се сключват сделки с един дериват, което води до множество
открити позиции, дериватът може да бъде отчетен на агрегирана или нетна
основа, доколкото всички съответни характеристики са общи, и като се
следват конкретните указания за всяка съответна позиция.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
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Дериват е финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
a) неговата стойност се променя в отговор на промяната в определен
лихвен процент, цена на финансов инструмент, цена на стока, валутен
курс, индекс на цени или лихвени проценти, кредитен рейтинг или
кредитен индекс, или друга променлива, при условие че в случай на
нефинансова променлива, променливата не е специфична за дадена
страна по договора (наричана понякога „базова“);
b) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква първон
ачална нетна инвестиция, която е по-малка от тази, която би се
изисквала за други видове договори, за които би могло да се очаква
да имат подобен отговор на промените в пазарните фактори;
c) той се урежда на бъдеща дата.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за деривати“.
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки дериват се отчита
отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят
правилно всички изисквани в таблицата позиции. Ако една променлива на
даден дериват може да получи две стойности, то този дериват трябва да
бъде отчетен в повече от един ред.
Конкретни, дериват с повече от една двойка валути трябва да бъде разделен
по всяка отделна двойка, като всяка от тях се отчита на отделен ред.
В таблица „Информация за деривати“ всеки дериват се отчита отделно, в
един ред за всеки актив, като се попълват всички изисквани в таблицата
променливи.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните от групата деривати, нетно от
сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на
групова основа. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Дериватите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
— Дериватите, държани от предприятията, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат позиция по позиция;
— Дериватите, държани от други свързани предприятия, не се включват.
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен
списък на дериватите, държани от предприятията, притежаващи дялово
участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със
смесена дейност и дъщерните предприятия, независимо от използвания
пропорционален дял. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Дериватите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
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предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското
икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство и нееквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство), се отчитат позиция по позиция по предприятие;
— Дериватите, държани от други свързани предприятия, не се включват.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането
отразява консолидираната позиция на дериватите, нетно от сделките в
рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
които трябва да бъдат отчетени, а другата част от отчитането обхваща
подробен списък на дериватите, държани от предприятията, притежаващи
дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със
смесена дейност и дъщерните предприятия, независимо от използвания
пропорционален дял.
Първата част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Дериватите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
— Дериватите, държани от предприятията, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат позиция по позиция;
— Дериватите, държани от други свързани предприятия, не се включват.
Втората част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Дериватите, държани от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност по метод 2,
се отчитат позиция по позиция;
— Дериватите, държани от застрахователни и презастрахователни
предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското
икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство и нееквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство) по метод 2, се отчитат позиция по позиция по
предприятие;
— Дериватите, държани от други свързани предприятия по метод 2, не се
включват.
Информацията относно Външен рейтинг (C0290) и Призната АВКО (C0300)
може да бъде ограничена (да не бъде отчетена) при следните обстоятелства:
c) чрез решение на националния надзорен орган по член 254, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО; или
d) чрез решение на националния надзорен орган в случаите, когато
застрахователните и презастрахователните предприятия разполагат с
договорености за възлагане на външни подизпълнители на дейности в
областта на инвестициите, поради което предприятието не разполага
пряко с тази конкретна информация.
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Информация за държани позиции
C0010

C0020

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо
в обхвата на надзора на групова основа, което държи деривата.

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:

Тази позиция се попълва само когато се отнася за деривати, държани
от предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователни
холдинги или финансови холдинги със смесена дейност и дъщерни
предприятия по метода на приспадане и агрегиране.

— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Идентификационен код
на деривата

Идентификационен код на деривата при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0050

Вид идентификационен
код на деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
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6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 —Код, определен от предприятието

C0060

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, общи (без разделение) и обособени
фондове. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, се използва категория „общи“.

C0070

Номер на фонда

Приложим за деривати, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.

C0080

Деривати, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочват се дериватите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон

C0090

Базов инструмент на
деривата

Вид код на базовия инструмент (актив или пасив), залегнал в
основата на договора за деривата. Тази позиция се отчита само за
дериватите, които имат един или няколко базови инструменти в
портфейла на предприятието. Индексите се считат за отделни
инструменти и се отчитат.
Посочва се идентификационният код на базовия инструмент, залегнал
в основата на деривата, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
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— ►M2 „Множество активи/пасиви“, ако базовите активи или
пасиви са няколко. ◄
ако базовият инструмент е индекс, се отчита неговият код.

C0100

Вид код на базовия
актив или пасив на
деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Базов инструмент
на деривата“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Тази позиция не се отчитат за дериватите, в чиято основа са
залегнали повече от един базов актив или пасив.

C0110

Използване на деривата

Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране,
ефективно управление на портфейла).
Микрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи един финансов
инструмент (актив или пасив), прогнозирана сделка или друг пасив.
Макрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи съвкупност от
финансови инструменти (активи или пасиви), прогнозирани сделки
или други пасиви.
Ефективното управление на портфейла се отнася обикновено за
операции, при които управляващото лице желае да подобри доход
ността по портфейла, като замени модела на паричния поток (понисък) с друг, който има по-висока стойност, чрез дериват или
набор от деривати, без да променя състава на портфейла от активи,
намалявайки размера на инвестициите и трансакционните разходи.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Микрохеджиране
2 — Макрохеджиране
3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви,
използвани в рамките на портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция
4 — Ефективното управление на портфейла, различно от съчета
ването на паричните потоци между активи и пасиви, използвани в
рамките на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
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Прилага се само за CIC категории B и C (кол и пут опции), с
препратка към отчетната дата.
Оценява се процентът на промяна на стойността на опциите по
отношение на промените в цените на базовите активи.
Отчита се като десетична дроб.

C0130

Условна стойност на
деривата

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата.
За фючърси и опции представлява размерът на договора, умножен по
пределно допустимата стойност и по броя на отчетените в този ред
договори. За суапове и форуърди представлява размерът на дого
ворите, отчетени в този ред. Когато пределно допустимата стойност
е диапазон, трябва да се използва средната стойност на диапазона.
Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира
(когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя
представлява нетната сума към отчетната дата.

C0140

Купувач/Продавач

Само за фючърси и опции, суапове и договори за кредитни деривати
__________ ◄.
►M2
Посочва се дали договорът за деривата е закупен или продаден.
Позицията на купувача и продавача за суаповете се определя в
зависимост от ценната книга или условната стойност и потоците по
суапа.
Продавачът по суапа притежава ценната книга или условната
стойност в началото на договора и е съгласен да достави през
срока на договора тази ценна книга или условна стойност, включ
ително всякакви други изходящи потоци, свързани с договора, когато
е приложимо.
Купувачът по суапа ще притежава ценната книга или условната
стойност в края на договора за деривата и ще получи през срока
на договора тази ценна книга или условна стойност, включително
всякакви други входящи потоци, свързани с договора, когато е прил
ожимо.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък,
освен по отношение на лихвените суапове:
1 — Купувач
2 — Продавач
По отношение на лихвените суапове се използва една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
3 — FX–FL: Фиксиран за плаващ
4 — FX–FX: Фиксиран за фиксиран
5 — FL–FX: Плаващ за фиксиран
6 — FL–FL: Плаващ за плаващ

C0150

Премия, платена до
момента

►M2 Направеното плащане (при покупка) за опции и също така
предварителни и периодични премии, платени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄
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C0160

Премия, получена до
момента

►M2 Полученото плащане (при продажба) за опции и също така
предварителни и периодични премии, получени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄

C0170

Брой договори

Брой на подобни договори за деривати, отчитани в реда. Това трябва
да бъде броят на сключените договори. За извънборсовите деривати,
напр. при един договор за суап се отчита „1“, а ако има десет суапа с
еднакви характеристики — „10“.
Броят на договорите включва тези договори, които са в действие към
отчетната дата.

C0180

Стойност на договора

Брой базови активи в договора (напр. за фючърси върху акции това е
броят на акциите, които трябва да бъдат доставени на падежа по
договор, за фючърсите върху облигации това е референтната сума,
залегнала в основата на всеки договор).
Начинът, по който се определя размерът на договора, варира в съотв
етствие с вида на инструмента. За фючърси върху акции размерът на
договора обикновено се определя като функция на броя на акциите,
залегнали в основата на договора.
За фючърсите върху облигации, това е номиналната стойност на
облигацията, залегнала в основата на договора.
Прилага се само за фючърси и опции.

C0190

C0200

Максимална загуба при
събитие, водещо до
прекратяване на
договора

Максималният размер на загубата при настъпване на събитието,
водещо до прекратяване на договора. Приложимо за CIC категория F.

Размер на изходящия
поток по суапа

Сума, която се доставя съгласно договора за суап (различна от
премиите) през отчетния период. Съответства на лихвите, платени
по лихвени суапове, и сумите, доставени по валутни суапове,
кредитни суапове, суапове за обща доходност и други суапове.

Когато кредитен дериват е обезпечен на 100 %, максималната загуба
при настъпване на събитие, водещо до прекратяване на договора, е
нула.

В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.

C0210

Размер на входящия
поток по суапа

Сума, която се получава съгласно договора
премиите) през отчетния период. Съответства
по лихвени суапове, и сумите, получени
кредитни суапове, суапове за обща доходност

за суап (различна от
на лихвите, получени
по валутни суапове,
и други суапове.

В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.

C0220

Първоначална дата

Посочва се датата, на която задълженията по договора влизат в сила,
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
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ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

При няколко дати по един дериват се отчита само тази, която се
отнася до първата дата на търгуване на деривата, в само един ред
за всеки дериват (не всяка сделка на отделен ред), отразяваща общата
стойност, инвестирана в този дериват, като се взимат предвид разл
ичните дати на търгуване.
При новация датата на новацията става дата на търгуване за този
дериват.
C0230

Дюрация

Дюрация на деривата, определена като остатъчната модифицирана
дюрация, за дериватите, чиято дюрация подлежи на измерване.
Изчислява се като нетната дюрация между входящите и изходящите
потоци по деривата, когато е приложимо.

C0240

Стойност по „Платежо Стойност на деривата към отчетната дата, изчислена съгласно
способност II“
определението в член 75 от Директива 2009/138/ЕО. Може да има
положителна, отрицателна или нулева стойност.

C0250

Метод за оценка

Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на
дериватите. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи
или пасиви
2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи
или пасиви
3 — алтернативни методи на оценка
6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

Информация относно дериватите

C0040

Идентификационен код
на деривата

Идентификационен код на деривата при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0050

Вид идентификационен
код на деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
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6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0260

Наименование на
контрагента

Наименование на контрагента по деривата. Тази позиция съответства
на наименованието на субекта в базата данни на LEI, ако има такова.
При липса на такова съответства на юридическото наименование.
Отчита се следното:
— Наименование на борсата, на която се търгуват дериватите; или
— Наименование на централния контрагент (ЦК) за извънборсовите
деривати, когато техният клиринг се извършва чрез ЦК; или
— Наименование на контрагента по договора за други извънборсови
деривати.

C0270

Код на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код на контрагента, като се използва Идентифик
ационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0280

Вид код на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0290

Външен рейтинг

Прилага се само за извънборсови деривати.
►M2 Рейтингът на контрагента по деривата към отчетната
референтна дата, присъден от призната агенция за външна кредитна
оценка (АВКО). ◄
Тази позиция не се прилага за деривати, за които предприятия,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита.
►M2 Ако няма рейтинг на емитента, позицията остава непопълнена. ◄
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C0300

Призната АВКО

►M2 В C0290 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, се посочва предприятието-майка АВКО (изп
олзват се позоваванията от списък на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал
нова агенция за кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все
още не е актуализиран, агенцията се отчита под „Други признати
АВКО“.
Прилага се най-малко за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8 (Ипотеки и
заеми, различни от ипотеки и заеми за физически лица), ако има
такива.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 391200
WU1EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 5493
00VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
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— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6A1
D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС: 8156
00BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС: 549300
IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (ИКПС: 213800P3OOBSGWN
2UE81)
— Други признати АВКО
Тази позиция се отчита, когато е отчетена позиция Външен рейтинг
(C0290). ◄

C0310

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на контрагента
по деривата, както е определено в член 109а, параграф 1 от
Директива 2009/138/ЕО. Степента на кредитно качество отразява
всички корекции на кредитното качество, направени на вътрешно
равнище от страна на предприятията, използващи стандартната
формула.
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Тази позиция не се прилага за деривати, за които предприятия,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг

C0320

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на активите за предприятия, използващи вътрешен
модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в техните
вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо вътрешен модел,
използва единствено външни рейтинги, тази позиция не се отчита.

C0330

Група на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Наименование на крайното предприятие майка на контрагента. Тази
позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на
LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на юридич
еското наименование.

C0340

Код на групата на
контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0350

Вид код на групата на
контрагента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
контрагента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0360

Наименование на
договора

Наименование на договора за деривата.

C0370

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на деривата съгласно стандарт
ISO 4217., т.е. валутата на условната стойност на деривата (напр.:
опция с базова сума в USD, валутата, по която е договорно
изразена условната стойност за валутни суапове и т.н.).

C0380

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден дериват се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен дериватът.
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C0390

Пределно допустима
стойност

Референтна цена за фючърси, цена на упражняване на опции (при
облигации цената представлява процент от номиналната стойност),
обменен курс или лихвен процент за форуърди и т.н.
Не се прилага за CIC D3 — Лихвени и валутни суапове. Не трябва да
се попълва за CIC F1 — суапове за кредитно неизпълнение, ако не е
възможно.
При повече от едно активиращо събитие във времето, се отчита
следващото активиращо събитие, което настъпва.
Когато активиращите стойности на деривата са в определен интервал
— ако интервалът е от непоследователни стойности, съвкупността се
отчита разделена с ’,’, а ако интервалът е от последователни стой
ности, съвкупността се отчита разделена с ’—’.

C0400

Събитие, водещо до
прекратяване договора
на договора

Посочва се събитието, което води до прекратяване на договора,
различно от изтичане на срока на действие или общо условие.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Несъстоятелност на базовия или референтния субект
2 — Неблагоприятен спад в стойността на базовия референтен актив
3 — Неблагоприятна промяна в кредитния рейтинг на базовите
активи или субекти
4 — Новация, т.е. акт за замяна на задължение по деривата с ново
задължение или за замяна на страна на деривата с нова такава
5 — Множество събития или комбинация от събития
6 — Други събития, които не са обхванати от предходните варианти
9 — Няма събитие, водещо до прекратяване

C0410

Доставена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата цена съгласно
стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и лихвени
суапове).

C0420

Получена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата условна стойност
съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и
лихвени суапове).

C0430

Падеж

Посочва се договорно определената дата, на която се закрива
договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд), независимо дали е датата на падежа, датата на изтичане за
опции (европейска или американска) и др.

S.08.02 — Сделки с деривати
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на
информация на равнище група.
Категориите деривати, посочени в настоящия образец, са определени в
приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позова
ванията на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI
— таблица CIC, към на настоящия регламент.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на закритите
деривати, държани пряко от групата (т.е. не на принципа на подробен
преглед), които може да бъдат класифицирани като актив от категории
А—Е. Когато даден договор все още е открит, но е с намален размер, се
отчита закритата част.
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Дериватите се разглеждат като активи, ако тяхната стойност по „Платежо
способност II“ е положителна или равна на нула. ►M2 Те се разглеждат
като пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отриц
ателна. ◄ Включват се както дериватите, разглеждани като активи, така
и тези, разглеждани като пасиви.
Закрити деривати са тези, които са открити в някакъв момент от
референтния период (т.е. през последното тримесечие, ако образецът се
подава тримесечно, или последната година, ако образецът се подава ежег
одно), но са били закрити преди края на отчетния период.
Ако често се сключват сделки с един и същ дериват, дериватът може да
бъде отчетен на агрегирана или нетна основа (посочват се първата и
последната дата на търгуване), доколкото всички съответни характеристики
са общи, и като се следват конкретните указания за всяка съответна
позиция.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
Дериват е финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка
от следните три характеристики:
d) неговата стойност се променя в отговор на промяната в определен
лихвен процент, цена на финансов инструмент, цена на стока, валутен
курс, индекс на цени или лихвени проценти, кредитен рейтинг или
кредитен индекс, или друга променлива, при условие че в случай на
нефинансова променлива, променливата не е специфична за дадена
страна по договора (наричана понякога „базова“);
e) той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква първон
ачална нетна инвестиция, която е по-малка от тази, която би се
изисквала за други видове договори, за които би могло да се очаква
да имат подобен отговор на промените в пазарните фактори;
f) той се урежда на бъдеща дата.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за деривати“.
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки дериват се отчита
отделно в толкова на брой реда, колкото е необходимо, за да се попълнят
правилно всички изисквани в таблицата позиции. Ако една променлива на
даден дериват може да получи две стойности, то този дериват трябва да
бъде отчетен в повече от един ред.
По-конкретно, дериват с повече от една двойка валути трябва да бъде
разделен по всяка отделна двойка, като всяка от тях се отчита на отделен
ред.
В таблица „Информация за деривати“ всеки дериват се отчита отделно, в
един ред за всеки актив, като се попълват всички изисквани в таблицата
променливи.
Образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните от групата закрити деривати, нетно от
сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова
основа. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
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— Закритите деривати, държани от застрахователните или презастраховат
елните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;

— Закритите деривати, държани от предприятията, консолидирани в съотв
етствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;

— Закритите деривати, държани от други свързани предприятия, не се
включват.

Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен
списък на закритите деривати, държани от предприятията, притежаващи
дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги
със смесена дейност и дъщерните предприятия, независимо от използвания
пропорционален дял. Отчитането се извършва по следния начин:

— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;

— Закритите деривати, държани от застрахователните или презастраховат
елните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;

— Закритите деривати, държани от застрахователни и презастрахователни
предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското
икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство и нееквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство), се отчитат позиция по позиция по предприятие;

— Закритите деривати, държани от други свързани предприятия, не се
включват.

Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането
отразява консолидираната позиция на закритите деривати, нетно от
сделките в рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на
групова основа, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от
отчитането обхваща подробен изчерпателен списък на дериватите,
държани от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и дъщерните
предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.

Първата част от отчитането се извършва по следния начин:

— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;

— Закритите деривати, държани от застрахователните или презастраховат
елните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;

— Закритите деривати, държани от предприятията, консолидирани в съотв
етствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;
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— Закритите деривати, държани от други свързани предприятия, не се
включват.
Втората част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Закритите деривати, държани от застрахователните или презастраховат
елните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност по метод 2,
се отчитат позиция по позиция за държаните закрити деривати;
— Закритите деривати, държани от застрахователни и презастрахователни
предприятия, застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни
услуги и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското
икономическо пространство, еквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство и нееквивалентни извън Европейското иконом
ическо пространство) по метод 2, се отчитат позиция по позиция за
държаните закрити деривати по предприятие;
— Закритите деривати, държани от други свързани предприятия по метод
2, не се включват.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за държани позиции

C0010

C0020

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо
в обхвата на надзора на групова основа, което държи деривата.

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:

Тази позиция се попълва само когато се отнася за деривати, държани
от предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователни
холдинги, финансови холдинги със смесена дейност и дъщерни
предприятия по метода на приспадане и агрегиране.

— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код
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C0040

Идентификационен код
на деривата

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код на деривата при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0050

Вид идентификационен
код на деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0060

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, общи (без разделение) и обособени
фондове. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, се използва категория „общи“.

C0070

Номер на фонда

Приложим за деривати, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.
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C0080

Деривати, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

УКАЗАНИЯ

Посочват се дериватите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд

C0090

Базов инструмент на
деривата

Вид код на базовия инструмент (актив или пасив), залегнал в
основата на договора за деривата. Тази позиция се отчита само за
дериватите, които имат един или няколко базови инструменти в
портфейла на предприятието. Индексите се считат за отделни
инструменти и се отчитат.
Посочва се идентификационният код на базовия инструмент, залегнал
в основата на деривата, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
— ►M2 „Множество активи/пасиви“, ако базовите активи или
пасиви са няколко. ◄
ако базовият инструмент е индекс, се отчита неговият код.

C0100

Вид код на базовия
актив или пасив на
деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Базов инструмент
на деривата“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Тази позиция не се отчитат за дериватите, в чиято основа са
залегнали повече от един базов актив или пасив.

C0110

Използване на деривата

Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране,
ефективно управление на портфейла).
Микрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи един финансов
инструмент (актив или пасив), прогнозирана сделка или друг пасив.
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УКАЗАНИЯ

Макрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи съвкупност от
финансови инструменти (активи или пасиви), прогнозирани сделки
или други пасиви.
Ефективното управление на портфейла се отнася обикновено за
операции, при които управляващото лице желае да подобри доход
ността по портфейла, като замени модела на паричния поток (понисък) с друг, който има по-висока стойност, чрез дериват или
набор от деривати, без да променя състава на портфейла от активи,
намалявайки размера на инвестициите и трансакционните разходи.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Микрохеджиране
2 — Макрохеджиране
3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви,
използвани в рамките на портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция
4 — Ефективното управление на портфейла, различно от съчета
ването на паричните потоци между активи и пасиви, използвани в
рамките на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
C0120

Условна стойност на
деривата

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата.
За фючърси и опции представлява размерът на договора, умножен по
пределно допустимата стойност и по броя на отчетените в този ред
договори. За суапове и форуърди представлява размерът на дого
ворите, отчетени в този ред.
Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира
(когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя
представлява нетната сума към отчетната дата.

C0130

Купувач/Продавач

Само за фючърси и опции, суапове и договори за кредитни деривати
(суапове върху валута, кредити и ценни книжа).
Посочва се дали договорът за деривата е закупен или продаден.
Позицията на купувача и продавача за суаповете се определя в
зависимост от ценната книга или условната стойност и потоците по
суапа.
Продавачът по суапа притежава ценната книга или условната
стойност в началото на договора и е съгласен да достави през
срока на договора тази ценна книга или условна стойност, включ
ително всякакви други изходящи потоци, свързани с договора, когато
е приложимо.
Купувачът по суапа ще притежава ценната книга или условната
стойност в края на договора за деривата и ще получи през срока
на договора тази ценна книга или условна стойност, включително
всякакви други входящи потоци, свързани с договора, когато е прил
ожимо.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък,
освен по отношение на лихвените суапове:
1 — Купувач
2 — Продавач
По отношение на лихвените суапове се използва една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
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3 — FX–FL: Фиксиран за плаващ
4 — FX–FX: Фиксиран за фиксиран
5 — FL–FX: Плаващ за фиксиран
6 — FL–FL: Плаващ за плаващ
C0140

Премия, платена до
момента

►M2 Направеното плащане (при покупка) за опции и също така
предварителни и периодични премии, платени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄

C0150

Премия, получена до
момента

►M2 Полученото плащане (при продажба) за опции и също така
предварителни и периодични премии, получени за суапове, след
момента, в който предприятието е сключило договор за дериват. ◄

C0160

Печалба и загуба до
момента

►M2 Размер на приходите и разходите, произтичащи от деривати
след момента, в който предприятието е сключило договор за дериват,
реализирани към датата на закриване/падежа. Съответства на
разликата между стойността (цената) към датата на продажбата и
стойността (цената) към датата на придобиване. ◄
Тази стойност може да е положителна (печалба) или отрицателна
(загуба).

C0170

Брой договори

Брой на подобни договори за деривати, отчитани в реда. За извън
борсовите деривати, напр. при един договор за суап се отчита „1“, а
ако има десет суапа с еднакви характеристики — „10“.
Броят на договорите включва сключените договори, които са били
закрити към отчетната дата.

C0180

Стойност на договора

Брой базови активи в договора (напр. за фючърси върху акции това е
броят на акциите, които трябва да бъдат доставени на падежа по
договор, за фючърсите върху облигации това е референтната сума,
залегнала в основата на всеки договор).
Начинът, по който се определя размерът на договора, варира в съотв
етствие с вида на инструмента. За фючърси върху акции размерът на
договора обикновено се определя като функция на броя на акциите,
залегнали в основата на договора.
За фючърсите върху облигации, това е номиналната стойност на
облигацията, залегнала в основата на договора.
Прилага се само за фючърси и опции.

C0190

Максимална загуба при
събитие, водещо до
прекратяване на
договора

Максималният размер на загубата при настъпване на коригиращо
събитие. Приложимо за CIC категория F.

C0200

Размер на изходящия
поток по суапа

Сума, която се доставя съгласно договора за суап (различна от
премиите) през отчетния период. Съответства на лихвите, платени
по лихвени суапове, и сумите, доставени по валутни суапове,
кредитни суапове, суапове за обща доходност и други суапове.
В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.
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Размер на входящия
поток по суапа
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Сума, която се получава съгласно договора
премиите) през отчетния период. Съответства
по лихвени суапове, и сумите, получени
кредитни суапове, суапове за обща доходност

за суап (различна от
на лихвите, получени
по валутни суапове,
и други суапове.

В случаите, когато се извършва сетълмент на нетна основа, се отчита
само една от позиции C0200 и C0210.
C0220

Първоначална дата

Посочва се датата, на която задълженията по договора влизат в сила,
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
При няколко сделки по един дериват се отчита само тази, която се
отнася до първата дата на търгуване на деривата, в само един ред за
всеки дериват (не всяка сделка на отделен ред), отразяваща общата
стойност, инвестирана в този дериват, като се взимат предвид разл
ичните дати на търгуване.
При новация датата на новацията става дата на търгуване за този
дериват.

C0230

Стойност по „Платежо ►M1 Стойност на деривата, изчислена съгласно посоченото в член
способност II“
75 от Директива 2009/138/ЕО, в момента на сделката (закриване или
продажба) или към датата на падеж. Може да има положителна,
отрицателна или нулева стойност. ◄

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация относно дериватите
C0040

Идентификационен код
на деривата

Идентификационен код на дериват, при спазване на следната после
дователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето

C0050

Вид идентификационен
код на деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
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C0240

Наименование на
контрагента

УКАЗАНИЯ

Наименование на контрагента по деривата. Тази позиция съответства
на наименованието на субекта в базата данни на LEI. При липса на
такова съответства на юридическото наименование.
Отчита се следното:
— Наименование на борсата, на която се търгуват дериватите; или
— Наименование на централния контрагент (ЦК) за извънборсовите
деривати, когато техният клиринг се извършва чрез ЦК; или
Наименование на контрагента по договора за други извънборсови
деривати.

C0250

Код на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0260

Вид код на контрагента

Прилага се само за извънборсови деривати.
Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0270

Група на контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Наименование на крайното предприятие майка на контрагента. Тази
позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на
LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на юридич
еското наименование.

C0280

Код на групата на
контрагента

Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите
по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0290

Вид код на групата на
контрагента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
контрагента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0300

Наименование на
договора

Наименование на договора за деривата.

C0310

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на деривата съгласно стандарт
ISO 4217., т.е. валутата на условната стойност на деривата (напр.:
опция с базова сума в USD, валутата, по която е договорно
изразена условната стойност за валутни суапове и т.н.).
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C0320

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден дериват се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен дериватът.

C0330

Пределно допустима
стойност

Референтна цена за фючърси, цена на упражняване на опции (при
облигации цената представлява процент от номиналната стойност),
обменен курс или лихвен процент за форуърди и т.н.
Не се прилага за CIC D3 — Лихвени и валутни суапове.
Не трябва да се попълва за CIC F1 — суапове за кредитно неизпъ
лнение, ако не е възможно.
При повече от едно активиращо събитие във времето, се отчита
следващото активиращо събитие, което настъпва.
Когато активиращите стойности на деривата са в определен интервал
— ако интервалът е от непоследователни стойности, съвкупността се
отчита разделена с ’,’, а ако интервалът е от последователни стой
ности, съвкупността се отчита разделена с ’—’.

C0340

Събитие, водещо до
прекратяване договора
на договора

Посочва се събитието, което води до прекратяване на договора,
различно от изтичане на срока на действие или общо условие.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Несъстоятелност на базовия или референтния субект
2 — Неблагоприятен спад в стойността на базовия референтен актив
3 — Неблагоприятна промяна в кредитния рейтинг на базовите
активи или субекти
4 — Новация, т.е. акт за замяна на задължение по деривата с ново
задължение, или за замяна на страна на деривата с нова такава
5 — Множество събития или комбинация от събития
6 — Други събития, които не са обхванати от предходните варианти
9 — Няма събитие, водещо до прекратяване

C0350

Доставена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата цена съгласно
стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и лихвени
суапове).

C0360

Получена валута по
суапа

Посочва се буквеният код на валутата на суаповата условна стойност
съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и
лихвени суапове).

C0370

Падеж

Посочва се договорно определената дата, на която се закрива
договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд), независимо дали е датата на падежа, датата на изтичане за
опции (европейска или американска) и др.

S.09.01 — Информация за приходи/печалби и загуби в рамките на
периода
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец съдържа информация относно печалбите/приходите и
загубите по категория активи (включително деривати), т.е. не се изисква
отчитане по отделни позиции. Категориите активи, посочени в настоящия
образец, са определени в приложение IV — Категории активи.
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На равнище група образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на
счетоводно консолидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране)
и комбинация от метод 1 и 2.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните от групата портфейли (т.е. нетно от
сделките в рамките на групата), попадащи в обхвата на надзора на
групова основа. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от застраховат
елните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово
участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със
смесена дейност, се отчитат портфейл по портфейл, всеки по
категория актив;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от
предприятията, консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат
портфейл по портфейл, всеки по категория актив;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от други
свързани предприятия, не се включват;
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен
списък на портфейлите, държани от застрахователните и презастраховат
елните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и техните
дъщерни предприятия, и тяхната рентабилност по категория актив.
Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от застраховат
елните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово
участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със
смесена дейност, се отчитат портфейл по портфейл, всеки по
категория актив;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от дъщерни
предприятия (от ЕИП, еквивалентни извън ЕИП и нееквивалентни
извън ЕИП), се отчитат портфейл по портфейл, всеки по категория
актив;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от други
свързани предприятия, не се включват;
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането
отразява консолидираната позиция на държаните от групата портфейли (т.е.
нетно от сделките в рамките на групата), попадащи в обхвата на надзора на
групова основа, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от
отчитането обхваща подробен списък на портфейлите, държани от
дъщерните предприятия, и тяхната рентабилност по категория актив.
Първата част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от застраховат
елните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово
участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със
смесена дейност, се отчитат портфейл по портфейл, всеки по
категория актив;
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— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от
предприятията, консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат
портфейл по портфейл, всеки по категория актив;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от други
свързани предприятия, не се включват;
Втората част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от застраховат
елните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово
участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със
смесена дейност, се отчитат портфейл по портфейл, всеки по
категория актив;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от дъщерни
предприятия (от ЕИП, еквивалентни извън ЕИП и нееквивалентни
извън ЕИП), се отчитат портфейл по портфейл, всеки по категория
актив;
— Печалбите/приходите и загубите от портфейли, държани от други
свързани предприятия, не се включват.
Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.

ПОЗИЦИЯ

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

УКАЗАНИЯ

Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо
в обхвата на надзора на групова основа, за което се отнася възвръща
емостта на инвестицията.
Тази позиция се попълва само когато се отнася за възвръщаемостта
на инвестицията по категория актив за активи, държани от дъщерни
предприятия, консолидирани по метода на приспадане и агрегиране.
Това поле се попълва само когато се отнася за списъка от портфейли,
отчетени по портфейли от активи съгласно съответната категория
активи, държани от дъщерни предприятия по метод 2.
Когато полето е попълнено, портфейлите, държани от дъщерни
предприятия по метод 2, не могат да бъдат равнени с образец S.06.02.
Когато полето не е попълнено, портфейлите, държани от групата,
може да бъдат равнени с образец S.06.02.

C0020

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.
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C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

УКАЗАНИЯ

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Категория активи

Посочват се категориите активи, представени в портфейла.
Използват се категориите, определени в приложение IV — Категории
активи.

C0050

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане,
средства на акционери, общи (без разделение) и обособени
фондове. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни средства/фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако
предприятието го е приложило вътрешно. Когато предприятието не
прилага разделение, трябва да се използва категория „общи“.

C0060

Активи, държани в
обвързани с индекс и с
дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочват се активите, държани във връзка с обвързани с индекс и с
дялове в инвестиционен фонд договори. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд

C0070

Дивиденти

Размер на дивидентите, реализирани през отчетния период, т.е.
получените дивидент минус правата за получаване на дивидент,
които вече са признати в началото на отчетния период, плюс
правата за получаване на дивидент, признати в края на отчетния
период. Приложимо за активи, по които се изплаща дивидент, като
акции, привилегировани ценни книжа и дялове от предприятия за
колективно инвестиране.
Включва също така дивиденти, получени от активи, които са били
продадени или са падежирали.

C0080

Лихва

Размер на реализираните лихви, т.е. получените лихви минус
натрупаните лихви в началото на периода плюс натрупаните лихви
в края на отчетния период.
Включва получените лихви, когато активът е продаден/падежирал
или когато купонът е получен.
Приложимо за активи, по които се изплаща купон и лихва, като
облигации, заеми и депозити.
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C0090

Наем

УКАЗАНИЯ

Размер на реализираната рента, т.е. получената рента минус
натрупаната рента в началото на периода плюс натрупаната рента в
края на отчетния период.
Включва също така получените наеми, когато активът е продаден или
падежирал.
Приложимо само за недвижима собственост, независимо от функ
цията.

C0100

Нетни печалби и загуби

Нетни печалби и загуби, произтичащи от активи, продадени или
падежирали през отчетния период.
Печалбите и загубите се изчисляват като разликата между
продажната или падежната стойност и стойността по член 75 от
Директива 2009/138/ЕО в края на предходната отчетна година (или
при активи, придобити в рамките на отчетния период, стойността на
придобиване).
Нетната стойност може да бъде положителна, отрицателна или нула.
►M2 Изчислението се извърши без начислени лихви. ◄

C0110

Нереализирани печалби
и загуби

Нереализирани печалби и загуби, произтичащи от активи, които не са
продадени/падежирали през отчетния период.
Нереализираните печалби и загуби се изчисляват като разликата
между стойността по член 75 от Директива 2009/138/ЕО в края на
отчетната година и стойността съгласно член 75 от Директива 2009/
138/ЕО в края на предходната отчетна година (или при активи,
придобити в рамките на отчетния период, стойността на
придобиване).
Нетната стойност може да бъде положителна, отрицателна или нула.
►M2 Изчислението се извърши без начислени лихви. ◄

S.10.01 — Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на договорите по
сделки по предоставяне в заем на ценни книжа и репо споразумения
(купувач и продавач), включително и суапове на ликвидност, посочени в
член 309, параграф 2, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Отчита се само когато стойността на базовите балансови и задбалансови
ценни книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно изкупуване
на ценни книжа, с падеж след референтната дата на отчитане представляват
повече от 5 % от общите инвестиции, отчетени в C0010/R0070 и
C0010/R0220 от образец S.02.01, когато се използва единствено метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО. Когато метод 1 се
използва в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съотношението
трябва да бъде коригирано, за да отрази позициите на всички субекти,
включени в обхвата на образец S.06.02.
Отчитат се всички балансови и задбалансови договори. Информацията
включва всички договори през отчетния период, независимо дали са
открити или закрити към отчетната дата. За договори, които често биват
предоговаряни и по същество представляват една и съща трансакция, се
отчита само откритите позиции.
Като споразумение за обратно изкупуване (репо сделка) се определя
продажбата на ценни книжа, обвързана със споразумение продавачът да
изкупи обратно ценните книжа на по-късна дата. Като заемане на ценни
книжа се определя заемането на ценни книжа от една страна на друга, при
което заемополучателят предоставя на заемодателя обезпечение.
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Позициите се отчитат с тяхната положителна стойност, освен ако в съотв
етните указания не е предвидено друго.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.
Всеки договор за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа се отчита в
толкова реда, колкото са необходими за предоставяне на изискваната
информация. Ако с единия от вариантите може да бъде представена само
част от отчитания инструмент по дадена позиция, а за останалата част
трябва да бъде използван друг вариант, тогава договорът трябва да бъде
разделен на съставни части, освен ако в указанията не е предвидено друго.
Образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните от групата договори за обратно
изкупуване и заемане на ценни книжа, нетно от сделките в рамките на
групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа. Отчитането се
извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователните
или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност, се отчитат позиция по позиция;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от предприятията,
консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и
в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
от други свързани предприятия, не се включват;
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен
списък на договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа,
държани от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и техните
дъщерни предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователните
или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност, се отчитат позиция по позиция;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователни и
презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия
за спомагателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от
Европейското икономическо пространство, еквивалентни извън Европе
йското икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското
икономическо пространство), се отчитат позиция по позиция.
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
от други свързани предприятия, не се включват.
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Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането
отразява консолидираната позиция на държаните от групата договори за
обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, нетно от сделките в
рамките на групата, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
които трябва да бъдат отчетени, а другата част от отчитането обхваща
подробен списък на договорите за обратно изкупуване и заемане на
ценни книжа, държани от предприятията, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност и техните дъщерни предприятия, независимо от използвания
пропорционален дял.
Първата част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователните
или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност, се отчитат позиция по позиция;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от предприятията,
консолидирани в съответствие с член 335, параграф 1, букви а), б) и
в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, се отчитат позиция по позиция;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
от други свързани предприятия, не се включват;
Втората част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователните
или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност по метод 2, се отчитат позиция по позиция;
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед) от застрахователни и
презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги, предприятия
за спомагателни услуги и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, които са дъщерни предприятия (от
Европейското икономическо пространство, еквивалентни извън Европе
йското икономическо пространство и нееквивалентни извън Европейското
икономическо пространство) по метод 2, се отчитат позиция по позиция.
— Договорите за обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани
от други свързани предприятия по метод 2, не се включват.

ПОЗИЦИЯ

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

УКАЗАНИЯ

Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо
в обхвата на надзора на групова основа, което държи договора за
обратно изкупуване и заемане на ценни книжа.
Тази позиция се попълва само когато се отнася за договори за
обратно изкупуване и заемане на ценни книжа, държани от
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователни
холдинги или финансови холдинги със смесена дейност и дъщерни
предприятия по метода на приспадане и агрегиране.
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C0020

Идентификационен код
на предприятието

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Портфейл

Разграничение между животозастраховане, общо застраховане, средства
на акционери, общи (без разделение) и обособени фондове. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Животозастраховане
2 — Общо застраховане
3 — Обособени фондове
4 — Други вътрешни фондове
5 — Средства на акционери
6 — Общи
Разделението не е задължително, с изключение на определянето на
обособените фондове, но трябва да бъде направено, ако предприятието
го е приложило вътрешно. Когато предприятието не прилага разделение,
трябва да се използва категория „общи“.
Тази позиция не се отчита за задбалансови активи.

C0050

Номер на фонда

Приложим за активи, държани в обособени фондове или други
вътрешни фондове (определени в съответствие с националните
пазари).
Номер, който се определя от предприятието, съответстващ на
уникалния номер, присъден на всеки фонд. Този номер трябва да
се прилага последователно във времето и се използва за идентиф
ициране на обособените фондове в другите образци. Не трябва да
бъде използван повторно за друг фонд.

C0060

Категория активи

Посочват се категориите на базовия актив, предоставен/отдаден в
заем като част от споразумение за предоставяне в заем или обратно
изкупуване на ценни книжа.
Използват се категориите, определени в приложение IV — Категории
активи, към настоящия регламент.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1061
▼B
ПОЗИЦИЯ

C0070

C0080

УКАЗАНИЯ

Наименование на
контрагента

Наименование на контрагента по договора.

Код на контрагента

Идентификационен код на контрагента, като се използва Идентифик
ационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.

Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.

Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

C0090

Вид код на контрагента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

C0100

Категория активи на
контрагента

Посочва се най-съществената категория активи, получени в заем като
част от споразумение за предоставяне в заем или обратно изкупуване
на ценни книжа.
Използват се категориите активи, определени в приложение IV —
Категории активи, към настоящия регламент.

C0110

Активи, държани в
обвързани с индекс или
с дялове в инвест
иционен фонд договори

Посочва се дали базовият актив в C0060 е държан във връзка с
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фон
2 — Необвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд

C0120

Позиция в договора

Посочва се дали предприятието е купувач или продавач по репо
сделка или заемодател или заемополучател по споразумение за предо
ставяне в заем на ценни книжа. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Купувач по репо сделка
2 — Продавач по репо сделка
3 — Заемодател по споразумение за предоставяне в заем на ценни
книжа
4 — Заемополучател по споразумение за предоставяне в заем на
ценни книжа

C0130

Размер на спот сделка

Представлява следните суми:
— Купувач по репо сделка сума, получена в началото на договора
— Продавач по репо сделка сума, прехвърлена в началото на
договора
— Заемодател по споразумение за предоставяне в заем на ценни
книжа сума, получена като гаранция в началото на договора
— Заемополучател по споразумение за предоставяне в заем на ценни
книжа размер или пазарна стойност на ценните книжа, получени в
началото на договора
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C0140

Размер на форуърда

УКАЗАНИЯ

Тази позиция е приложима само за репо сделки и представлява
следните суми:
— Купувач по репо сделка сума, прехвърлена при падежа на
договора
— Продавач по репо сделка сума, получена при падежа на договора

C0150

Начална дата

Посочва се началната дата на договора съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд). Началната дата на договора е датата, на която
задълженията по договора влизат в сила.

C0160

Падеж

Посочва се крайната дата на договора съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд). Дори датата на изпълнение по договора да не е
фиксирана, обикновено има определена дата, на която договорът
изтича. В тези случаи трябва да се отчете тази дата, ако страните
не са изпълнили договора по-рано.
Споразумение се счита за приключено, когато е падежирало, било е
изпълнено или е било отменено.
За договори без определена дата на падеж се отчита „9999-12-31“.

C0170

Стойност по „Платежо Тази позиция се прилага само за договори, които са все открити към
способност II“
отчетната дата.
Стойност на договор за обратно изкупуване и заемане на ценни
книжа съгласно правилата за оценка на договори по член 75 от
Директива 2009/138/ЕО.
Тази стойност може да бъде положителна, отрицателна или нула.

S.11.01 — Активи, държани като обезпечение
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на задбалансови
активи, държани като обезпечение за покриване на балансови активи.
Състои се от подробна информация по отношение на държаните като обезп
ечение активи, а не на договора за обезпечение.
Ако има пул от обезпечения или споразумение за предоставяне на обезп
ечение, обхващащо множество активи, се отчитат толкова реда, колкото са
активите в пула или споразумението.
Образецът се състои от две таблици: „Информация за държани позиции“ и
„Информация за активи“.
В таблица „Информация за държани позиции“ всеки актив, държан като
обезпечение, се отчита отделно в толкова на брой реда, колкото е необ
ходимо, за да се попълнят правилно всички изисквани в таблицата проме
нливи. Ако една променлива на даден актив може да получи две стойности,
то този актив трябва да бъде отчетен в повече от един ред.
В таблица „Информация за активи“ всеки актив, държан като обезпечение,
се отчита отделно, в един ред за всеки актив, като се попълват всички
изисквани в таблицата променливи.
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Всички позиции с изключение на „Вид активи, за които се държи обезп
ечение“ (C0140), „Наименование на контрагента, който предоставя обезп
ечението“ (C0060) и „Наименование на групата на контрагента, който
предоставя обезпечението“ (C0070) се отнасят до информацията за
активите, държани като обезпечение. Позиция C0140 се отнася до актив
от баланса, за който се държи обезпечението, докато позиции C0060 и
C0070 са свързани с контрагента, който предоставя обезпечението.
Категориите активи, посочени в настоящия образец, са определени в прил
ожение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията
на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI —
таблица CIC, към на настоящия регламент.
Образецът се прилага за метод 1 (метод, основан на счетоводно конс
олидиране), метод 2 (метод на приспадане и агрегиране) и комбинация от
метод 1 и 2.
Когато се използва единствено метод 1, отчитането отразява конс
олидираната позиция на държаните като обезпечение активи, попадащи в
обхвата на надзора на групова основа, нетно от сделките в рамките на
групата. Отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;

▼M1
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от предприятията, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат позиция по позиция;

▼B
— Активите, държани като обезпечение от други свързани предприятия, не
се включват.
Когато се използва единствено метод 2, отчитането обхваща подробен
списък на активите, държани като обезпечение от предприятията,
притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и дъщерните
предприятия, независимо от използвания пропорционален дял. Отчитането
се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;

▼M1
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от застрахователни и презастрахователни предприятия,
застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни услуги и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското икономическо
пространство, еквивалентни извън Европейското икономическо
пространство и нееквивалентни извън Европейското икономическо
пространство), се отчитат позиция по позиция по предприятие;
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— Активите, държани като обезпечение от други свързани предприятия, не
се включват.
Когато се използва комбинация от метод 1 и 2, една част от отчитането
отразява консолидираната позиция на държаните като обезпечение активи,
попадащи в обхвата на надзора на групова основа, нетно от сделките в
рамките на групата, които трябва да бъдат отчетени, а другата част от
отчитането обхваща подробен списък на активите, държани като обезп
ечение от предприятията, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност и дъщерните
предприятия, независимо от използвания пропорционален дял.
Първата част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) не се отчитат;

▼M1
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, се отчитат
позиция по позиция;
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от предприятията, консолидирани в съответствие с
член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, се отчитат позиция по позиция;

▼B
— Активите, държани като обезпечение от други свързани предприятия, не
се включват.
Втората част от отчитането се извършва по следния начин:
— Позиции „Юридическо наименование на предприятието“ (C0010) и
„Идентификационен код на предприятието“ (C0020) се отчитат;

▼M1
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от застрахователните или презастрахователните
предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност по метод 2,
се отчитат позиция по позиция;
— Активите, държани пряко (т.е. не на принципа на подробен преглед)
като обезпечение от застрахователни и презастрахователни предприятия,
застрахователни холдинги, предприятия за спомагателни услуги и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, които са дъщерни предприятия (от Европейското икономическо
пространство, еквивалентни извън Европейското икономическо
пространство и нееквивалентни извън Европейското икономическо
пространство) по метод 2, се отчитат позиция по позиция по
предприятие;

▼B
— Активите, държани като обезпечение от други свързани предприятия по
метод 2, не се включват.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Информация за държани позиции

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Посочва се юридическото наименование на предприятието, попадащо
в обхвата на надзора на групова основа, което държи актива като
обезпечение.
Тази позиция се попълва само когато се отнася за активи, държани
като обезпечение от предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователни холдинги или финансови холдинги със смесена
дейност и дъщерни предприятия по метода на приспадане и
агрегиране.
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C0020

Идентификационен код
на предприятието

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“

C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
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9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M1 Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да
бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни
валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификац
ионния код на актива и буквения код на валутата съгласно
стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се
посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентифик
ационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен
ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0060

Наименование на
контрагента, който
предоставя обезп
ечението

Наименование на контрагента, който предоставя обезпечението. Тази
позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на
LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на юридич
еското наименование.
Когато балансовите активи, за които се държи обезпечението, са
заеми по полици, се отчита „Титуляр на полицата“.

C0070

Наименование на
групата на контрагента,
който предоставя
обезпечението

Посочва се наименованието на икономическата група на контрагента,
който предоставя обезпечението. Тази позиция съответства на наиме
нованието на субекта в базата данни на LEI, ако има такова. При
липса на такова съответства на юридическото наименование.
Настоящата позиция не се прилага, когато балансовите активи, за
които се държи обезпечението, са заеми по полици.

C0080

Държава на попечит
елство

►M1 Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166–1 на държавата, в
която активите на предприятието се държат от попечител. Когато се
посочват международни попечители, като Euroclear, държавата на
попечителство ще бъде тази, в която попечителските услуги са
били договорно определени. ◄
В случай че един актив е под попечителство в повече от една
държава, всеки актив се отчита поотделно в толкова на брой реда,
колкото е необходимо, за да се посочат правилно всички държави на
попечителство.
Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми (за
ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 71, CIC 75 и за CIC
95 — Машини и съоръжения (за собствено ползване) по същата
причина.
По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и съоръжения (за собствено ползване), държавата на
емитента се определя според адреса на недвижимата собственост.

C0090

Количество

Брой активи, за всички съответни активи.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Номинална
сума (C0100).

C0100

Номинална сума

►M1 Неизплатената сума, измерена по номинална стойност, за
всички активи, за които тази позиция е приложима, и по
номинална стойност за CIC = 72, 73, 74, 75, 79 и 8. Тази позиция
не се прилага за CIC категории 71 и 9. Тази позиция не се отчита,
когато е отчетена позиция Количество (C0090). ◄
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Метод за оценка

УКАЗАНИЯ

Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на активите.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи
2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи
3 — алтернативни методи на оценка
4 — методи на коригирания собствен капитал (приложими за
оценяване на дялови участия)
5 — методи на собствения капитал по МСФО (приложими за
оценяване на дялови участия)
6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

C0120

Обща сума

►M1 Стойност, изчислена съгласно определението в член 75 от
Директива 2009/138/ЕО, която съответства на:
— „Номинална сума“ (неизплатена сума по главницата, измерена по
номинална стойност), умножено по „Процент на дял от
номинална сума по „Платежоспособност II“ плюс „Натрупана
лихва“, за активи, за които първите две позиции са приложими;
— „Количество“, умножено по „Цена за дял по „Платежоспособност
II“, за активи, за които тези две позиции са приложими;
— За активи, класифицирани по категории 71 и 9, тук се посочва
стойността на актива по „Платежоспособност II“. ◄

C0130

Натрупана лихва

Количествено определяне на размера на начислената лихва след
последната дата на купон за лихвоносни ценни книжа. Да се
обърне внимание, че тази стойност е също така част от позиция
„Обща стойност“.

C0140

Вид активи, за които се
държи обезпечение

Посочва се видът актив, за който се държи обезпечение
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Държавни облигации
2 — Корпоративни облигации
3 — Капиталови инструменти
4 — Предприятия за колективно инвестиране
5 — Структурирани облигации
6 — Обезпечени ценни книжа
7 — Парични средства и депозити
8 — Ипотеки и заеми
9 — Недвижима собственост
0 — Други инвестиции (включително вземания)
Х — Деривати
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Информация за активи
C0040

Идентификационен код
на актива

Идентификационен код на актива при спазване на следната последов
ателност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е
необходимо да се уточни идентификационният код на актива и
буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е
посочено в следния пример: „код + EUR“

C0050

Вид идентификационен
код на актива

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO/6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде
отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и
кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на
актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за
идентификационния код на актива се посочват вариант 9 и вариантът
на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния
пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „9/1“.

C0150

Наименование на
позицията

Отчетената позиция се определя чрез попълване на наименованието
на актива (или на адреса — при недвижима собственост), според
установените от предприятието подробни данни.
Отчита се следното:
— Когато CIC категория 8 — Ипотеки и заеми се отнася за ипотеки
и заеми за физически лица, в тази позиция се посочва „Заеми за
членове на административния, управителния или надзорния
орган“ или „Заеми за други физически лица“ в съответствие с
нейното естество, тъй като не се изисква тези активи да бъдат
индивидуално посочени. Заемите, различни от заемите за
физически лица, се отчитат поотделно.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1069
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

— Тази точка не се прилага за CIC 95 — Машини и съоръжения (за
собствено ползване), тъй като не се изисква тези активи да бъдат
индивидуално посочени, CIC 71 и CIC 75.
— Когато обезпечението включва застрахователни полици (по
отношение на заеми, обезпечени със застрахователни полици),
тези полици не трябва да бъдат индивидуално посочени и тази
позиция не е приложима.
C0160

Наименование на
емитента

Наименование на емитента, определен като предприятието, което
емитира активи за инвеститорите, представляващи част от неговия
капитал, част от неговия дълг, деривати и др.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, наименование на емитента е наименованието на
лицето, управляващо фонда;
— По отношение CIC категория 7 — Парични средства и депозити
(без CIC 71 и CIC 75), наименование на емитента е наиме
нованието на депозитаря
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, отнасящи
се за ипотеки и заеми за физически лица, в тази позиция се
посочва „Заеми за членове на административния, управителния
или надзорния орган“ или „Заеми за други физически лица“ в
съответствие с нейното естество, тъй като не се изисква тези
активи да бъдат индивидуално посочени;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0170

Код на емитента

Идентификационен код на емитента, като се използва Идентификац
ионният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, код на емитента е кодът на лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), код на емитента е кодът на
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост.
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.

C0180

Вид код на емитента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на емитента“.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — LEI
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9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.
C0190

Сектор на емитента

Посочва се икономическият сектор на емитента въз основа на найактуалния код по NACE (публикуван в регламент на ЕО).
Определящата сектора буква от кода по NACE представлява
минимално изискване за установяване на секторите (например „А“
или „А011“ би било допустимо) с изключение на кодове по NACE,
отнасящи се до финансови и застрахователни дейности, за които
трябва да се използва определящата сектора буква, последвана от
4-цифрен код за класа (например „K6411“).
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, сектор на емитента е секторът на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), сектор на емитента е секторът
на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми, отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.

C0200

Наименование на
групата на емитента

Наименование на крайното предприятие майка на емитента.
Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата
данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на
юридическото наименование.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0210

Код на групата на
емитента

Идентификационен код на групата на емитента, като се използва
Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
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Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, връзката с групата се отнася за лицето, управляващо
фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), връзката с групата се отнася за
депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, връзката с групата се
отнася за заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и
заеми (за ипотеки и заеми за физически лица).
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.
C0220

Вид код на групата на
емитента

Посочва се видът код, използван за позиция „Код на групата на
емитента“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9 —
Недвижима собственост.

C0230

Държава на емитента

Двубуквен код на държава на местонахождение на емитента съгласно
стандарт ISO 3166-1.
Местонахождението на емитента се установява според адреса на
предприятието, издало/емитирало актива.
Отчита се следното:
— По отношение на CIC категория 4 — Предприятия за колективно
инвестиране, държава на емитента е държавата на лицето,
управляващо фонда;
— По отношение на CIC категория 7 — Парични средства и
депозити (без CIC 71 и CIC 75), държава на емитента е
държавата на депозитаря;
— По отношение на CIC категория 8 — Ипотеки и заеми, различни
от ипотеки и заеми за физически лица, информацията се отнася за
заемополучателя;
— Тази позиция не се прилага за CIC 71, CIC 75 и CIC категория 9
— Недвижима собственост;
Тази позиция не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми,
отнасящи се за ипотеки и заеми за физически лица.
Следва да се използва един от следните варианти:
— Двубуквен код съгласно стандарт ISO 3166-1
— XA: Наднационални емитенти
— ЕС: Институции на Европейския съюз

C0240

Валута

Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно стандарт
ISO 4217.
Отчита се следното:
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— Тази точка не се прилага за CIC категория 8 — Ипотеки и заеми
(за ипотеки и заеми за физически лица, тъй като не се изисква
тези активи да бъдат индивидуално посочени), CIC 75 и за CIC 95
— Машини и съоръжения (за собствено ползване) по същата
причина.
— По отношение на CIC категория 9, с изключение на CIC 95 —
Машини и съоръжения (за собствено ползване), валутата съотв
етства на валутата, в която инвестицията е направена.
C0250

CIC

Допълнителният идентификационен код (CIC), използван за класиф
ициране на активите, както е посочено в приложение VI — таблица
CIC, към на настоящия регламент. Когато даден актив се клас
ифицира чрез таблица CIC, предприятията вземат под внимание
най-представителния риск, на който е изложен активът.

C0260

Цена за дял

Цена за дял на актива, ако е приложимо.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Процент на дял
от номинална сума по „Платежоспособност II“ (C0270).

C0270

Процент на дял от
номинална сума по
„Платежоспособност II“

►M1 Сума в процент от номиналната стойност, чиста цена без
начислена лихва за актива, ако е приложимо.
Тази позиция се отчита, когато за позиция Номинална сума (C0100) е
предоставена информация в първата част на образеца („Информация
за държани позиции“), освен за CIC категории 71 и 9.
Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Цена за дял по
„Платежоспособност II“ (C0260). ◄

C0280

Падеж

Прилага се само за CIC категории 1, 2, 5, 6 и 8, CIC 74 и CIC 79.
Посочва се датата на падеж съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд).
Съответства винаги на датата на падежа, дори за ценни книжа с
опция за обратно изкупуване. Отчита се следното:
— За перпетюитети се използва „9999-12-31“
— За CIC категория 8, по отношение на заеми и ипотеки за
физически лица, се отчита претегленият (въз основа на размера
на заема) остатъчен срок до падежа.

S.15.01 — Описание на гаранциите по променливи анюитети
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец се отчита само от групи във връзка с пряката дейност и
само за тези субекти извън ЕИП, които имат портфейли от променливи
анюитети.
Променливите анюитети са обвързани с дялове в инвестиционен фонд
животозастрахователни договори с инвестиционни гаранции, които срещу
еднократни или периодични премии позволяват на притежателя на полицата
да реализира печалба при покачване на дяловата цена, като същевременно е
частично или изцяло защитен при нейното понижаване.
Ако полици с променливи анюитети са разделени между две застрахов
ателни предприятия, например животозастрахователно дружество и общоз
астрахователно дружество за гаранцията за променливите анюитети,
дружеството с гаранцията отчита този образец. Отчита се само един ред
за продукт.
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C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Посочва се юридическото наименование на предприятието извън
ЕИП, което продава продукта.

C0020

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
Идентификационният код ще бъде предоставен от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП
или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва
да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код на
държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Идентификационен код
на продукта

Вътрешен идентификационен код на продукта, използван от
предприятието за продукта. Ако даден код е бил вече използван
или е бил определен от компетентния орган за целите на надзора,
трябва да се използва този код.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно във
времето.

C0050

Наименование на
продукта

Търговско наименование на продукта (специфично за предприятието)

C0060

Описание на продукта

Общо качествено описание на продукта. Ако даден код на продукта е
бил определен от компетентния орган за целите на надзора, се
използва описанието на вида на продукта за този код.

C0070

Начална дата на
гаранцията

Посочва се началната дата на покритието съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд)

C0080

Крайна дата на
гаранцията

Посочва се крайната дата на покритието съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд)

C0090

Вид гаранция

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Гарантирано минимално обезщетение при смърт
2 — Гарантирано минимално обезщетение за натрупване
3 — Гарантирано минимално обезщетение за доход
4 — Гарантирано минимално обезщетение за оттегляне
9 — Друго

C0100

Гарантирано равнище

Посочва се равнището на гарантираното обезщетение в проценти
(като десетична дроб).
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Описание на
гаранцията

УКАЗАНИЯ

Общо описание на гаранциите.
Тук се включват най-малко механизмите за натрупване на капитали
(напр. „roll-up, ratchet, step-up, reset“), тяхната честота (в рамките на
годината, всяка година, през няколко години), основата за изчис
ляване на гарантирани равнища (напр. платена премия, платена
премия след приспадане на разходи и/или оттегляния и/или изпл
ащания, премия увеличена чрез механизма за натрупване на
капитали), гарантираният коефициент на преобразуване както и
друга обща информация относно начина, по който гаранцията
действа.

S.15.02 — Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец се отчита само от групи във връзка с пряката дейност и
само за тези субекти извън ЕИП, които имат портфейли от променливи
анюитети.
Променливите анюитети са обвързани с дялове в инвестиционен фонд
животозастрахователни договори с инвестиционни гаранции, които срещу
еднократни или периодични премии позволяват на притежателя на полицата
да реализира печалба при покачване на дяловата цена, като същевременно е
частично или изцяло защитен при нейното понижаване.
Ако полици с променливи анюитети са разделени между две застрахов
ателни предприятия, например животозастрахователно дружество и общоз
астрахователно дружество за гаранцията за променливите анюитети,
дружеството с гаранцията отчита този образец. Отчита се само един ред
за продукт.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Юридическо наименование
на предприятието

Посочва се юридическото наименование на предприятието извън
ЕИП, което продава продукта.

C0020

Идентификационен код на
предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последоват
елност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
Идентификационният код ще бъде предоставен от групата.
Когато определя идентификационен код за всяко предприятие
извън ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно,
групата следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вид на идентификационния
код на предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код
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C0040

Идентификационен код на
продукта

УКАЗАНИЯ

Вътрешен идентификационен код на продукта, използван от
предприятието за продукта. Ако даден код е бил вече
използван или е бил определен от компетентния орган за
целите на надзора, трябва да се използва този код.
Идентификационният код трябва да се прилага последователно
във времето.

C0050

Наименование на продукта

Търговско наименование
предприятието)

на

продукта

(специфично

за

C0060

Видове хеджиране

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Без хеджиране
2 — Динамично хеджиране
3 — Статично хеджиране
4 — Ad hoc хеджиране
Динамичното хеджиране подлежи на често ребалансиране; стат
ичното хеджиране се състои от „стандартни“ деривати, но не
подлежи на често ребалансиране; аd hoc хеджирането се
състои от финансови продукти, структурирани с конкретната
цел за хеджиране на тези задължения.

C0070

Делта хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Делта хеджирани
2 — Делта нехеджирани
3 — Делта частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към делта.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да
покрие целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се
счита, че продаваната гаранция е независима от рисковия
фактор.

C0080

Ро хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Ро хеджирани
2 — Ро нехеджирани
3 — Ро частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към ро.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да
покрие целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се
счита, че продаваната гаранция е независима от рисковия
фактор.

C0090

Гама хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Гама хеджирани
2 — Гама нехеджирани
3 — Гама частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към гама.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да
покрие целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се
счита, че продаваната гаранция е независима от рисковия
фактор.
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C0100

Вега хеджиран

УКАЗАНИЯ

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Вега хеджирани
2 — Вега нехеджирани
3 — Вега частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към вега.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да
покрие целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се
счита, че продаваната гаранция е независима от рисковия
фактор.

C0110

Валутно хеджиран

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Валутно хеджирани
2 — Валутно нехеджирани
3 — Валутно частично хеджирани
4 — Гаранция, която не е чувствителна към валута.
„Частично“ означава, че стратегията не е предназначена да
покрие целия риск. „Нечувствителна“ се избира, когато се
счита, че продаваната гаранция е независима от рисковия
фактор.

C0120

Други хеджирани рискове

Ако са хеджирани други рискове, се посочват техните имена

C0130

Икономически резултат без
хеджиране

„Икономическият резултат“, генериран от гаранцията по
полиците през отчетната година, ако няма стратегия за
хеджиране, или би бил генериран, ако има такава.
Равнява се на:
+ записани премии/такси за гаранцията минус
– разходи за гаранцията минус
– претенции, дължими по гаранцията минус
– промени на гарантираните технически резерви.

C0140

Икономически резултат с
хеджиране

„Икономическият резултат“, генериран от гаранцията по
полиците през отчетната година, при отчитане на резултата от
стратегията на хеджиране. Когато се извършва хеджиране на
портфейл от продукти, например в случаите, при които
хеджиращите инструменти може да не са разпределени по
конкретни продукти, предприятието разпределя ефекта от
хеджирането по различните продукти, като използва теглото на
всеки продукт в „Икономически резултат без хеджиране“
(C0110).

S.22.01 — Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни
мерки
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец се прилага, когато предприятие, попадащо в обхвата на
надзора на групова основа, е използвало поне една дългосрочна
гаранционна мярка или преходна мярка.
В настоящия образец се отразява въздействието върху финансовите
позиции, когато не се използват преходни мерки и за всички дългосрочни
гаранционни мерки и преходни мерки е зададена нулева стойност. За тази
цел е необходимо да се следва поетапен подход, като се посочва всяка
преходна и дългосрочна гаранционна мярка, без да се преизчислява възде
йствието на останалите мерки след всеки етап. ►M2 Тъй като е възможно
в рамките на дадена група да се прилагат и двата вида преходна мярка,
образецът следва кумулативен поетапен подход. ◄
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Въздействията трябва да се отчитат като положителна стойност, ако водят
до увеличаване на размера на отчитаната позиция, и като отрицателна
стойност, ако водят до намаляване на размера на позиция (напр. ако се
увеличава размерът на КИП или на собствените средства, се отчитат полож
ителни стойности).
Сумите в настоящия образец се отчитат нетно от сделките в рамките на
групата.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010/R0010

Сума с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄, включ
ително дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки

C0020/R0010

Без преходната мярка за
технически резерви —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без корек
цията, дължаща се на преходното приспадане за техническите
резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за проме
нливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0010

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Технически резерви

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на преходното приспадане за техн
ическите резерви.
Това е разликата между техническите резерви без преходното
приспадане за техническите резерви и техническите резерви с
дългосрочните гаранционни и преходни мерки.

C0040/R0010

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без корек
цията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0010

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Технически резерви

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент.
Това е разликата между техническите резерви без преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент и техническите резерви с дългосрочните
гаранционни и преходни мерки.

C0060/R0010

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без корек
циите, дължащи се на преходното приспадане за технически
резерви, преходната корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент и корекцията за променливост,
но с корекциите, дължащи се на изравнителната корекция, ако
има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄
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C0070/R0010

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Технически резерви

УКАЗАНИЯ

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на корекцията за променливост.
Отразява въздействието от задаване на нулева стойност на
корекцията за променливост.
Това е разликата между техническите резерви без корекцията за
променливост и без други преходни мерки и максималната
измежду стойностите на техническите резерви, отчетени в
C0010, C0020 и C0040.

C0080/R0010

C0090/R0010

Без изравнителна корекция и
без всички други —
Технически резерви

►M2 Обща сума на брутните технически резерви ◄ без
дългосрочни гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Технически резерви

Сума на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на изравнителната корекция. Включва
въздействието от задаване на нулева стойност на корекцията за
променливост и на изравнителната корекция.

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

Това е разликата между техническите резерви без изравнит
елната корекция и без всякакви други преходни мерки и макс
ималната стойност между техническите резерви, отчетени в
C0010, C0020, C0040 и C0060.
C0100/R0010

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Технически резерви

Размер на ►M2 корекцията на брутните технически резерви ◄,
дължаща се на прилагане на дългосрочните гаранционни мерки
и преходни мерки.

C0010/R0020

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — Основни
собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви, включващи корекции, дължащи се на
прилагане на дългосрочните гаранционни мерки и преходни
мерки.

C0020/R0020

Без преходната мярка за
технически резерви —
Основни собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви без корекцията, дължаща се на преходното
приспадане за технически резерви, но с корекциите, дължащи се
на корекцията за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0020

C0040/R0020

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Основни собствени
средства

Без преходната мярка за
лихвен процент — Основни
собствени средства

Размер на корекцията на основни собствени средства, дължаща
се на прилагане на преходното приспадане за технически
резерви.
►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без преходното приспадане
от техническите резерви, и основните собствени средства,
изчислени при технически резерви с дългосрочни гаранционни
и преходни мерки. ◄
Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви без корекцията, дължаща се на преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент, но с корекциите, дължащи се на корекцията
за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0020

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Основни собствени средства

Размер на корекцията на основните собствени средства,
дължаща се на прилагане на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без преходната корекция за
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, и
основните собствен средства, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0020. ◄
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C0060/R0020

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — Основни
собствени средства

УКАЗАНИЯ

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
техническите резерви без корекциите, дължащи се на
преходното приспадане за технически резерви, преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент и корекцията за променливост, но с корекциите,
дължащи се на изравнителната корекция, ако има такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0020

C0080/R0020

C0090/R0020

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Основни собствени
средства

Размер на корекцията на основните собствени средства,
дължаща се на прилагане на корекцията за променливост.
Отразява въздействието от задаване на нулева стойност на
корекцията за променливост.

Без изравнителна корекция и
без всички други —
Основни собствени средства

Общ размер на основните собствени средства, изчислени при
технически резерви без дългосрочни гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Основни собствени средства

Размер на корекцията на основните собствени средства,
дължаща се на прилагане на изравнителната корекция.
Включва въздействието от задаване на нулева стойност на
корекцията за променливост и на изравнителната корекция.

►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без корекцията за проме
нливост и без други преходни мерки, и основните собствени
средства, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

►M2 Това е разликата между основните собствени средства,
изчислени при технически резерви без изравнителна корекция
и без всички други преходни мерки, и основните собствени
средства, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0060. ◄
C0100/R0020

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Основни собствени средства

Размер на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0030

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Превишение на активите над
пасивите

Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви, включващи корекции,
дължащи се на прилагане на дългосрочните гаранционни
мерки и преходни мерки.

C0020/R0030

Без преходната мярка за
технически резерви —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви без корекцията, дължаща се
на преходната мярка за технически резерви, но с корекциите,
дължащи се на корекцията за променливост и изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0030

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Основни собствени
средства — Превишение на
активите над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на преходното приспадане
за технически резерви.
►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без преходното
приспадане от технически резерви, и превишението на
активите над пасивите, изчислено при технически резерви с
дългосрочни гаранционни и преходни мерки. ◄
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C0040/R0030

Без преходната мярка за
лихвен процент — Основни
собствени средства —
Превишение на активите над
пасивите

УКАЗАНИЯ

Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви без корекцията, дължаща се
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент, но с корекциите, дължащи се на
корекцията за променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0030

C0060/R0030

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Превишение на активите над
пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на преходната корекция за
съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без преходна
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент, и превишението на активите над пасивите,
изчислено при техническите резерви, отчетени в C0020. ◄
Общ размер на превишението на активите над пасивите,
изчислено при техническите резерви без корекциите, дължащи
се на преходното приспадане за технически резерви, преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент и корекцията за променливост, но с корекциите,
дължащи се на изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0030

C0080/R0030

C0090/R0030

C0100/R0030

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Основни собствени
средства — Превишение на
активите над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на корекцията за проме
нливост. Отразява въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без корекцията за
променливост и без други преходни мерки, и превишението на
активите над пасивите, изчислено при техническите резерви,
отчетени в C0040. ◄

Без изравнителна корекция и
без всякакви други преходни
мерки — Основни
собствени средства —
Превишение на активите над
пасивите

Обща сума на превишението на активите над пасивите,
изчислено при технически резерви без дългосрочни гаранционни
мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на изравнителната
корекция. Включва въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост и на изравнителната
корекция.

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Основни собствени средства
— Превишение на активите
над пасивите

Размер на корекцията на превишението на активите над
пасивите, дължаща се на прилагане на дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки.

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

►M2 Това е разликата между превишението на активите над
пасивите, изчислено при технически резерви без изравнителна
корекция и без всички други преходни мерки, и превишението
на активите над пасивите, изчислено при техническите резерви,
отчетени в C0060. ◄
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C0010/R0040

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0040

Без преходната мярка за
технически резерви —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Обща сума на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви
без корекцията, дължаща се на преходното приспадане за техн
ически резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за
променливост и изравнителната корекция.

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Основни собствени
средства — Ограничени
собствени средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на преходно приспадане за технически резерви.

C0030/R0040

C0040/R0040

C0050/R0040

C0060/R0040

C0070/R0040

Без преходната мярка за
лихвен процент — Основни
собствени средства —
Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция
Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
ограничените собствени средства поради обособяване на
средствата, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄
Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви
без корекцията, дължаща се на преходната корекция за съотв
етната срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с
корекциите, дължащи се на корекцията за променливост и
изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄
Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, и ограничените
собствени средства поради обособяване на средствата,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0020. ◄

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — Основни
собствени средства —
Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при техническите
резерви без корекциите, дължащи се на преходното приспадане
за технически резерви, преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент и корекцията
за променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнит
елната корекция, ако има такива.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Основни собствени
средства — Ограничени
собствени средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.

►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и ограничените собствени средства поради обособяване
на средствата, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄
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Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Общ размер на собствените средства, ограничени поради
обособяване на средствата, изчислени при технически резерви
без дългосрочни гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на изравнителната корекция. Включва въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост и
на изравнителната корекция.

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

►M2 Това е разликата между ограничените собствени средства
поради обособяване на средствата, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други
преходни мерки, и ограничените собствени средства поради
обособяване на средствата, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0060. ◄

C0100/R0040

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Основни собствени средства
— Ограничени собствени
средства поради
обособяване на средствата и
портфейла, за който се
прилага изравнителна
корекция

Размер на корекцията на собствените средства, ограничени
поради обособяване на средствата, дължаща се на прилагане
на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0050

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП, изчислени при технически резерви, включващи корекции,
дължащи се на прилагане на дългосрочните гаранционни мерки
и преходни мерки.

C0020/R0050

Без преходната мярка за
технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при технически резерви без корекцията,
дължаща се на преходното приспадане за технически резерви,
но с корекциите, дължащи се на корекцията за променливост и
изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0050

C0040/R0050

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на преходното
приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
преходно приспадане от техническите резерви, и допустимите
собствени средства за изпълнение на КИП, изчислени при техн
ически резерви с дългосрочни гаранционни и преходни
мерки. ◄
Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при технически резерви без корекцията,
дължаща се на преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, но с корекциите,
дължащи се на корекцията за променливост и изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄
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Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

УКАЗАНИЯ

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на преходната
корекция за съответната срочна структура на безрисковия
лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
преходна корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент, и допустимите собствени
средства за изпълнение на КИП, изчислени при техническите
резерви, отчетени в C0020. ◄

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП, изчислени при техническите резерви без корекциите,
дължащи се на преходното приспадане за технически резерви,
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент и корекцията за променливост, но
с корекциите, дължащи се на изравнителната корекция, ако има
такива.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0050

C0080/R0050

C0090/R0050

C0100/R0050

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на корекцията
за променливост. Отразява въздействието от задаване на
нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
корекцията за променливост и без други преходни мерки, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0040. ◄

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП, изчислени при технически резерви без дългосрочни
гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на изравнит
елната корекция. Включва въздействието от задаване на нулева
стойност на корекцията за променливост и на изравнителната
корекция.

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП, изчислени при технически резерви без
изравнителна корекция и без всички други преходни мерки, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП,
изчислени при техническите резерви, отчетени в C0060. ◄

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП, дължаща се на прилагане на дългосрочни
гаранционни мерки и преходни мерки.
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C0010/R0060

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0060

Без преходната мярка за
технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната мярка за технически
резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за проме
нливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0060

C0040/R0060

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на преходното приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП —
първи ред, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄
Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0060

C0060/R0060

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и допустимите собствени
средства за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при
техническите резерви, отчетени в C0020. ◄
Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0060

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
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►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на КИП
— първи ред, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

C0080/R0060

C0090/R0060

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — първи ред, изчислени при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на изравнителната корекция. Включва въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост и
на изравнителната корекция.

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — първи ред, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на КИП
— първи ред, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0060. ◄

C0100/R0060

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — първи ред, дължаща се на прилагане
на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0070

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0070

Без преходната мярка за
технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без корек
цията, дължаща се на преходното приспадане за технически
резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за проме
нливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0070

Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане на
преходното приспадане за технически резерви.
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►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП —
втори ред, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄
C0040/R0070

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0070

C0060/R0070

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане на
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и допустимите собствени
средства за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при
техническите резерви, отчетени в C0020. ◄

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0070

C0080/R0070

C0090/R0070

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане на
корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на КИП
— втори ред, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — втори ред, изчислени при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане на
изравнителната корекция. Включва въздействието от задаване на
нулева стойност на корекцията за променливост и на изравнит
елната корекция.

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄
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►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — втори ред, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на КИП
— втори ред, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0060. ◄
C0100/R0070

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — втори ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — втори ред, дължаща се на прилагане на
дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0080

Размер с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0080

Без преходното приспадане
за технически резерви —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без корек
цията, дължаща се на преходното приспадане за технически
резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за проме
нливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄

C0030/R0080

C0040/R0080

Въздействие на преходното
приспадане за технически
резерви — Допустими
собствени средства за изпъ
лнение на КИП — трети ред

Без преходната мярка за
лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане на
преходното приспадане за технически резерви.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
допустимите собствени средства за изпълнение на КИП —
трети ред, изчислени при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0080

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане на
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и допустими собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при техн
ическите резерви, отчетени в C0020. ◄
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Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

УКАЗАНИЯ

Общ размер на допустимите собствени средства за изпълнение
на КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0080

C0080/R0080

C0090/R0080

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане на
корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.
►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на КИП
— трети ред, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

Без изравнителна корекция и
без всякакви други —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Обща сума на допустимите собствени средства за изпълнение на
КИП — трети ред, изчислени при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане на
изравнителната корекция. Включва въздействието от задаване на
нулева стойност на корекцията за променливост и на изравнит
елната корекция.

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

►M2 Това е разликата между допустимите собствени средства
за изпълнение на КИП — трети ред, изчислени при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други преходни
мерки, и допустимите собствени средства за изпълнение на КИП
— трети ред, изчислени при техническите резерви, отчетени в
C0060. ◄

C0100/R0080

Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
Допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — трети ред

Размер на корекцията на допустимите собствени средства за
изпълнение на КИП — трети ред, дължаща се на прилагане на
дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки.

C0010/R0090

Сума с дългосрочни
гаранционни мерки и
преходни мерки — КИП

Обща сума на КИП, изчислено при технически резерви,
включващи корекции, дължащи се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

C0020/R0090

Без преходната мярка за
технически резерви — КИП

Обща сума на КИП, изчислена при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходното приспадане за техн
ически резерви, но с корекциите, дължащи се на корекцията за
променливост и изравнителната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходното приспадане от техн
ическите резерви, се отчита същата сума като в C0010. ◄
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Въздействие на преходната
мярка за технически резерви
— КИП

Сума на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
преходното приспадане за технически резерви.

Без преходната мярка за
лихвен процент — КИП

►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без преходно приспадане от техническите резерви, и
КИП, изчислено при технически резерви с дългосрочни
гаранционни и преходни мерки. ◄

Общ размер на КИП, изчислено при технически резерви без
корекцията, дължаща се на преходната корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, но с корек
циите, дължащи се на корекцията за променливост и изравнит
елната корекция.
►M2 Ако не се прилага преходна корекция за съответната
срочна структура на безрисковия лихвен процент, се отчита
същата сума като в C0020. ◄

C0050/R0090

Въздействие на преходната
мярка за лихвен процент —
КИП

Сума на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
преходната корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без преходна корекция за съответната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, и КИП, изчислено при техн
ическите резерви, отчетени в C0020. ◄

C0060/R0090

Без корекция за проме
нливост и без други
преходни мерки — КИП

Общ размер на КИП, изчислено при техническите резерви без
корекциите, дължащи се на преходното приспадане за техн
ически резерви, преходната корекция за съответната срочна
структура на безрисковия лихвен процент и корекцията за
променливост, но с корекциите, дължащи се на изравнителната
корекция.
►M2 Ако не се прилага корекция за променливост, се отчита
същата сума като в C0040. ◄

C0070/R0090

C0080/R0090

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
корекцията за променливост
— КИП

Размер на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
корекцията за променливост. Отразява въздействието от
задаване на нулева стойност на корекцията за променливост.

Без изравнителна корекция и
без всички други — КИП

Обща сума на КИП, изчислено при технически резерви без
дългосрочни гаранционни мерки.

►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без корекцията за променливост и без други преходни
мерки, и КИП, изчислено при техническите резерви, отчетени в
C0040. ◄

►M2 Ако не се прилага изравнителна корекция, се отчита
същата сума като в C0060. ◄

C0090/R0090

Въздействие от задаване на
нулева стойност на
изравнителната корекция —
КИП

Размер на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
изравнителната корекция. Включва въздействието от задаване
на нулева стойност на корекцията за променливост и на
изравнителната корекция.
►M2 Това е разликата между КИП, изчислено при технически
резерви без изравнителна корекция и без всички други преходни
мерки, и КИП, изчислено при техническите резерви, отчетени в
C0060. ◄
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Въздействие на всички
дългосрочни гаранционни
мерки и преходни мерки —
КИП

Сума на корекцията на КИП, дължаща се на прилагане на
дългосрочните гаранционни мерки и преходни мерки.

S.23.01 — Собствени средства
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното, тримесечното и ежег
одното подаване на информация на равнище група.
Образецът се прилага и при трите метода за изчисляване на груповото
капиталово изискване за платежоспособност. Тъй като повечето позиции
са приложими за частта от групата, обхваната от метод 1, позициите,
приложими при прилагане на метода на приспадане и агрегиране —
самостоятелно или в комбинация с метод 1, са ясно посочени в указанията.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор
R0010/C0010

Обикновен акционерен
капитал (включително
собствени акции) — общо

Това е общата стойност на обикновения акционерен капитал,
държан пряко или косвено (преди приспадане на собствените
акции). Това е обикновеният акционерен капитал на групата,
който напълно удовлетворява критериите за позиции от първи
и втори ред. Обикновеният акционерен капитал, който не удовл
етворява напълно критериите, трябва да се третира и клас
ифицира като привилегирован акционерен капитал, независимо
от неговото описание или определение.

R0010/C0020

Обикновен акционерен
капитал (включително
собствени акции) — първи
ред, неограничен

Това е стойността на изплатения обикновен акционерен капитал,
който отговаря на критериите за неограничени позиции от първи
ред.

R0010/C0040

Обикновен акционерен
капитал (включително
собствени акции) — втори
ред

Това е стойността на поискания обикновен акционерен капитал,
който отговаря на критериите за позиции от втори ред.

R0020/C0010

Неналичен поискан, но все
още неизплатен обикновен
акционерен капитал на
равнище група — общо

Това е общият размер на поискания, но все още неизплатен
обикновен акционерен капитал, който се счита за неналичен,
както е определено в член 222, параграфи 2—5 от Директива
2009/138/ЕО.

R0020/C0020

Неналичен поискан, но все
още неизплатен обикновен
акционерен капитал на
равнище група — първи
ред, неограничен

Това е общият размер на поискания, но все още неизплатен
обикновен акционерен капитал, който се счита за неналичен,
както е определено в член 222, параграфи 2—5 от Директива
2009/138/ЕО, отговарящ на критериите за неограничени позиции
от първи ред.

R0020/C0040

Неналичен поискан, но все
още неизплатен обикновен
акционерен капитал на
равнище група — втори ред

Това е размерът на поискания, но все още неизплатен обикновен
акционерен капитал, който се счита за неналичен, както е
определено в член 222, параграфи 2—5 от Директива 2009/
138/ЕО, отговарящ на критериите за позиции от втори ред.

R0030/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал — общо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал, който напълно удовл
етворява критериите за позиции от първи и втори ред.
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R0030/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
първи ред,неограничен

Това е стойността на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал, които отговарят на критериите
за позиции от първи ред — неограничени, тъй като той се
отнася до обикновен акционерен капитал, третиран като
неограничени позиции от първи ред.

R0030/C0040

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
втори ред

Това е стойността на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал, които отговарят на критериите
за позиции от втори ред, тъй като той се отнася до обикновен
акционерен капитал, третиран като от втори ред.

R0040/C0010

Начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни
собствени средства за
взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — общо

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаим
озастрахователен тип, началният капитал, вноските на членовете
или еквивалентната позиция от основни собствени средства,
която напълно удовлетворява критериите за позиции от първи
или втори ред.

R0040/C0020

Начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни
собствени средства за
взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — първи ред,
неограничен

Това е размерът на началния капитал, вноските на членовете или
еквивалентната позиция от основни собствени средства за взаим
озастрахователни предприятия и предприятия от взаимоз
астрахователен тип, които напълно отговарят на критериите за
неограничени позиции от първи ред.

R0040/C0040

Начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентни
позиции от основни
собствени средства за
взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — втори ред

Това е размерът на началния капитал, вноските на членовете или
еквивалентната позиция от основни собствени средства за взаим
озастрахователни предприятия и предприятия от взаимоз
астрахователен тип, които отговарят на критериите за позиции
от втори ред.

R0050/C0010

Подчинени дялови вноски
на съдружници — общо

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, която напълно удовлетворява критериите за
ограничени позиции от първи ред, втори или трети ред.

R0050/C0030

Подчинени дялови вноски
на съдружници — първи
ред, ограничен

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници,
които отговарят на критериите за ограничени позиции от първи
ред.

R0050/C0040

Подчинени дялови вноски
на съдружници — втори ред

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0050/C0050

Подчинени дялови вноски
на съдружници — трети ред

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници,
които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0060/C0010

Неналични подчинени
дялови вноски на
съдружници на равнище
група — общо

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, които се считат за неналични, както е определено
в член 222, параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО.
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R0060/C0030

Неналични подчинени
дялови вноски на
съдружници на равнище
група — първи ред,
ограничен

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници,
които се считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за ограничени позиции от първи ред.

R0060/C0040

Неналични подчинени
дялови вноски на
съдружници на равнище
група — втори ред

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници,
които се считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за позиции от втори ред.

R0060/C0050

Неналични подчинени
дялови вноски на
съдружници на равнище
група — трети ред

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници,
които се считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за позиции от трети ред.

R0070/C0010

Излишък от средства —
общо

Това е общият размер на излишъка от средства, които попадат в
обхвата на член 91, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

R0070/C0020

Излишък от средства —
първи ред, неограничен

Това е излишъкът от средства, които попадат в обхвата на
член 91, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО и които
отговарят на критериите за неограничени позиции от първи ред.

R0080/C0010

Неналични излишъци от
средства на равнище група
— общо

Това е общият размер на излишъците от средства, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО.

R0080/C0020

Неналични излишъци от
средства на равнище група
— първи ред, неограничен

Това е размерът на излишъците от средства, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за
неограничени позиции от първи ред.

R0090/C0010

Привилегировани акции —
общо

Това е общата стойност на емитираните привилегировани акции,
които напълно удовлетворяват критериите за ограничени
позиции от първи ред, втори или трети ред.

R0090/C0030

Привилегировани акции —
първи ред, ограничен

Това е стойността на емитираните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за ограничени позиции от
първи ред.

R0090/C0040

Привилегировани акции —
втори ред

Това е стойността на емитираните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0090/C0050

Привилегировани акции —
трети ред

Това е стойността на емитираните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0100/C0010

Неналични привилегировани
акции на равнище група —
общо

Това е общият размер на привилегированите акции, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО.

R0100/C0030

Неналични привилегировани
акции на равнище група —
първи ред, ограничен

Това е размерът на привилегированите акции, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за
ограничени позиции от първи ред.
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R0100/C0040

Неналични привилегировани
акции на равнище група —
втори ред

Това е размерът на привилегированите акции, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от втори ред.

R0100/C0050

Неналични привилегировани
акции на равнище група —
трети ред

Това е размерът на привилегированите акции, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от трети ред.

R0110/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — общо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на привил
егировани акции, свързани с акционерен капитал, които
напълно удовлетворяват критериите за ограничени позиции от
първи, втори или трети ред.

R0110/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — първи ред,
ограничен

Това е размерът на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред — ограничени, тъй като той се отнася
до привилегировани акции, третирани като ограничени
позиции от първи ред.

R0110/C0040

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — втори ред

Това е размерът на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред, тъй като той се отнася до привил
егировани акции, третирани като от втори ред.

R0110/C0050

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — трети ред

Това е размерът на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, които отговарят на критериите за
позиции от трети ред, тъй като той се отнася до привил
егировани акции, третирани като от трети ред.

R0120/C0010

Неналични премии от
емисии на акции, свързани с
привилегировани акции на
равнище група — общо

Това е общият размер на неналичните премии от емисии на
акции, свързани с привилегировани акции, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО.

R0120/C0030

Неналични премии от
емисии на акции, свързани с
привилегировани акции на
равнище група — първи
ред, ограничен

Това е размерът на неналичните премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за
ограничени позиции от първи ред.

R0120/C0040

Неналични премии от
емисии на акции, свързани с
привилегировани акции на
равнище група — втори ред

Това е размерът на неналичните премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от втори ред.

R0120/C0050

Неналични премии от
емисии на акции, свързани с
привилегировани акции на
равнище група — трети ред

Това е размерът на неналичните премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от трети ред.

R0130/C0010

Резерв за равняване — общо

Общият размер на резерва за равняване представлява резервите
(например неразпределени печалби), без корекции (напр.
обособени фондове). Той е резултат главно на разликите
между счетоводната оценка и оценката съгласно член 75 от
Директива 2009/138/ЕО.
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R0130/C0020

Резерв за равняване —
първи ред, неограничен

Резервът за равняване
неразпределени печалби),
фондове). Той е резултат
водната оценка и оценката

представлява резерви (например
без корекции (напр. обособени
главно на разликите между счето
съгласно Директива 2009/138/ЕО.

R0140/C0010

Подчинени пасиви — общо

Това е общият размер на подчинените пасиви.

R0140/C0030

Подчинени пасиви — първи
ред, ограничен

Това е размерът на подчинените пасиви, които отговарят на
критериите за ограничени позиции от първи ред.

R0140/C0040

Подчинени пасиви — втори
ред

Това е размерът на общо подчинените пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от втори ред.

R0140/C0050

Подчинени пасиви — трети
ред

Това е размерът на общо подчинените пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от трети ред.

R0150/C0010

Неналични подчинени
пасиви на равнище група —
общо

Това е общият размер на подчинените пасиви, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО.

R0150/C0030

Неналични подчинени
пасиви на равнище група —
първи ред, ограничен

Това е размерът на подчинените пасиви, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за
ограничени позиции от първи ред.

R0150/C0040

Неналични подчинени
пасиви на равнище група —
втори ред

Това е размерът на подчинените пасиви, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от втори ред.

R0150/C0050

Неналични подчинени
пасиви на равнище група —
трети ред

Това е размерът на подчинените пасиви, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от трети ред.

R0160/C0010

Сума, равна на стойността
на нетните отсрочени
данъчни активи — общо

Това е общата стойност на нетните отсрочени данъчни активи.

R0160/C0050

Сума, равна на стойността
на нетните отсрочени
данъчни активи — трети ред

Това е сумата на нетните отсрочени данъчни активи, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0170/C0010

Сума, равна на стойността
на нетните отсрочени
данъчни активи, неналични
на равнище група — общо

Това е общият размер на нетните отсрочени данъчни активи,
които се считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО.

R0170/C0050

Сума, равна на стойността
на нетните отсрочени
данъчни активи, неналични
на равнище група — трети
ред

Това е размерът на нетните отсрочени данъчни активи, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за позиции от трети ред.
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R0180/C0010

Други позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре

Това е общият размер на позициите от основни собствени
средства, които не са определени по-горе и които са получили
одобрение от надзорен орган.

R0180/C0020

Други позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — първи ред,
неограничен

Това е стойността на позициите от основни собствени средства,
които не са определени по-горе, отговарят на критериите за
позиции от първи ред — неограничени, и са получили
одобрение от надзорен орган.

R0180/C0030

Други позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
ограничен

Това е стойността на позициите от основни собствени средства,
които не са определени по-горе, отговарят на критериите за
ограничени позиции от първи ред и са получили одобрение от
надзорен орган.

R0180/C0040

Други позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — втори ред

Това е стойността на позициите от основни собствени средства,
които не са определени по-горе, отговарят на критериите за
позиции от втори ред и са получили одобрение от надзорен
орган.

R0180/C0050

Други позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — трети ред

Това е стойността на позициите от основни собствени средства,
които не са определени по-горе, отговарят на критериите за
позиции от трети ред и са получили одобрение от надзорен
орган.

R0190/C0010

Неналични собствени
средства, свързани с други
позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган — общо

Това е общият размер на позициите от собствени средства,
свързани с други позиции, одобрени от надзорния орган като
основни собствени средства, които не са посочени по-горе,
които се считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО.

R0190/C0020

Неналични собствени
средства, свързани с други
позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган — първи
ред, неограничени позиции

Това е размерът на позициите от собствени средства, свързани с
други позиции, одобрени от надзорния орган като основни
собствени средства, които не са посочени по-горе, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за неограничени позиции от първи ред.

R0190/C0030

Неналични собствени
средства, свързани с други
позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган — първи
ред, ограничени позиции

Това е размерът на позициите от собствени средства, свързани с
други позиции, одобрени от надзорния орган като основни
собствени средства, които не са посочени по-горе, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за ограничени позиции от първи ред.

R0190/C0040

Неналични собствени
средства, свързани с други
позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган — втори
ред

Това е размерът на позициите от собствени средства, свързани с
други позиции, одобрени от надзорния орган като основни
собствени средства, които не са посочени по-горе, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за позиции от втори ред.
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R0190/C0050

Неналични собствени
средства, свързани с други
позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган — трети
ред

Това е размерът на позициите от собствени средства, свързани с
други позиции, одобрени от надзорния орган като основни
собствени средства, които не са посочени по-горе, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за позиции от трети ред.

R0200/C0010

Малцинствени участия на
равнище група (ако не са
отчетени като друга позиция
от собствени средства) —
общо

Това е общият размер на отчетените малцинствени участия в
групата. Този ред се отчита, когато малцинствените участия не
са били вече отчетени като други позиции от основни собствени
средства (т.е. малцинствените участия не трябва да се отчитат
два пъти).

R0200/C0020

Малцинствени участия на
равнище група (ако не са
отчетени като друга позиция
от собствени средства) —
първи ред, неограничен

Размерът на отчетените малцинствени участия в групата,
отговарящи на критериите за неограничени позиции от първи
ред.

R0200/C0030

Малцинствени участия на
равнище група (ако не са
отчетени като друга позиция
от собствени средства) —
първи ред, ограничен

Размерът на отчетените малцинствени участия в групата,
отговарящи на критериите за ограничени позиции от първи ред.

R0200/C0040

Малцинствени участия на
равнище група (ако не са
отчетени като друга позиция
от собствени средства) —
втори ред

Размерът на отчетените малцинствени участия в групата,
отговарящи на критериите за позиции от втори ред.

R0200/C0050

Малцинствени участия на
равнище група (ако не са
отчетени като друга позиция
от собствени средства) —
трети ред

Размерът на отчетените малцинствени участия в групата,
отговарящи на критериите за позиции от трети ред.

R0210/C0010

Неналични малцинствени
участия на равнище група
— общо

Това е общият размер на малцинствените участия, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО.

R0210/C0020

Неналични малцинствени
участия на равнище група
— първи ред, неограничен

Това е размерът на малцинствените участия, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за
неограничени позиции от първи ред.

R0210/C0030

Неналични малцинствени
участия на равнище група
— първи ред, ограничен

Това е размерът на малцинствените участия, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за
ограничени позиции от първи ред.

R0210/C0040

Неналични малцинствени
участия на равнище група
— втори ред

Това е размерът на малцинствените участия, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от втори ред.

R0210/C0050

Неналични малцинствени
участия на равнище група
— трети ред

Това е размерът на малцинствените участия, които се считат за
неналични, както е определено в член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на критериите за позиции
от трети ред.
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Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и
не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“
R0220/C0010

Собствени средства от
финансови отчети, които не
следва да бъдат представени
с резерва за равняване и не
отговарят на критериите, за
да бъдат класифицирани
като собствени средства по
„Платежоспособност II“ —
общо

Това е общата стойност на позициите от собствени средства по
финансови отчети, които не са представени с резерва за
равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класиф
ицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“.
Тези собствени средства са:
i) или позиции, които се срещат в списъците на позициите от
собствени средства, но не отговарят на критериите за клас
ифициране или преходните разпоредби; или
ii) или позиции, предназначени да изпълняват ролята на
собствени средства, които не са включени в списъка с
позициите от собствени средства и не са били одобрени от
надзорния орган, и не се срещат в счетоводния баланс като
пасиви.
Подчинените пасиви, които не се считат за основни собствени
средства, не се отчитат тук, а в счетоводния баланс (образец
S.02.01) като подчинени пасиви, които не се считат за основни
собствени средства.

Приспадания
R0230/C0010

Приспадания за дялови
участия в други финансови
предприятия, включително
предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи
финансови дейности —
общо

Това е общият размер на приспаданията за дялови участия в
кредитни институции, инвестиционни посредници, финансови
институции, лица, управляващи алтернативни инвестиционни
фондове, управляващи дружества на ПКИПЦК, институции за
професионално пенсионно осигуряване, предприятия, които не
са поднадзорни, извършващи финансови дейности, включително
дяловите участия, които се приспадат в съответствие с член 228,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
Тези дялови участия се приспадат от основните собствени
средства и се добавят обратно като собствени средства
съгласно съответните секторни правила в редове R0410—R0440,
като така се улеснява изчисляването на коефициентите на КИП,
обхващащи или не други предприятия от финансовия сектор.

R0230/C0020

Приспадания за дялови
участия в други финансови
предприятия, включително
предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи
финансови дейности —
първи ред, неограничен

Това са приспаданията на дялови участия в кредитни инст
итуции, инвестиционни посредници, финансови институции,
лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,
управляващи дружества на ПКИПЦК, институции за профес
ионално пенсионно осигуряване, предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи финансови дейности, включително
дяловите участия, които се приспадат в съответствие с
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО (които трябва
да се представят отделно в ред R0240).
Тези дялови участия се приспадат от основните собствени
средства и се добавят обратно като собствени средства
съгласно съответните секторни правила в редове R0410—R0440,
като така се улеснява изчисляването на коефициентите на КИП,
обхващащи или не други предприятия от финансовия сектор —
първи ред, неограничени позиции.

R0230/C0030

Приспадания за дялови
участия в други финансови
предприятия, включително
предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи
финансови дейности —
първи ред, ограничен

Това са приспаданията на дялови участия в кредитни инст
итуции, инвестиционни посредници, финансови институции,
лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,
управляващи дружества на ПКИПЦК, институции за профес
ионално пенсионно осигуряване, предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи финансови дейности, включително
дяловите участия, които се приспадат в съответствие с
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
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Тези дялови участия се приспадат от основните собствени
средства и се добавят обратно като собствени средства
съгласно съответните секторни правила в редове R0410—R0440,
като така се улеснява изчисляването на коефициентите на КИП,
обхващащи или не други предприятия от финансовия сектор —
първи ред, ограничени позиции.
R0230/C0040

Приспадания за дялови
участия в други финансови
предприятия, включително
предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи
финансови дейности —
втори ред

Това са приспаданията на дялови участия в кредитни инст
итуции, инвестиционни посредници, финансови институции,
лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,
управляващи дружества на ПКИПЦК, институции за профес
ионално пенсионно осигуряване, предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи финансови дейности, включително
дяловите участия, които се приспадат в съответствие с
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
Тези дялови участия се приспадат от основните собствени
средства и се добавят обратно като собствени средства
съгласно съответните секторни правила в редове R0410—R0440,
като така се улеснява изчисляването на коефициентите на КИП,
обхващащи или не други предприятия от финансовия сектор —
втори ред.

▼M1
R0230/C0050

Приспадания за дялови
участия в други финансови
предприятия, включително
предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи
финансови дейности —
трети ред

Това са приспаданията на дялови участия в кредитни инст
итуции, инвестиционни посредници, финансови институции,
лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,
управляващи дружества на ПКИПЦК, институции за профес
ионално пенсионно осигуряване, предприятия, които не са
поднадзорни, извършващи финансови дейности, включително
дяловите участия, които се приспадат в съответствие с член
228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
Тези дялови участия се приспадат от основните собствени
средства и добавят обратно като собствени средства съгласно
съответните секторни правила в редове R0410—R0440, като
така се улеснява изчисляването на коефициентите на КИП,
обхващащи или не други предприятия от финансовия сектор
— трети ред.

▼B
R0240/C0010

от които приспаднати
съгласно член 228 от
Директива 2009/138/ЕО —
общо

Това е общата стойност на дяловите участия, приспаднати в
съответствие с член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/
ЕО, като част от стойността, отчетена в ред R0230 — общо

R0240/C0020

от които приспаднати
съгласно член 228 от
Директива 2009/138/ЕО —
първи ред, неограничен

Това е стойността на дяловите участия, приспаднати в съотв
етствие с член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО,
като част от стойността, отчетена в ред R0230 — първи ред,
неограничен

R0240/C0030

от които приспаднати
съгласно член 228 от
Директива 2009/138/ЕО —
първи ред, ограничен

Това е стойността на дяловите участия, приспаднати в съотв
етствие с член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО,
като част от стойността, отчетена в ред R0230 — първи ред,
ограничен

R0240/C0040

от които приспаднати
съгласно член 228 от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на дяловите участия, приспаднати в съотв
етствие с член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО,
като част от стойността, отчетена в ред R0230 — втори ред
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R0250/C0010

Приспадания за дялови
участия при липса на
информация (член 229) —
общо

Това е общият размер на приспаданията на дялови участия в
свързани предприятия, когато липсва информацията, необходима
за изчисляване на груповата платежоспособност, съгласно
член 229 от Директива 2009/138/ЕО.

R0250/C0020

Приспадания за дялови
участия при липса на
информация (член 229) —
първи ред, неограничен

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, когато липсва информацията, необходима за
изчисляване на груповата платежоспособност, съгласно
член 229 от Директива 2009/138/ЕО — първи ред, неограничен.

R0250/C0030

Приспадания за дялови
участия при липса на
информация (член 229) —
първи ред, ограничен

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, когато липсва информацията, необходима за
изчисляване на груповата платежоспособност, съгласно
член 229 от Директива 2009/138/ЕО — първи ред, ограничен.

R0250/C0040

Приспадания за дялови
участия при липса на
информация (член 229) —
втори ред

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, когато липсва информацията, необходима за
изчисляване на груповата платежоспособност, съгласно
член 229 от Директива 2009/138/ЕО — втори ред.

R0250/C0050

Приспадания за дялови
участия при липса на
информация (член 229) —
трети ред

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, когато липсва информацията, необходима за
изчисляване на груповата платежоспособност, съгласно
член 229 от Директива 2009/138/ЕО — трети ред.

R0260/C0010

Приспадане на дялови
участия, включени
посредством приспадане и
агрегиране, когато се
използва комбинацията от
методи — общо

Това е общият размер на приспаданията на дялови участия в
свързани предприятия, включени посредством приспадане и
агрегиране, когато се използва комбинацията от методи.

R0260/C0020

Приспадане за участия,
включени посредством
приспадане и агрегиране,
когато се използва комбин
ацията от методи — първи
ред, неограничен

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране, когато се използва комбинацията от методи —
първи ред, неограничен.

R0260/C0030

Приспадане за участия,
включени посредством
приспадане и агрегиране,
когато се използва комбин
ацията от методи — първи
ред, ограничен

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране, когато се използва комбинацията от методи —
първи ред, ограничен.

R0260/C0040

Приспадане за участия,
включени посредством
приспадане и агрегиране,
когато се използва комбин
ацията от методи — втори
ред

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране, когато се използва комбинацията от методи —
втори ред.
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R0260/C0050

Приспадане за участия,
включени посредством
приспадане и агрегиране,
когато се използва комбин
ацията от методи — трети
ред

Това е размерът на приспаданията на дялови участия в свързани
предприятия, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране, когато се използва комбинацията от методи —
трети ред.

R0270/C0010

Общо позиции от неналични
собствени средства — общо

Това е общият размер на неналичните собствени средства.

R0270/C0020

Общо позиции от неналични
собствени средства — първи
ред, неограничен

Това са позициите от неналични собствени средства в
неограничените капиталови позиции от първи ред.

R0270/C0030

Общо позиции от неналични
собствени средства — първи
ред, ограничен

Това са позициите от неналични собствени средства в
ограничените капиталови позиции от първи ред.

R0270/C0040

Общо позиции от неналични
собствени средства — втори
ред

Това са позициите от неналични собствени средства в капит
аловите позиции от втори ред.

R0270/C0050

Общо позиции от неналични
собствени средства — трети
ред

Това са позициите от неналични собствени средства в капит
аловите позиции от трети ред.

R0280/C0010

Общо приспадания — общо

Това е общият размер на приспаданията, които не са включени в
резервите за равняване.

R0280/C0020

Общо приспадания — първи
ред, неограничен

Това е размерът на приспаданията от неограничените
капиталови позиции от първи ред, които не са включени в
резервите за равняване.

R0280/C0030

Общо приспадания — първи
ред, ограничен

Това е размерът на приспаданията от ограничените капиталови
позиции от първи ред, които не са включени в резервите за
равняване.

R0280/C0040

Общо приспадания — втори
ред

Това е размерът на приспаданията от капиталовите позиции от
втори ред, които не са включени в резервите за равняване.

R0280/C0050

Общо приспадания — трети
ред

Това е размерът на приспаданията от капиталовите позиции от
трети ред, които не са включени в резервите за равняване.

Общо основни собствени средства след приспадания

R0290/C0010

Общо основни собствени
средства след приспадания

Това е общата стойност на позициите от основни собствени
средства след приспаданията.

R0290/C0020

Общо основни собствени
средства след приспадания
— първи ред —
неограничени

Това е стойността на позициите от основни собствени средства
след приспадания, които отговарят на критериите за позиции от
първи ред — неограничени позиции.
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R0290/C0030

Общо основни собствени
средства след приспадания
— първи ред — ограничени

►M1 Това е стойността на позициите от основни собствени
средства след приспадания, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред — ограничени позиции. ◄

R0290/C0040

Общо основни собствени
средства след приспадания
— втори ред

►M1 Това е стойността на позициите от основни собствени
средства след приспадания, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред. ◄

R0290/C0050

Общо основни собствени
средства след приспадания
— трети ред

►M1 Това е стойността на позициите от основни собствени
средства след приспадания, които отговарят на критериите за
позиции от трети ред. ◄

Допълнителни собствени средства
R0300/C0010

Неизплатен и непоискан
обикновен акционерен
капитал, който може да бъде
дължим за изплащане при
поискване — общо

Това е общата стойност на емитирания обикновен акционерен
капитал, който не е бил поискан или изплатен, но който може да
бъде дължим за изплащане при поискване.

R0300/C0040

Неизплатен и непоискан
обикновен акционерен
капитал, който може да бъде
дължим за изплащане при
поискване — втори ред

Това е стойността на емитирания обикновен акционерен
капитал, който не е бил поискан или изплатен, но може да
бъде дължим за изплащане при поискване и отговаря на
критериите за позиции от втори ред.

R0310/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — неизплатен и
непоискан начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства,
които могат да бъдат
дължими за изплащане при
поискване — общо

Това е общата стойност на неизплатения и непоискан начален
капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от
основни
собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип,
която не е била поискана или изплатена, но може да бъде
дължима за изплащане при поискване.

R0310/C0040

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — неизплатен и
непоискан начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства,
които могат да бъдат
дължими за изплащане при
поискване — втори ред

Това е стойността на неизплатения и непоискан начален
капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от
основни
собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип,
която не е била поискана или изплатена, но може да бъде
дължима за изплащане при поискване и отговаря на критериите
за позиции от втори ред.

R0320/C0010

Неизплатени и непоискани
привилегировани акции,
които могат да бъдат
дължими за изплащане при
поискване — общо

Това е общата стойност на привилегированите акции, които не
са били поискани или изплатени, но които могат да бъдат
дължими за изплащане при поискване.

R0320/C0040

Неизплатени и непоискани
привилегировани акции,
които могат да бъдат
дължими за изплащане при
поискване — втори ред

Това е стойността на привилегированите акции, които не са
били поискани или изплатени, но може да бъдат дължими за
изплащане при поискване и отговаря на критериите за позиции
от втори ред.
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R0320/C0050

Неизплатени и непоискани
привилегировани акции,
които могат да бъдат
дължими за изплащане при
поискване — трети ред

Това е стойността на привилегированите акции, които не са
били поискани или изплатени, но може да бъдат дължими за
изплащане при поискване и отговаря на критериите за позиции
от трети ред.

R0330/C0010

Правно обвързващ анга
жимент за записване и
заплащане за подчинени
пасиви при поискване —
общо

Това е общата стойност на правно обвързващите ангажименти за
записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване.

R0330/C0040

Правно обвързващ анга
жимент за записване и
заплащане за подчинени
пасиви при поискване —
втори ред

Това е стойността на правно обвързващите ангажименти за
записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0330/C0050

Правно обвързващ анга
жимент за записване и
заплащане за подчинени
пасиви при поискване —
трети ред

Това е стойността на правно обвързващите ангажименти за
записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване,
които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0340/C0010

Акредитиви и гаранции
съгласно член 96,
параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО —
общо

Това е общата стойност на акредитивите и гаранциите, поверени
на независим доверител за управление в полза на застраховат
елните кредитори и предоставени от кредитни институции,
получили разрешение в съответствие с Директива 2006/48/ЕО.

R0340/C0040

Акредитиви и гаранции
съгласно член 96,
параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на акредитивите и гаранциите, поверени на
независим доверител за управление в полза на застрахователните
кредитори и предоставени от кредитни институции, получили
разрешение в съответствие с Директива 2006/48/ЕО, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0350/C0010

Акредитиви и гаранции,
различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО —
общо

Това е общата стойност на акредитивите и гаранциите, които
удовлетворяват критериите за втори и трети ред, различни от
поверените на независим доверител за управление в полза на
застрахователните кредитори и предоставени от кредитни инст
итуции, получили разрешение в съответствие с Директива 2006/
48/ЕО.

R0350/C0040

Акредитиви и гаранции,
различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на акредитивите и гаранциите, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред, различни от
поверените на независим доверител за управление в полза на
застрахователните кредитори и предоставени от кредитни инст
итуции, получили разрешение в съответствие с Директива 2006/
48/ЕО.

R0350/C0050

Акредитиви и гаранции,
различни от тези съгласно
член 96, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО —
трети ред

Това е стойността на акредитивите и гаранциите, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред, различни от
поверените на независим доверител за управление в полза на
застрахователните кредитори и предоставени от кредитни инст
итуции, получили разрешение в съответствие с Директива 2006/
48/ЕО.
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R0360/C0010

Допълнителни покани към
членовете съгласно член 96,
параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО —
общо

Това е общата стойност на всякакви евентуални бъдещи
претенции на взаимоспомагателни асоциации или асоциации от
взаимоспомагателен тип на корабособственици с променливи
вноски, застраховащи единствено рисковете, изброени в
класове 6, 12 и 17 на част А от приложение I, срещу техните
членове по силата на покана за допълнителни вноски в рамките
на следващите 12 месеца.

R0360/C0040

Допълнителни покани към
членовете съгласно член 96,
параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на всякакви евентуални бъдещи претенции на
взаимоспомагателни асоциации или асоциации от взаимоспомаг
ателен тип на корабособственици с променливи вноски,
застраховащи единствено рисковете, изброени в класове 6, 12
и 17 на част А от приложение I, срещу техните членове по
силата на покана за допълнителни вноски в рамките на
следващите 12 месеца.

R0370/C0010

Допълнителни покани към
членовете — различни от
тези съгласно член 96,
параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО

Това е общата стойност на всякакви евентуални бъдещи
претенции,
които
взаимоспомагателни
асоциации
или
асоциации от взаимоспомагателен тип с променливи вноски
може да имат срещу своите членове по силата на покана за
допълнителни вноски в рамките на следващите 12 месеца,
различни от посочените в член 96, параграф 3, първа алинея
от Директива 2009/138/ЕО.

R0370/C0040

Допълнителни покани към
членовете — различни от
тези съгласно член 96,
параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО —
втори ред

Това е стойността на всякакви евентуални бъдещи претенции,
които взаимоспомагателни асоциации или асоциации от взаим
оспомагателен тип с променливи вноски може да имат срещу
своите членове по силата на покана за допълнителни вноски в
рамките на следващите 12 месеца, различни от посочените в
член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0370/C0050

Допълнителни покани към
членовете — различни от
тези съгласно член 96,
параграф 3, първа алинея от
Директива 2009/138/ЕО —
трети ред

Това е стойността на всякакви евентуални бъдещи претенции,
които взаимоспомагателни асоциации или асоциации от взаим
оспомагателен тип с променливи вноски може да имат срещу
своите членове по силата на покана за допълнителни вноски в
рамките на следващите 12 месеца, различни от посочените в
член 96, параграф 3, първа алинея от Рамкова директива 2009/
138/ЕО, които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0380/C0010

Неналични допълнителни
собствени средства на
равнище група — общо

Това е общият размер на допълнителните собствени средства,
които се считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО.

R0380/C0040

Неналични допълнителни
собствени средства на
равнище група — втори ред

Това е размерът на допълнителните собствени средства, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за позиции от втори ред.

R0380/C0050

Неналични допълнителни
собствени средства на
равнище група — трети ред

Това е размерът на допълнителните собствени средства, които се
считат за неналични, както е определено в член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО, отговарящи на
критериите за позиции от трети ред.

R0390/C0010

Други допълнителни
собствени средства — общо

Това е общата стойност на допълнителните собствени средства.

R0390/C0040

Други допълнителни
собствени средства — втори
ред

Това е стойността на другите допълнителни собствени средства,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.
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R0390/C0050

Други допълнителни
собствени средства — трети
ред

Това е стойността на другите допълнителни собствени средства,
които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0400/C0010

Общо допълнителни
собствени средства

Това е общата стойност на позициите от допълнителни
собствени средства.

R0400/C0040

Общо допълнителни
собствени средства — втори
ред

Това е стойността на позициите от допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите за позиции от втори
ред.

R0400/C0050

Общо допълнителни
собствени средства — трети
ред

Това е стойността на позициите от допълнителни собствени
средства, които отговарят на критериите за позиции от трети
ред.

Собствени средства и други финансови сектори
Следните позиции се прилагат също при приспадане и агрегиране и при комбинацията от методи
R0410/C0010

Кредитни институции,
инвестиционни посредници,
финансови институции,
лица, управляващи
алтернативни инвест
иционни фондове,
управляващи дружества на
ПКИПЦК — общо

Общият размер на собствените средства в кредитни институции,
инвестиционни посредници, финансови институции, лица,
управляващи
алтернативни
инвестиционни
фондове,
управляващи дружества на ПКИПЦК, от които вече са прис
паднати всички съответни вътрешногрупови сделки. От тези
позиции следва също да се приспаднат и всякакви неналични
собствени средства съгласно съответните секторни правила и
да се приспаднат собствените средства съгласно член 228,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

R0410/C0020

Кредитни институции,
инвестиционни посредници,
финансови институции,
лица, управляващи
алтернативни инвест
иционни фондове,
управляващи дружества на
ПКИПЦК — първи ред,
неограничен

Собствените средства в кредитни институции, инвестиционни
посредници, финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества
на ПКИПЦК, от които вече са приспаднати всички съответни
вътрешногрупови сделки — първи ред, неограничен.

Кредитни институции,
инвестиционни посредници,
финансови институции,
лица, управляващи
алтернативни инвест
иционни фондове,
управляващи дружества на
ПКИПЦК — първи ред,
ограничен

Собствените средства в кредитни институции, инвестиционни
посредници, финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества
на ПКИПЦК, от които вече са приспаднати всички съответни
вътрешногрупови сделки — първи ред, ограничен.

Кредитни институции,
инвестиционни посредници,
финансови институции,
лица, управляващи
алтернативни инвест
иционни фондове,
управляващи дружества на
ПКИПЦК — втори ред

Собствените средства в кредитни институции, инвестиционни
посредници, финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества
на ПКИПЦК, от които вече са приспаднати всички съответни
вътрешногрупови сделки — втори ред.

R0410/C0030

R0410/C0040

От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
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R0420/C0010

Институции за профес
ионално пенсионно
осигуряване — общо

Общият размер на собствените средства в институциите за проф
есионално пенсионно осигуряване, от които вече са приспаднати
всички съответни вътрешногрупови сделки. От тези позиции
следва също да се приспаднат и всякакви неналични собствени
средства съгласно съответните секторни правила и да се прис
паднат собствените средства съгласно член 228, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО.

R0420/C0020

Институции за профес
ионално пенсионно
осигуряване — първи ред,
неограничен

Собствените средства в институциите за професионално
пенсионно осигуряване, от които вече са приспаднати всички
съответни вътрешногрупови сделки — първи ред, неограничен.

Институции за профес
ионално пенсионно
осигуряване — първи ред,
ограничен

Собствените средства в институциите за професионално
пенсионно осигуряване, от които вече са приспаднати всички
съответни вътрешногрупови сделки — първи ред, ограничен.

Институции за профес
ионално пенсионно
осигуряване — втори ред

Собствените средства в институциите за професионално
пенсионно осигуряване, от които вече са приспаднати всички
съответни вътрешногрупови сделки — втори ред.

R0420/C0030

R0420/C0040

От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

R0420/C0050

Институции за профес
ионално пенсионно
осигуряване — трети ред

Собствените средства в институциите за професионално
пенсионно осигуряване, от които вече са приспаднати всички
съответни вътрешногрупови сделки — трети ред.
От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

R0430/C0010

Субекти, които не са подна
дзорни, извършващи
финансови дейности —
общо

Общият размер на собствените средства в субекти, които не са
поднадзорни, извършващи финансови дейности, от които вече са
приспаднати всички съответни вътрешногрупови сделки. От тези
позиции следва също да се приспаднат и всякакви неналични
собствени средства съгласно съответните секторни правила и
да се приспаднат собствените средства съгласно член 228,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

R0430/C0020

Субекти, които не са подна
дзорни, извършващи
финансови дейности —
първи ред, неограничен

Собствените средства в субекти, които не са поднадзорни,
извършващи финансови дейности, от които вече са приспаднати
всички съответни вътрешногрупови сделки — първи ред,
неограничен.
От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
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R0430/C0030

Субекти, които не са подна
дзорни, извършващи
финансови дейности —
първи ред, ограничен

УКАЗАНИЯ

Собствените средства в субекти, които не са поднадзорни,
извършващи финансови дейности, от които вече са приспаднати
всички съответни вътрешногрупови сделки — първи ред,
ограничен.
От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

R0430/C0040

Субекти, които не са подна Собствените средства в субекти, които не са поднадзорни,
дзорни, извършващи
извършващи финансови дейности, от които вече са приспаднати
финансови дейности —
всички съответни вътрешногрупови сделки — втори ред.
втори ред
От тези позиции следва също да се приспаднат и всякакви
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и да се приспаднат собствените средства съгласно
член 228, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

R0440/C0010

Общо собствени средства на
други финансови сектори —
общо

R0440/C0020

R0440/C0030

R0440/C0040

Общо собствени средства на
други финансови сектори —
първи ред, неограничен

Общо собствени средства на
други финансови сектори —
първи ред, ограничен

Общо собствени средства на
други финансови сектори —
втори ред

Общият размер на собствените средства в други финансови
сектори
Общият размер на собствените средства, приспаднати в поле
R0230/C0010, се въвежда отново тук след корекцията за
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и след приспадането съгласно член 228, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО.
Общият размер на собствените средства в други финансови
сектори — първи ред, неограничен.
Общият размер на собствените средства, приспаднати в поле
R0230/C0010, се въвежда отново тук след корекцията за
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и след приспадането съгласно член 228, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО.
Общият размер на собствените средства в други финансови
сектори — първи ред, ограничен.
Общият размер на собствените средства, приспаднати в поле
R0230/C0010, се въвежда отново тук след корекцията за
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и след приспадането съгласно член 228, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО.
Общият размер на собствените средства в други финансови
сектори — втори ред.
Общият размер на собствените средства, приспаднати в поле
R0230/C0010, се въвежда отново тук след корекцията за
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и след приспадането съгласно член 228, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО.

▼M1
R0440/C0050

Общо собствени средства на
други финансови сектори —
трети ред

Общият размер на собствените средства в други финансови
сектори — трети ред.
Общият размер на собствените средства, приспаднати в поле
R0230/C0010, се въвежда отново тук след корекцията за
неналични собствени средства съгласно съответните секторни
правила и след приспадането съгласно член 228, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО.
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Собствени средства, когато се използва приспадане и агрегиране, самостоятелно или в съчетание с метод 1
R0450/C0010

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи — общо

Това е общият размер на допустимите собствени средства на
свързаните предприятия, които трябва да се добавят за изчис
ляването на агрегираните собствени средства при използване на
метода на приспадане и агрегиране или комбинация от методи;
след приспадането на неналичните собствени средства на
равнище група.

R0450/C0020

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи — първи ред,
неограничен

Това са допустимите собствени средства на свързаните
предприятия, които трябва да се добавят за изчисляването на
агрегираните собствени средства при използване на метода на
приспадане и агрегиране или комбинация от методи, класиф
ицирани като неограничени позиции от първи ред след приспа
дането на неналичните собствени средства на равнище група

R0450/C0030

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи — първи ред,
ограничен

Това са допустимите собствени средства на свързаните
предприятия, които трябва да се добавят за изчисляването на
агрегираните собствени средства при използване на метода на
приспадане и агрегиране или комбинация от методи, класиф
ицирани като ограничени позиции от първи ред след приспа
дането на неналичните собствени средства на равнище група

R0450/C0040

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи — втори ред

Това са допустимите собствени средства на свързаните
предприятия, които трябва да се добавят за изчисляването на
агрегираните собствени средства при използване на метода на
приспадане и агрегиране или комбинация от методи, класиф
ицирани като позиции от втори ред след приспадането на ненал
ичните собствени средства на равнище група

R0450/C0050

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи — трети ред

Това са допустимите собствени средства на свързаните
предприятия, които трябва да се добавят за изчисляването на
агрегираните собствени средства при използване на метода на
приспадане и агрегиране или комбинация от методи, класиф
ицирани като позиции от трети ред след приспадането на ненал
ичните собствени средства на равнище група

R0460/C0010

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи, нетно от сделки в
рамките на групата — общо

Това е общият размер на допустимите собствени средства след
изключването на сделките в рамките на групата за изчис
ляването на агрегираните допустими собствени средства на
групата.

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи, нетно от сделки в
рамките на групата — първи
ред, неограничен

Това са допустимите собствени средства след изключването на
сделките в рамките на групата за изчисляването на агрегираните
допустими собствени средства на групата, класифицирани като
неограничени позиции от първи ред.

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи, нетно от сделки в
рамките на групата — първи
ред, ограничен

Това са допустимите собствени средства след изключването на
сделките в рамките на групата за изчисляването на агрегираните
допустими собствени средства на групата, класифицирани като
ограничени позиции от първи ред. От отчетената тук стойност
на собствените средства са приспаднати неналичните собствени
средства и сделките в рамките на групата.

R0460/C0020

R0460/C0030

От отчетената тук стойност на собствените средства са прис
паднати неналичните собствени средства и сделките в рамките
на групата.

От отчетената тук стойност на собствените средства са прис
паднати неналичните собствени средства и сделките в рамките
на групата.
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R0460/C0040

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи, нетно от сделки в
рамките на групата — втори
ред

Това са допустимите собствени средства след изключването на
сделките в рамките на групата за изчисляването на агрегираните
допустими собствени средства на групата, класифицирани като
позиции от втори ред. От отчетената тук стойност на
собствените средства са приспаднати неналичните собствени
средства и сделките в рамките на групата.

R0460/C0050

Собствени средства,
агрегирани при използване
на метода на приспадане и
агрегиране и комбинация от
методи, нетно от сделки в
рамките на групата — трети
ред

Това са допустимите собствени средства след изключването на
сделките в рамките на групата за изчисляването на агрегираните
допустими собствени средства на групата, класифицирани като
позиции от трети ред. От отчетената тук стойност на
собствените средства са приспаднати неналичните собствени
средства и сделките в рамките на групата.

R0520/C0010

Общо налични собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на друг
финансов сектор и
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
общо

►M1 Това е общият размер на собствените средства на
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, както и допълнителните собствени средства,
които са налични за покриване на консолидираното групово
КИП, с изключение на собствените средства от друг финансов
сектор и предприятията, включени посредством метода на прис
падане и агрегиране. ◄

R0520/C0020

Общо налични собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на друг
финансов сектор и
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
първи ред, неограничен

►M1
Това е размерът на собствените средства на
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, които са налични за покриване на конс
олидираното групово КИП, с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и предприятията, включени
посредством метода на приспадане и агрегиране, отговарящи
на критериите, за да бъдат включени в неограничени позиции
от първи ред. ◄

R0520/C0030

Общо налични собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на друг
финансов сектор и
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
първи ред, ограничен

►M1
Това е размерът на собствените средства на
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, които са налични за покриване на конс
олидираното групово КИП, с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и предприятията, включени
посредством метода на приспадане и агрегиране, отговарящи
на критериите, за да бъдат включени в ограничени позиции от
първи ред. ◄

R0520/C0040

Общо налични собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на друг
финансов сектор и
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
втори ред

►M1
Това е размерът на собствените средства на
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, както и допълнителните собствени средства,
които са налични за покриване на консолидираното групово
КИП, с изключение на собствените средства от друг финансов
сектор и предприятията, включени посредством метода на прис
падане и агрегиране, отговарящи на критериите, за да бъдат
включени в позиции от втори ред. ◄
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R0520/C0050

Общо налични собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на друг
финансов сектор и
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
трети ред

►M1
Това е размерът на собствените средства на
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, както и допълнителните собствени средства,
които са налични за покриване на консолидираното групово
КИП, с изключение на собствените средства от другите
финансови сектори и предприятията, включени посредством
метода на приспадане и агрегиране, отговарящи на критериите,
за да бъдат включени в позиции от трети ред. ◄

R0530/C0010

Общо налични собствени
средства за покриване на
минималното конс
олидирано групово КИП —
общо

►M1 Това е общият размер на собствените средства на
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, които са налични за покриване на минималното
консолидирано групово КИП, с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и предприятията, включени
посредством метода на приспадане и агрегиране. ◄

R0530/C0020

Общо налични собствени
средства за покриване на
минималното конс
олидирано групово КИП —
първи ред, неограничен

►M1
Това е размерът на собствените средства на
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, които са налични за покриване на минималното
консолидирано групово КИП, отговарящи на критериите, за да
бъдат включени в неограничени позиции от първи ред. ◄

R0530/C0030

Общо налични собствени
средства за покриване на
минималното конс
олидирано групово КИП —
първи ред, ограничен

►M1 Това е размерът на собствените средства на групата,
обхващащ основни собствени средства след приспадания,
които са налични за покриване на минималното консолидирано
групово КИП, отговарящи на критериите, за да бъдат включени
в ограничени позиции от първи ред. ◄

R0530/C0040

Общо налични собствени
средства за покриване на
минималното конс
олидирано групово КИП —
втори ред

Това е размерът на собствените средства на
►M1
предприятието, обхващащ основни собствени средства след
приспадания, които са налични за покриване на минималното
консолидирано групово КИП, отговарящи на критериите, за да
бъдат включени в неограничени позиции от втори ред. ◄

R0560/C0010

Общо допустими собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на
собствените средства от
друг финансов сектор и от
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
общо

Това е общият размер на собствените средства на групата, които
са допустими в рамките на ограниченията да покрият конс
олидираното групово КИП (с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и от предприятията,
включени посредством метода на приспадане и агрегиране)

Общо допустими собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на
собствените средства от
друг финансов сектор и от
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
първи ред, неограничен

Това е размерът на собствените средства на групата, които са
допустими в рамките на установените ограничения да покрият
консолидираното групово КИП (с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и от предприятията,
включени посредством метода на приспадане и агрегиране),
отговарящи на критериите за неограничени позиции от първи
ред.

R0560/C0020

За целите на изпълнението на критериите за допустимост на тези
позиции от собствени средства консолидираното групово КИП
не включва капиталовите изисквания от други финансови
сектори (член 336, буква в) от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35) по последователен начин.
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R0560/C0030

Общо допустими собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на
собствените средства от
друг финансов сектор и от
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
първи ред, ограничен

Това е размерът на собствените средства, които са допустими в
рамките на установените ограничения да покрият конс
олидираното групово КИП (с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и от предприятията,
включени посредством метода на приспадане и агрегиране),
отговарящи на критериите за ограничени позиции от първи ред.

R0560/C0040

Общо допустими собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на
собствените средства от
друг финансов сектор и от
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
втори ред

Това е размерът на собствените средства, които са допустими в
рамките на установените ограничения да покрият конс
олидираното групово КИП (с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и от предприятията,
включени посредством метода на приспадане и агрегиране),
отговарящи на критериите за позиции от втори ред.

R0560/C0050

Общо допустими собствени
средства за покриване на
консолидираното групово
КИП (с изключение на
собствените средства от
друг финансов сектор и от
предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
трети ред

Това е размерът на собствените средства, които са допустими в
рамките на установените ограничения да покрият конс
олидираното групово КИП (с изключение на собствените
средства от друг финансов сектор и от предприятията,
включени посредством метода на приспадане и агрегиране),
отговарящи на критериите за позиции от трети ред.

R0570/C0010

Общо допустими собствени
средства за покриване на
минималното конс
олидирано групово КИП —
общо

Това е общият размер на допустимите собствени средства за
покриване на минималното консолидирано групово КИП.

R0570/C0020

Общо допустими собствени
средства за покриване на
минималното конс
олидирано групово КИП —
първи ред, неограничен

Това е размерът на допустимите собствени средства на групата,
които са налични за покриване на минималното консолидирано
групово КИП, отговарящи на критериите, за да бъдат включени
в неограничени позиции от първи ред.

R0570/C0030

Общо допустими собствени
средства за изпълнение на
КИП — първи ред,
ограничен

Това е размерът на допустимите собствени средства на групата,
които са налични за покриване на минималното консолидирано
групово КИП, отговарящи на критериите, за да бъдат включени
в ограничени позиции от първи ред.

R0570/C0040

Общо допустими собствени
средства за покриване на
минималното конс
олидирано групово КИП —
втори ред

Това е размерът на допустимите собствени средства на групата,
които са налични за покриване на минималното консолидирано
групово КИП, отговарящи на критериите, за да бъдат включени
в позиции от втори ред.
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R0590/C0010

Консолидирано групово
КИП

УКАЗАНИЯ

Консолидираното групово КИП, изчислено за консолидираните
данни в съответствие с член 336, букви а), б), в) и г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
При тримесечното отчитане това е последното КИП, което се
изчислява и отчита, или годишното или най-актуалното, в
случай че КИП е било преизчислено (напр. поради промяна на
профила на риска), включително добавяне на капитал.

R0610/C0010

Минимално консолидирано
групово КИП

Минималното консолидирано групово КИП, изчислено за конс
олидираните данни (метод 1) по член 230 или 231 от Директива
2009/138/ЕО („Платежоспособност II“).

R0630/C0010

Съотношение между
допустимите собствени
средства и консолидираното
групово КИП (с изключение
на други финансови сектори
и предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране)

Това е коефициентът на платежоспособност, изчислен като
общия размер на допустимите собствени средства за покриване
на консолидираното групово КИП, разделен на консолидираното
групово КИП, с изключение на капиталовите изисквания и
собствените средства от други финансови сектори и
предприятията, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране.
За изчисляване на този коефициент консолидираното групово
КИП не включва капиталовите изисквания от други финансови
сектори (член 336, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35).

R0650/C0010

Коефициент между
допустимите собствени
средства и минимално конс
олидирано групово КИП

Това е минималният коефициент на платежоспособност,
изчислен като общия размер на допустимите собствени
средства за покриване на минималното консолидирано групово
КИП, разделен на минималното консолидирано групово КИП (с
изключение на други финансови сектори и предприятията,
включени посредством метода на приспадане и агрегиране).

R0660/C0010

Общо допустими собствени
средства за покриване на
груповото КИП (включ
ително собствени средства
от друг финансов сектор и
от предприятия, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране)

Това е общият размер на допустимите собствени средства,
включително собствените средства от други финансови сектори
и от предприятията, включени посредством метода на прис
падане и агрегиране, за покриване на общото КИП на групата.

R0660/C0020

Общо допустими собствени
средства за покриване на
груповото КИП (включ
ително собствени средства
от друг финансов сектор и
от предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
първи ред, неограничен

Това е размерът на допустимите собствени средства, включ
ително собствените средства от други финансови сектори и от
предприятията, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране, за покриване на общото КИП на групата,
отговарящи на критериите, за да бъдат включени в неограничени
позиции от първи ред.
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R0660/C0030

Общо допустими собствени
средства за покриване на
груповото КИП (включ
ително собствени средства
от друг финансов сектор и
от предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
първи ред, ограничен

Това е размерът на допустимите собствени средства, включ
ително собствените средства от други финансови сектори и от
предприятията, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране, за покриване на общото КИП на групата,
отговарящи на критериите, за да бъдат включени в ограничени
позиции от първи ред.

R0660/C0040

Общо допустими собствени
средства за покриване на
груповото КИП (включ
ително собствени средства
от друг финансов сектор и
от предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
втори ред

Това е размерът на допустимите собствени средства, включ
ително собствените средства от други финансови сектори и от
предприятията, включени посредством метода на приспадане и
агрегиране, за покриване на общото КИП на групата,
отговарящи на критериите, за да бъдат включени в позиции от
втори ред.

R0660/C0050

Общо допустими собствени
средства за покриване на
груповото КИП (включ
ително собствени средства
от друг финансов сектор и
от предприятията, включени
посредством метода на
приспадане и агрегиране) —
трети ред

Това е размерът на допустимите налични собствени средства,
включително собствените средства от други финансови сектори
и от предприятията, включени посредством метода на прис
падане и агрегиране, за покриване на общото КИП на групата,
отговарящи на критериите, за да бъдат включени в позиции от
трети ред.

R0670/C0010

КИП за субекти, включени в
метода на приспадане и
агрегиране

Това е общият размер на капиталовото изискване за платежо
способност за предприятия, включени посредством метода на
приспадане и агрегиране. В това поле се попълва сумата на
пропорционалния дял от КИП за предприятия, включени в
изчисляването на груповата платежоспособност посредством
метода на приспадане и агрегиране. Прилага се само при прис
падане и агрегиране и при комбинация от методи.

R0680/C0010

Групово КИП

►M1 Груповото КИП е сумата на консолидираното групово
КИП, изчислено в съответствие с член 336, букви а), б), в)
и г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 (R0590/C0010), и
КИП за субекти, включени посредством приспадане и
агрегиране (R0670/C0010). ◄

R0690/C0010

Съотношение между
допустимите собствени
средства и груповото КИП,
включително други
финансови сектори и
предприятията по метода на
приспадане и агрегиране

Това е коефициентът на платежоспособност, изчислен като
общия размер на допустимите собствени средства за покриване
на груповото КИП, разделен на груповото КИП, включително
други финансови сектори и предприятията по метода на прис
падане и агрегиране.
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Резерв за равняване
R0700/C0060

Превишение на активите над
пасивите

Това е превишението на активите над пасивите, отчетени в
счетоводния баланс по „Платежоспособност II“.

R0710/C0060

Собствени акции (държани
пряко или косвено)

Това е размерът на собствените акции, държани пряко или
косвено от застрахователното или презастрахователното
предприятие, притежаващо дялово участие, застрахователния
холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност и
свързаните предприятия.

R0720/C0060

Очаквани дивиденти,
разпределения и отчисления

Това са дивидентите, разпределенията и отчисленията, очаквани
от предприятието.

R0730/C0060

Други позиции от основни
собствени средства

Това са основните собствени средства, включени в член 69,
буква а), подточки i)—v), член 72, буква а) и член 76,
буква а), както и основните собствени средства, одобрени от
надзорния орган в съответствие с член 79 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

R0740/C0060

Корекция за позиции от
ограничени собствени
средства по отношение на
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция и обособени
фондове

Това е общият размер на корекцията на резерва за равняване
поради наличието на ограничени позиции от собствени
средства във връзка с обособени фондове и портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция на равнище група.

R0750/C0060

Други неналични собствени
средства

Това са други неналични собствени средства на свързани
предприятия съгласно член 335, параграф 1, буква г) и е) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0760/C0060

Резерв за равняване — общо

Това е резервът за равняване на предприятието преди прис
падания за дялови участия.

R0770/C0060

Очаквани печалби,
включени в бъдещи премии
(ОПВБП) — Живот
озастрахователна дейност

Резервът за равняване включва размера на превишението на
активите над пасивите, който съответства на очакваната
печалба, включена в бъдещите премии. Това поле представлява
тази стойност за животозастрахователната дейност на
предприятието.

R0780/C0060

Очаквани печалби,
включени в бъдещи премии
(ОПВБП) — Общоз
астрахователна дейност

Резервът за равняване включва размера на превишението на
активите над пасивите, който съответства на очакваната
печалба, включена в бъдещите премии. Това поле представлява
тази стойност за общозастрахователната дейност на
предприятието.

R0790/C0060

Общо очаквани печалби,
включени в бъдещи премии
(ОПВБП)

Това е общият размер, изчислен като очакваните печалби,
включени в бъдещите премии.

S.23.02 — Подробна информация относно собствените средства по
редове
Общи коментари:
Този раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на равнище
група, когато се използва метод 1, самостоятелно или в комбинация с
метод 2.
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R0010/C0010

Обикновен акционерен
капитал — Изплатен —
общо

Това е общият размер на изплатения обикновен акционерен
капитал, включително собствени акции.

R0010/C0020

Обикновен акционерен
капитал — Изплатен —
първи ред

Това е общият размер на изплатения обикновен акционерен
капитал, който отговаря на критериите за позиции от първи
ред, включително собствени акции.

R0020/C0010

Обикновен акционерен
капитал — Поискан, но все
още неизплатен — общо

Това е общият размер на обикновените акции, които са
поискани, но все още са неизплатени, включително собствени
акции.

R0020/C0040

Обикновен акционерен
капитал — Поискан, но все
още неизплатен — втори
ред

Това е размерът на обикновените акции, които са поискани, но
все още са неизплатени, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред, включително собствени акции.

R0030/C0010

Държани собствени акции
— общо

Това е общият размер на собствените акции, държани от
предприятието.

R0030/C0020

Държани собствени акции
— първи ред

Това е общият размер на собствените акции, държани от
предприятието, които отговарят на критериите за позиции от
първи ред.

R0100/C0010

Общо обикновен
акционерен капитал

Това е общият размер на обикновения акционерен капитал. Да
се има предвид, че собствените акции ще бъдат включени или
като изплатени, или като поискани, но все още неизплатени.

R0100/C0020

Общо обикновен
акционерен капитал —
първи ред

Това е общият размер на обикновения акционерен капитал,
който отговаря на критериите за позиции от първи ред. Да се
има предвид, че собствените акции ще бъдат включени или като
изплатени, или като поискани, но все още неизплатени.

R0100/C0040

Общо обикновен
акционерен капитал —
втори ред

Това е общият размер на обикновения акционерен капитал,
който отговаря на критериите за позиции от втори ред.

R0110/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентни позиции от
основни собствени средства
— Изплатени — общо

Това е общият размер на изплатените начален капитал, вноски
на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип.

R0110/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентни позиции от
основни собствени средства
— Изплатени — първи ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред.
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R0120/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентни позиции от
основни собствени средства
— Поискани, но все още са
неизплатени — общо

Това е общият размер на поисканите, но все още са неизплатени
начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции
от основни собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип.

R0120/C0040

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентни позиции от
основни собствени средства
— Поискани, но все още са
неизплатени — втори ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, които напълно отговарят на
критериите за позиции от втори ред.

R0200/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — общ начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип.

R0200/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — общ начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— първи ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред.

R0200/C0040

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — общ начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— втори ред

Това е общият размер на началния капитал, вноските на
членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред.

R0210/C0010

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени срочни — общо

Това е общият размер на подчинени срочни дялови вноски на
съдружници.

R0210/C0020

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени срочни — първи
ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от първи
ред.

R0210/C0030

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени срочни — първи
ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от първи
ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.
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R0210/C0040

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени срочни — втори
ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от втори
ред.

R0210/C0050

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени срочни — втори
ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от втори
ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0210/C0060

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени срочни — трети
ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от трети
ред.

R0220/C0010

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни с кол
опция — общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници с кол опция.

R0220/C0020

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни с кол
опция — първи ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред.

R0220/C0030

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни с кол
опция — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0220/C0040

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни с кол
опция — втори ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред.

R0220/C0050

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни с кол
опция — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0220/C0060

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни с кол
опция — трети ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници с кол опция, които отговарят на критериите за
позиции от трети ред.
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R0230/C0010

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни без
договорна възможност за
изкупуване — общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници без договорна възможност за изкупуване.

R0230/C0020

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни без
договорна възможност за
изкупуване — първи ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0230/C0030

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни без
договорна възможност за
изкупуване — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред и са отчетени
съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0230/C0040

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни без
договорна възможност за
изкупуване — втори ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0230/C0050

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни без
договорна възможност за
изкупуване — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници без договорна възможност за погасяване, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред и са отчетени
съгласно преходните мерки.

R0230/C0060

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Подчинени безсрочни без
договорна възможност за
изкупуване — трети ред

Това е общият размер на подчинените безсрочни дялови вноски
на съдружници без договорна възможност за изкупуване, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0300/C0010

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници

R0300/C0020

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
първи ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от първи
ред.

R0300/C0030

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
първи ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от
първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни
мерки.
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R0300/C0040

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
втори ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от втори
ред.

R0300/C0050

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
втори ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от
втори ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни
мерки.

R0300/C0060

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
трети ред

Това е общият размер на подчинените срочни дялови вноски на
съдружници, които отговарят на критериите за позиции от трети
ред.

R0310/C0010

Срочни привилегировани
акции — общо

Това е общият размер на срочните привилегировани акции.

R0310/C0020

Срочни привилегировани
акции — първи ред

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0310/C0030

Срочни привилегировани
акции — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0310/C0040

Срочни привилегировани
акции — втори ред

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред.

R0310/C0050

Срочни привилегировани
акции — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от втори ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0310/C0060

Срочни привилегировани
акции — трети ред

Това е общият размер на срочните привилегировани акции,
които отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0320/C0010

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — общо

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции с
кол опция.

R0320/C0020

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — първи
ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции с
кол опция, които отговарят на критериите за позиции от първи
ред.

R0320/C0030

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — първи
ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции с
кол опция, които отговарят на критериите за позиции от първи
ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0320/C0040

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — втори
ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции с
кол опция, които отговарят на критериите за позиции от втори
ред.
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R0320/C0050

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — втори
ред, от които отчетени
съгласно преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции с
кол опция, които отговарят на критериите за позиции от втори
ред и са отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0320/C0060

Безсрочни привилегировани
акции с кол опция — трети
ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции с
кол опция, които отговарят на критериите за позиции от трети
ред.

R0330/C0010

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възм
ожност за изкупуване —
общо

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции
без договорна възможност за изкупуване.

R0330/C0020

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възм
ожност за изкупуване —
първи ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции
без договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред.

R0330/C0030

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възм
ожност за изкупуване —
първи ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции
без договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от първи ред и са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.

R0330/C0040

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възм
ожност за изкупуване —
втори ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции
без договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред.

R0330/C0050

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възм
ожност за изкупуване —
втори ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции
без договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.

R0330/C0060

Безсрочни привилегировани
акции без договорна възм
ожност за изкупуване —
трети ред

Това е общият размер на безсрочните привилегировани акции
без договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от трети ред.

R0400/C0010

Общо привилегировани
акции

Това е общият размер на привилегированите акции.

R0400/C0020

Общо привилегировани
акции — първи ред

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0400/C0030

Общо привилегировани
акции — първи ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0400/C0040

Общо привилегировани
акции — втори ред

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред.
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R0400/C0050

Общо привилегировани
акции — втори ред, от
които отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0400/C0060

Общо привилегировани
акции — трети ред

Това е общият размер на привилегированите акции, които
отговарят на критериите за позиции от трети ред.

R0410/C0010

Подчинени срочни пасиви
— общо

Това е общият размер на подчинените срочни пасиви.

R0410/C0020

Подчинени срочни пасиви
— първи ред

Това е размерът на подчинените срочни пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от първи ред.

R0410/C0030

Подчинени срочни пасиви
— първи ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените срочни пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0410/C0040

Подчинени срочни пасиви
— втори ред

Това е размерът на подчинените срочни пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от втори ред.

R0410/C0050

Подчинени срочни пасиви
— втори ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените срочни пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от втори ред и са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.

R0410/C0060

Подчинени срочни пасиви
— трети ред

Това е размерът на подчинените срочни пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от трети ред.

R0420/C0010

Подчинени безсрочни
пасиви с договорна възм
ожност за изкупуване —
общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване.

R0420/C0020

Подчинени безсрочни
пасиви с договорна възм
ожност за изкупуване —
първи ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред.

R0420/C0030

Подчинени безсрочни
пасиви с договорна възм
ожност за изкупуване —
първи ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0420/C0040

Подчинени безсрочни
пасиви с договорна възм
ожност за изкупуване —
втори ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред.
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R0420/C0050

Подчинени безсрочни
пасиви с договорна възм
ожност за изкупуване —
втори ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените безсрочни пасиви с
договорна възможност за изкупуване, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.

R0420/C0060

Подчинени безсрочни
пасиви с договорна възм
ожност за изкупуване —
трети ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви с договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от трети ред.

R0430/C0010

Подчинени безсрочни
пасиви без договорна възм
ожност за изкупуване —
общо

Това е общият размер на подчинените безсрочни пасиви без
договорна възможност за изкупуване.

R0430/C0020

Подчинени безсрочни
пасиви без договорна възм
ожност за изкупуване —
първи ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред.

R0430/C0030

Подчинени безсрочни
пасиви без договорна възм
ожност за изкупуване —
първи ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от първи ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0430/C0040

Подчинени безсрочни
пасиви без договорна възм
ожност за изкупуване —
втори ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред.

R0430/C0050

Подчинени безсрочни
пасиви без договорна възм
ожност за изкупуване —
втори ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от втори ред и са отчетени съгласно разпоредбите за
преходни мерки.

R0430/C0060

Подчинени безсрочни
пасиви без договорна възм
ожност за изкупуване —
трети ред

Това е размерът на подчинените безсрочни пасиви без договорна
възможност за изкупуване, които отговарят на критериите за
позиции от трети ред.

R0500/C0010

Общо подчинени пасиви —
общо

Това е общият размер на общо подчинените пасиви.

R0500/C0020

Общо подчинени пасиви —
първи ред

Това е общият размер на общо подчинените пасиви, които
отговарят на критериите за позиции от първи ред.

R0500/C0030

Общо подчинени пасиви —
първи ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е общият размер на подчинените пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от първи ред и са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.

R0500/C0040

Общо подчинени пасиви —
втори ред

Това е размерът на общо подчинените пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от втори ред.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1122
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0500/C0050

Общо подчинени пасиви —
втори ред, от които
отчетени съгласно
преходните мерки

Това е размерът на подчинените пасиви, които отговарят на
критериите за позиции от втори ред и са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.

R0500/C0060

Общо подчинени пасиви —
трети ред

Това е размерът на общо подчинените пасиви, които отговарят
на критериите за позиции от трети ред.

R0510/C0070

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които
е одобрена сума —
одобрени първоначални
суми по втори ред

Това е първоначалната одобрена сума за допълнителни
собствени средства, за които е била одобрена сума по втори ред.

R0510/C0080

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които
е одобрена сума — текущи
суми по втори ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства, за
които е била одобрена сума по втори ред.

R0510/C0090

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които
е одобрена сума —
одобрени първоначални
суми по трети ред

Това е първоначалната одобрена сума за допълнителни
собствени средства, за които е била одобрена сума по трети ред.

R0510/C0100

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които
е одобрена сума — текущи
суми по трети ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства, за
които е била одобрена сума по трети ред.

R0520/C0080

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които
е одобрен метод — текущи
суми по втори ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства, за
които е бил одобрен метод по втори ред.

R0520/C0100

Позиции от допълнителни
собствени средства, за които
е одобрен метод — текущи
суми по трети ред

Това е текущата сума за допълнителни собствени средства, за
които е бил одобрен метод по трети ред.

R0600/C0110

Превишение на активите над
пасивите — разпределение
на разлики от оценката —
Разлика в оценяването на
активи

Това е разликата в оценяването на активите.

R0610/C0110

Превишение на активите над
пасивите — разпределение
на разлики от оценката —
Разлика в оценяването на
технически резерви

Това е разликата в оценяването на технически резерви.
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R0620/C0110

Превишение на активите над
пасивите — разпределение
на разлики от оценката —
Разлика в оценяването на
други пасиви

Това е разликата в оценяването на други пасиви.

R0630/C0110

Общо резерви и
неразпределени печалби от
финансови отчети

Това са общо резервите и неразпределените печалби, извлечени
от финансовите отчети.

R0640/C0110

Друго, моля обяснете защо
трябва да се използва този
ред.

Това е размерът на всички други позиции, които все още не са
посочени. Когато се отчита стойност в R0640/C0110, стойността
в R0640/C0120 се представя с обяснение и подробна
информация за тези позиции.

R0640/C0120

Друго, моля обяснете защо
трябва да се използва този
ред.

Това е обяснението на другите позиции, посочени в R0640/
C0110.

R0650/C0110

Резерви от финансови
отчети, коригирани за
разлики от оценката по
„Платежоспособност II“

Това е общият размер на резервите от финансовите отчети след
корекция за разлики от оценката.
Тази позиция включва стойности от финансовия отчет като
неразпределена печалба, резервен капитал, нетна печалба,
печалби от предходни години, преоценъчен резерв (фонд),
други резервен капитал.

R0660/C0110

Превишение на активите над
пасивите, което се дължи на
позициите от основни
собствени средства (в
изключение на резерва за
равняване)

Това е превишението на активите над пасивите, което се дължи
на основните собствени средства, с изключение на резерва за
равняване.

R0700/C0110

Превишение на активите над
пасивите

Това е размерът на превишението на активите над пасивите.

S.23.03 — Годишни промени на собствените средства
Общи коментари:
Този раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на равнище
група, когато се използва метод 1, самостоятелно или в комбинация с
метод 2.
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Обикновен акционерен капитал — промени през отчетния период
R0010/C0010

Обикновен акционерен
капитал — Изплатен —
пренесено салдо

Това е салдото на изплатения обикновен акционерен капитал,
пренесено от предходния отчетен период.

R0010/C0020

Обикновен акционерен
капитал — Изплатен —
увеличение

Това е увеличението на изплатения обикновен акционерен
капитал през отчетния период.

R0010/C0030

Обикновен акционерен
капитал — Изплатен —
намаление

Това е намалението на изплатения обикновен акционерен
капитал през отчетния период.

R0010/C0060

Обикновен акционерен
капитал — Изплатен —
прехвърлено салдо

Това е салдото на изплатения обикновен акционерен капитал,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0020/C0010

Обикновен акционерен
капитал — Поискан, но все
още неизплатен —
пренесено салдо

Това е салдото на поискания, но все още неизплатен обикновен
акционерен капитал, пренесено от предходния отчетен период.
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R0020/C0020

Обикновен акционерен
капитал — Поискан, но все
още неизплатен — увел
ичение

Това е увеличението на поискания, но все още неизплатен
обикновен акционерен капитал през отчетния период.

R0020/C0030

Обикновен акционерен
капитал — Поискан, но все
още неизплатен —
намаление

Това е намалението на поискания, но все още неизплатен
обикновен акционерен капитал през отчетния период.

R0020/C0060

Обикновен акционерен
капитал — Поискан, но все
още неизплатен —
прехвърлено салдо

Това е салдото на поискания, но все още неизплатен обикновен
акционерен капитал, прехвърлено към следващия отчетен
период.

R0030/C0010

Държани собствени акции
— пренесено салдо

Това е салдото на държаните собствени акции, пренесено от
предходния отчетен период.

R0030/C0020

Държани собствени акции
— увеличение

Това е увеличението на държаните собствени акции през
отчетния период.

R0030/C0030

Държани собствени акции
— намаление

Това е намалението на държаните собствени акции през
отчетния период.

R0030/C0060

Държани собствени акции
— прехвърлено салдо

Това е салдото на държаните собствени акции, прехвърлени към
следващия отчетен период.

R0100/C0010

Общо обикновен
акционерен капитал —
пренесено салдо

Това е салдото на съвкупния обикновен акционерен капитал,
пренесено от предходния отчетен период. R0100/C0010
включва държаните собствени акции.

R0100/C0020

Общо обикновен
акционерен капитал —
увеличение

Това е увеличението на съвкупния обикновен акционерен
капитал през отчетния период.

R0100/C0030

Общо обикновен
акционерен капитал —
намаление

Това е намалението на съвкупния обикновен акционерен капитал
през отчетния период.

R0100/C0060

Общо обикновен
акционерен капитал —
прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупния обикновен акционерен капитал,
прехвърлено към следващия отчетен период.

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал — промени през отчетния
период
R0110/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Първи ред — пренесено
салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал от първи ред, пренесено от
предходния отчетен период.

R0110/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Първи ред — увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал от първи ред, през отчетния
период.

R0110/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Първи ред — намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал от първи ред, през отчетния
период.
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R0110/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Първи ред — прехвърлено
салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал от първи ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0120/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Втори ред — пренесено
салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал от втори ред, пренесено от
предходния отчетен период.

R0120/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Втори ред — увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал от втори ред, през отчетния
период.

R0120/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Втори ред — намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал от втори ред, през отчетния
период.

R0120/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Втори ред — прехвърлено
салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал от втори ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0200/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Общо — пренесено салдо

Това е общото салдо по премиите от емисии на акции, свързани
с обикновен акционерен капитал, пренесено от предходния
отчетен период.

R0200/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Общо — увеличение

Това е увеличението на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал, през отчетния
период.

R0200/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Общо — намаление

Това е намалението на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с обикновен акционерен капитал, през отчетния
период.

R0200/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с обикновен
акционерен капитал —
Общо — прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
обикновен акционерен капитал, прехвърлено към следващия
отчетен период.
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За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — начален
капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства — промени
през отчетния период
R0210/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Изплатени — пренесено
салдо

Това е салдото на изплатените начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентна позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, пренесено от предходния отчетен
период.

R0210/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Изплатени — увеличение

Това е увеличението на изплатените начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентна позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип през отчетния период.

R0210/C0030

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Изплатени — намаление

Това е намалението на изплатените начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентна позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип през отчетния период.

R0210/C0060

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Изплатени —
прехвърлено салдо

Това е салдото на изплатените начален капитал, вноски на
членовете или еквивалентна позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, прехвърлено към следващия
отчетен период.

R0220/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Поискани, но все още
неизплатени — пренесено
салдо

Това е салдото на поисканите, но все още неизплатени начален
капитал, вноски на членовете или еквивалентна позиция от
основни
собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип,
пренесено от предходния отчетен период.

R0220/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Поискани, но все още
неизплатени — увеличение

Това е увеличението на поисканите, но все още неизплатени
начален капитал, вноски на членовете или еквивалентна
позиция от основни собствени средства за взаимозастрахов
ателни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип през отчетния период.

R0220/C0030

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Поискани, но все още
неизплатени — намаление

Това е намалението на поисканите, но все още неизплатени
начален капитал, вноски на членовете или еквивалентна
позиция от основни собствени средства за взаимозастрахов
ателни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен
тип през отчетния период.
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R0220/C0060

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — начален капитал,
вноски на членовете или
еквивалентната позиция от
основни собствени средства
— Поискани, но все още
неизплатени — прехвърлено
салдо

Това е салдото на поисканите, но все още неизплатени начален
капитал, вноски на членовете или еквивалентна позиция от
основни
собствени средства за взаимозастрахователни
предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0300/C0010

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — Обща стойност на
началния капитал, вноските
на членовете или еквивале
нтната позиция от основни
собствени средства —
пренесено салдо

Това е салдото на общия размерна началния капитал, вноските
на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, пренесено от предходния отчетен
период.

R0300/C0020

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — Обща стойност на
началния капитал, вноските
на членовете или еквивале
нтната позиция от основни
собствени средства — увел
ичение

Това е увеличението в общия размерна началния капитал,
вноските на членовете или еквивалентната позиция от основни
собствени средства за взаимозастрахователни предприятия и
предприятия от взаимозастрахователен тип през отчетния
период.

R0300/C0030

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — Обща стойност на
началния капитал, вноските
на членовете или еквивале
нтната позиция от основни
собствени средства —
намаление

Това е намалението в общия размерна началния капитал,
вноските на членовете или еквивалентната позиция от основни
собствени средства за взаимозастрахователни предприятия и
предприятия от взаимозастрахователен тип през отчетния
период.

R0300/C0060

За взаимозастрахователни
предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен
тип — Обща стойност на
началния капитал, вноските
на членовете или еквивале
нтната позиция от основни
собствени средства —
прехвърлено салдо

Това е салдото на общия размерна началния капитал, вноските
на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени
средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия
от взаимозастрахователен тип, прехвърлено към следващия
отчетен период.

Подчинени дялови вноски на съдружници — промени през отчетния период
R0310/C0010

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първи
ред — пренесено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на съдружници от
първи ред, пренесено от предходния отчетен период.

R0310/C0070

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първи
ред — емитирани

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници
от първи ред, емитирани през отчетния период.

R0310/C0080

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първи
ред — изкупени

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници
от първи ред, изкупени през отчетния период.
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R0310/C0090

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първи
ред — промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените дялови вноски на съдружници от първи ред през
отчетния период.

R0310/C0100

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първи
ред — регулаторно действие

Това е размерът, който отразява увеличението/намалението в
подчинените дялови вноски на съдружници от първи ред в
резултат на регулаторно действие през отчетния период.

R0310/C0060

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първи
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на съдружници от
първи ред, прехвърлено към следващия отчетен период.

R0320/C0010

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Втори
ред — пренесено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на съдружници от
втори ред, пренесено от предходния отчетен период.

R0320/C0070

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Втори
ред — емитирани

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници
от втори ред, емитирани през отчетния период.

R0320/C0080

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Втори
ред — изкупени

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници
от втори ред, изкупени през отчетния период.

R0320/C0090

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първи
ред — промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените дялови вноски на съдружници от втори ред през
отчетния период.

R0320/C0100

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Втори
ред — регулаторно действие

Това е размерът, който отразява увеличението/намалението в
подчинените дялови вноски на съдружници от втори ред в
резултат на регулаторно действие през отчетния период.

R0320/C0060

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Втори
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на съдружници от
втори ред, прехвърлено към следващия отчетен период.

R0330/C0010

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Трети ред
— пренесено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на съдружници от
трети ред, пренесено от предходния отчетен период.

R0330/C0070

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Трети ред
— емитирани

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници
от трети ред, емитирани през отчетния период.
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R0330/C0080

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Трети ред
— изкупени

Това е размерът на подчинените дялови вноски на съдружници
от трети ред, изкупени през отчетния период.

R0330/C0090

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Трети ред
— промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените дялови вноски на съдружници от трети ред през
отчетния период.

R0330/C0100

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Трети ред
— регулаторно действие

Това е размерът, който отразява увеличението/намалението в
подчинените дялови вноски на съдружници от трети ред в
резултат на регулаторно действие през отчетния период.

R0330/C0060

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Трети ред
— прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените дялови вноски на съдружници от
трети ред, прехвърлено към следващия отчетен период.

R0400/C0010

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
пренесено салдо

Това е общото салдо на подчинените дялови вноски на
съдружници, пренесено от предходния отчетен период.

R0400/C0070

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
емитирани

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, емитирани през отчетния период.

R0400/C0080

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
изкупени

Това е общият размер на подчинените дялови вноски на
съдружници, изкупени през отчетния период.

R0400/C0090

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява съвкупните промени в оценката
на подчинените дялови вноски на съдружници през отчетния
период.

R0400/C0100

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява съвкупното увеличение/
намаление в подчинените дялови вноски на съдружници в
резултат на регулаторно действие през отчетния период.

R0400/C0060

Общо подчинени дялови
вноски на съдружници —
прехвърлено салдо

Това е общото салдо на подчинените дялови вноски на
съдружници, прехвърлено към следващия отчетен период.

Излишък от средства

R0500/C0010

Излишък от средства —
Пренесено салдо

Това е салдото на излишъка от средства, пренесено от
предходния отчетен период.
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Излишък от средства —
Прехвърлено салдо

УКАЗАНИЯ

Това е салдото на излишъка от средства, прехвърлено към
следващия отчетен период.

Привилегировани акции — промени през отчетния период
R0510/C0010

Привилегировани акции —
Първи ред — пренесено
салдо

Това е салдото на привилегированите акции от първи ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0510/C0020

Привилегировани акции —
Първи ред — увеличение

Това е увеличението на привилегированите акции от първи ред
през отчетния период.

R0510/C0030

Привилегировани акции —
Първи ред — намаление

Това е намалението на привилегированите акции от първи ред
през отчетния период.

R0510/C0060

Привилегировани акции —
Първи ред — прехвърлено
салдо

Това е салдото на привилегированите акции от първи ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0520/C0010

Привилегировани акции —
Втори ред — пренесено
салдо

Това е салдото на привилегированите акции от втори ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0520/C0020

Привилегировани акции —
Втори ред — увеличение

Това е увеличението на привилегированите акции от втори ред
през отчетния период.

R0520/C0030

Привилегировани акции —
Втори ред — намаление

Това е намалението на привилегированите акции от втори ред
през отчетния период.

R0520/C0060

Привилегировани акции —
Втори ред — прехвърлено
салдо

Това е салдото на привилегированите акции от втори ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0530/C0010

Привилегировани акции —
Трети ред — пренесено
салдо

Това е салдото на привилегированите акции от трети ред,
пренесено от предходния отчетен период.

R0530/C0020

Привилегировани акции —
Трети ред — увеличение

Това е увеличението на привилегированите акции от трети ред
през отчетния период.

R0530/C0030

Привилегировани акции —
Трети ред — намаление

Това е намалението на привилегированите акции от трети ред
през отчетния период.

R0530/C0060

Привилегировани акции —
Трети ред — прехвърлено
салдо

Това е салдото на привилегированите акции от трети ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0600/C0010

Общо привилегировани
акции — пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните привилегировани
пренесено от предходния отчетен период.

R0600/C0020

Общо привилегировани
акции — увеличение

Това е увеличението на съвкупните привилегировани акции през
отчетния период.

R0600/C0030

Общо привилегировани
акции — намаление

Това е намалението на съвкупните привилегировани акции през
отчетния период.

акции,
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R0600/C0060

Общо привилегировани
акции — прехвърлено салдо

УКАЗАНИЯ

Това е салдото на съвкупните привилегировани
прехвърлено към следващия отчетен период.

акции,

Премии от емисии на акциите, свързани с привилегировани акции

R0610/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Първи ред —
пренесено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от първи ред, пренесено от предходния
отчетен период.

R0610/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Първи ред —
увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от първи ред, през отчетния период.

R0610/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Първи ред —
намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от първи ред, през отчетния период.

R0610/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Първи ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от първи ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0620/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Втори ред —
пренесено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от втори ред, пренесено от предходния
отчетен период.

R0620/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Втори ред —
увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от втори ред през отчетния период.

R0620/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Втори ред —
намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от втори ред през отчетния период.

R0620/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Втори ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от втори ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0630/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Трети ред —
пренесено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от трети ред, пренесено от предходния
отчетен период.
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R0630/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Трети ред —
увеличение

Това е увеличението на премиите от емисии на акции, свързани
с привилегировани акции, от трети ред през отчетния период.

R0630/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Трети ред —
намаление

Това е намалението на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от трети ред през отчетния период.

R0630/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Трети ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на премиите от емисии на акции, свързани с
привилегировани акции, от трети ред, прехвърлено към
следващия отчетен период.

R0700/C0010

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Общо —
пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, пренесено от предходния
отчетен период.

R0700/C0020

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Общо — увел
ичение

Това е увеличението на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, през отчетния период.

R0700/C0030

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Общо —
намаление

Това е намалението на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, през отчетния период.

R0700/C0060

Премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани
акции — Общо —
прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните премии от емисии на акции,
свързани с привилегировани акции, прехвърлено към
следващия отчетен период.

Подчинени пасиви — промени през отчетния период

R0710/C0010

Подчинени пасиви — Първи
ред — пренесено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от първи ред, пренесено
от предходния отчетен период.

R0710/C0070

Подчинени пасиви — Първи
ред — емитирани

Това е размерът на подчинените пасиви от първи ред, емитирани
през отчетния период.

R0710/C0080

Подчинени пасиви — Първи
ред — изкупени

Това е размерът на подчинените пасиви от първи ред, изкупени
през отчетния период.

R0710/C0090

Подчинени пасиви — Първи
ред — промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от първи ред през отчетния период.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1133
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0710/C0100

Подчинени пасиви — Първи
ред — регулаторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от първи ред в резултат на регулаторно
действие.

R0710/C0060

Подчинени пасиви — Първи
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от първи ред,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0720/C0010

Подчинени пасиви — Втори
ред — пренесено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от втори ред, пренесено
от предходния отчетен период.

R0720/C0070

Подчинени пасиви — Втори
ред — емитирани

Това е размерът на подчинените пасиви от втори ред, емитирани
през отчетния период.

R0720/C0080

Подчинени пасиви — Втори
ред — изкупени

Това е размерът на подчинените пасиви от втори ред, изкупени
през отчетния период.

R0720/C0090

Подчинени пасиви — Втори
ред — промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от втори ред през отчетния период.

R0720/C0100

Подчинени пасиви — Втори
ред — регулаторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от втори ред в резултат на регулаторно
действие.

R0720/C0060

Подчинени пасиви — Втори
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви
прехвърлено към следващия отчетен период.

R0730/C0010

Подчинени пасиви — Трети
ред — пренесено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви от трети ред, пренесено
от предходния отчетен период.

R0730/C0070

Подчинени пасиви — Трети
ред — емитирани

Това е размерът на подчинените пасиви от трети ред, емитирани
през отчетния период.

R0730/C0080

Подчинени пасиви — Трети
ред — изкупени

Това е размерът на подчинените пасиви от трети ред, изкупени
през отчетния период.

R0730/C0090

Подчинени пасиви — Трети
ред — промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от трети ред през отчетния период.

R0730/C0100

Подчинени пасиви — Трети
ред — регулаторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на
подчинените пасиви от трети ред в резултат на регулаторно
действие.

R0730/C0060

Подчинени пасиви — Трети
ред — прехвърлено салдо

Това е салдото на подчинените пасиви
прехвърлено към следващия отчетен период.

от

от

втори

трети

ред,

ред,
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R0800/C0010

Общо подчинени пасиви —
пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните подчинени пасиви, пренесено от
предходния отчетен период.

R0800/C0070

Общо подчинени пасиви —
емитирани

Това е размерът на съвкупните подчинени пасиви, емитирани
през отчетния период.

R0800/C0080

Общо подчинени пасиви —
изкупени

Това е размерът на съвкупните подчинени пасиви, изкупени през
отчетния период.

R0800/C0090

Общо подчинени пасиви —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на съвк
упните подчинени пасиви през отчетния период.

R0800/C0100

Общо подчинени пасиви —
регулаторно действие

Това е размерът, който отразява промените в оценката на съвк
упните подчинени пасиви в резултат на регулаторно действие.

R0800/C0060

Общо подчинени пасиви —
прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните подчинени пасиви, прехвърлено
към следващия отчетен период.

Сума, равна на стойността на отсрочените данъчни активи

R0900/C0010

Сума, равна на стойността
на нетните отсрочени
данъчни активи —
пренесено салдо

Това е салдото на сума, равна на стойността на нетните
отсрочени данъчни активи, пренесено от предходния отчетен
период.

R0900/C0060

Сума, равна на стойността
на нетните отсрочени
данъчни активи —
прехвърлено салдо

Това е салдото на сума, равна на стойността на нетните
отсрочени данъчни активи, прехвърлено към следващия
отчетен период.

Други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са посочени погоре — промени през отчетния период

R1000/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Неограничени
позиции от първи ред —
пренесено салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като неограничени позиции,
пренесени от предходния отчетен период.

R1000/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като
неограничени позиции —
емитирани

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като неограничени позиции,
емитирани през отчетния период.
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R1000/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като
неограничени позиции —
изкупени

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като неограничени позиции,
изкупени през отчетния период.

R1000/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като
неограничени позиции —
промени в оценката

Това е размерът, която отразява промените в оценката на други
позиции от първи ред, одобрени от надзорния орган като
основни собствени средства, които не са посочени по-горе и
се третират като неограничени позиции.

R1000/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като
неограничени позиции —
прехвърлено салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като неограничени позиции,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R1010/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — пренесено салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като ограничени позиции,
пренесено от предходния отчетен период.

R1010/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — емитирани

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като ограничени позиции,
емитирани през отчетния период.

R1010/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — изкупени

Това е размерът на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като ограничени позиции,
изкупени през отчетния период.

R1010/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — промени в
оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на други
позиции от първи ред, одобрени от надзорния орган като
основни собствени средства, които не са посочени по-горе и
се третират като ограничени позиции.
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R1010/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Първи ред,
третирани като ограничени
позиции — прехвърлено
салдо

Това е салдото на други позиции от първи ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе и се третират като ограничени позиции,
прехвърлено към следващия отчетен период.

R1020/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Втори ред —
пренесено салдо

Това е салдото на други позиции от втори ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, пренесено от предходния отчетен период.

R1020/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Втори ред —
емитирани

Това е размерът на други позиции от втори ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, емитирани през отчетния период.

R1020/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Втори ред —
изкупени

Това е размерът на други позиции от втори ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, изкупени през отчетния период.

R1020/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Втори ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на други
позиции от втори ред, одобрени от надзорния орган като
основни собствени средства, които не са посочени по-горе.

R1020/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Втори ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на други позиции от втори ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, прехвърлено към следващия отчетен период.

R1030/C0010

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Трети ред —
пренесено салдо

Това е салдото на други позиции от трети ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, пренесено от предходния отчетен период.

R1030/C0070

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Трети ред —
емитирани

Това е размерът на други позиции от трети ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, емитирани през отчетния период.
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R1030/C0080

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Трети ред —
изкупени

Това е размерът на други позиции от трети ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, изкупени през отчетния период.

R1030/C0090

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Трети ред —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на други
позиции от трети ред, одобрени от надзорния орган като
основни собствени средства, които не са посочени по-горе.

R1030/C0060

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Трети ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на други позиции от трети ред, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, прехвърлено към следващия отчетен период.

R1100/C0010

Общо други позиции,
одобрени от надзорния
орган като основни
собствени средства, които
не са посочени по-горе —
пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, пренесено от предходния отчетен период.

R1100/C0070

Общо други позиции,
одобрени от надзорния
орган като основни
собствени средства, които
не са посочени по-горе —
емитирани

Това е размерът на съвкупните други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, емитирани през отчетния период.

R1100/C0080

Общо други позиции,
одобрени от надзорния
орган като основни
собствени средства, които
не са посочени по-горе —
изкупени

Това е размерът на съвкупните други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, изкупени през отчетния период.

R1100/C0090

Общо други позиции,
одобрени от надзорния
орган като основни
собствени средства, които
не са посочени по-горе —
промени в оценката

Това е размерът, който отразява промените в оценката на съвк
упните други позиции, одобрени от надзорния орган като
основни собствени средства, които не са посочени по-горе.

R1100/C0060

Общо други позиции,
одобрени от надзорния
орган като основни
собствени средства, които
не са посочени по-горе —
прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните други позиции, одобрени от
надзорния орган като основни собствени средства, които не са
посочени по-горе, прехвърлено към следващия отчетен период.

Допълнителни собствени средства — промени през отчетния период
R1110/C0010

Допълнителни собствени
средства — Втори ред —
пренесено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от втори
ред, пренесено от предходния отчетен период.
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R1110/C0110

Допълнителни собствени
средства — Втори ред —
нова налична сума

Това е новият размер на допълнителните собствени средства от
втори ред, които ще станат налични през отчетния период.

R1110/C0120

Допълнителни собствени
средства — Втори ред —
намаление на наличната
сума

Това е намалението на наличната сума на допълнителните
собствени средства от втори ред през отчетния период.

R1110/C0130

Допълнителни собствени
средства — Втори ред —
поискани за основни
собствени средства

Това е размерът на допълнителните собствени средства от втори
ред, които са поискани за основни собствени средства през
отчетния период.

R1110/C0060

Допълнителни собствени
средства — Втори ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от втори
ред, прехвърлено към следващия отчетен период.

R1120/C0010

Допълнителни собствени
средства — Втори ред —
пренесено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от трети
ред, пренесено от предходния отчетен период.

R1120/C0110

Допълнителни собствени
средства — Трети ред —
нова налична сума

Това е новият размер на допълнителните собствени средства от
трети ред, които ще станат налични през отчетния период.

R1120/C0120

Допълнителни собствени
средства — Трети ред —
намаление на наличната
сума

Това е намалението на наличната сума на допълнителните
собствени средства от трети ред през отчетния период.

R1120/C0130

Допълнителни собствени
средства — Трети ред —
поискани за основни
собствени средства

Това е размерът на допълнителните собствени средства от трети
ред, които са поискани за основни собствени средства през
отчетния период.

R1120/C0060

Допълнителни собствени
средства — Трети ред —
прехвърлено салдо

Това е салдото на допълнителните собствени средства от трети
ред, прехвърлено към следващия отчетен период.

R1200/C0010

Общо допълнителни
собствени средства —
пренесено салдо

Това е салдото на съвкупните допълнителни собствени средства,
пренесено от предходния отчетен период.

R1200/C0110

Общо допълнителни
собствени средства — нова
налична сума

Това е новият размер на допълнителните собствени средства от
втори ред, които ще станат налични през отчетния период.

R1200/C0120

Общо допълнителни
собствени средства —
намаление на наличната
сума

Това е намалението на наличната сума на съвкупните допълн
ителни собствени средства през отчетния период.

R1200/C0130

Общо допълнителни
собствени средства —
поискани за основни
собствени средства

Това е размерът на съвкупните допълнителни собствени
средства, които са поискани за основни собствени средства
през отчетния период.

R1200/C0060

Общо допълнителни
собствени средства —
прехвърлено салдо

Това е салдото на съвкупните допълнителни собствени средства,
прехвърлено към следващия отчетен период.
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C0010

Описание на подчинени
дялови вноски на
съдружници

Тук се изброяват подчинените дялови вноски на съдружници на
равнище група.

C0020

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Размер (в
отчетна валута)

Това е размерът на отделните подчинени дялови вноски на
съдружници

C0030

Подчинени дялови вноски
на съдружници — ред

Посочва се редът на подчинените дялови вноски на съдружници.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Първи ред
2 — Първи ред — неограничени
3 — Първи ред — ограничени
4 — Втори ред
5 — Трети ред

C0040

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Код на
валутата

Посочва се буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO
4217. Това е оригиналната валута.

C0050

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Дата на
емитиране

Посочва се дали субектът, емитиращ подчинените дялови вноски
на съдружници, попада в рамките на групата по смисъла на
член 212, параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Принадлежащ към същата група
2 — Непринадлежащ към същата група

C0060

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Заем
одател (ако е точно
определен)

Посочва се заемодателят по дяловите вноски на съдружници.

C0070

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Отчетени
съгласно преходните мерки?

Посочва се дали подчинените дялови вноски на съдружници са
отчетени съгласно разпоредбите за преходни мерки.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетени съгласно преходните мерки
2 — Не са отчетени съгласно преходните мерки

C0080

Подчинени дялови вноски
на съдружници —
Контрагент (ако е точно
определен)

Тук се изброяват контрагентите по подчинените дялови вноски
на съдружници.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1140
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0090

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Дата на
емитиране

Това е датата на емитиране на подчинените дялови вноски на
съдружници Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0100

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Дата на
падеж

Това е датата на падеж на подчинените дялови вноски на
съдружници Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0110

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Първа
дата на изкупуване

Това е първата дата на изкупуване на подчинените дялови
вноски на съдружници Съгласно стандарт ISO 8601 (формат
гггг-мм-дд).

C0120

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Данни за
следващи дати на
изкупуване

Това са следващите дати на изкупуване на подчинените дялови
вноски на съдружници

C0130

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Данни за
стимулите за изкупуване

Това са стимулите за изкупуване на подчинените дялови вноски
на съдружници

C0140

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Срок за
предизвестие

Това е срокът за предизвестие на подчинените дялови вноски на
съдружници Вписва се датата съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд).

C0150

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Наиме
нование на надзорния орган,
предоставил разрешението

Това е наименованието на надзорния орган, който е издал
разрешението, заедно с държавата, посочена в скоби.

C0160

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Обратно
изкупуване в рамките на
годината

Обяснение, ако позицията е била изкупена в рамките на
годината.

C0170

Подчинени дялови вноски
на съдружници — % от
емисията, държан от субекти
в групата

Посочва се процентът от емисията от подчинени дялови вноски
на съдружници, държан от субекти в рамките на групата по
смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от Директива 2009/
138/ЕО.

C0180

Подчинени дялови вноски
на съдружници — Принос
към груповите подчинени
дялови вноски на
съдружници

Това е приносът на подчинените дялови вноски на съдружници
към общите групови подчинени дялови вноски на съдружници.
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C0190

Описание на привил
егировани акции

Тук се изброяват отделните привилегировани акции

C0200

Привилегировани акции —
Размер

Това е размерът на привилегированите акции.

C0210

Привилегировани акции —
Отчетени съгласно
преходните мерки?

Посочва се дали привилегированите акции са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетени съгласно преходните мерки
2 — Не са отчетени съгласно преходните мерки

C0220

Привилегировани акции —
Контрагент (ако е точно
определен)

Тук се изброяват контрагентите по привилегированите акции,
ако са ограничени до една насрещна страна. Ако акциите са
отворено (бланкетно) емитирани, не се изискват данни.

C0230

Привилегировани акции —
Дата на емитиране

Това е датата на емитиране на привилегированите акции.
Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0240

Привилегировани акции —
Първа дата на изкупуване

Това е първата дата на изкупуване на привилегированите акции.
Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0250

Привилегировани акции —
Данни за следващи дати на
изкупуване

Това са следващите дати на изкупуване на привилегированите
акции.

C0260

Привилегировани акции —
Данни за стимулите за
изкупуване

Това са стимулите за изкупуване на привилегированите акции.

C0270

Описание на подчинени
пасиви

Тук се изброяват отделните подчинени пасиви за отделно
предприятие.

C0280

Подчинени пасиви —
Размер

Това е размерът на отделните подчинени пасиви.

C0290

Подчинени пасиви — Ред

Посочва се редът на подчинените пасиви.

C0300

Подчинени пасиви — Код
на валутата

Посочва се буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO
4217.

C0310

Подчинени пасиви — Дата
на емитиране

Посочва се дали субектът, емитиращ подчинените пасиви,
попада в рамките на групата по смисъла на член 212, параграф 1,
буква в) от Директива 2009/138/ЕО.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Принадлежащ към същата група
2 — Непринадлежащ към същата група
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C0320

Подчинени пасиви —
Кредитор (ако е точно
определен)

Тук се изброяват кредиторите по подчинените пасиви, ако са
точно определени. Ако не са точно определени, тази позиция
не се отчита.

C0330

Подчинени пасиви —
Отчетени съгласно
преходните мерки?

Посочва се дали подчинените пасиви са отчетени съгласно
разпоредбите за преходни мерки.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Отчетени съгласно преходните мерки
2 — Не са отчетени съгласно преходните мерки

C0340

Подчинени пасиви —
Контрагент по подчинени
пасиви (ако е точно
определен)

Тук се изброяват контрагентите по подчинените пасиви.

C0350

Подчинени пасиви — Дата
на емитиране

Това е датата на емитиране на подчинените пасиви. Съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0360

Подчинени пасиви — Дата
на падеж

Това е датата на падеж на подчинените пасиви. Съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0370

Подчинени пасиви — Първа
дата на изкупуване

Това е първата дата на изкупуване на подчинените пасиви.
Съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0380

Подчинени пасиви —
Следващи дати на
изкупуване

Това са следващите дати на изкупуване на подчинените пасиви.

C0390

Подчинени пасиви — Данни
за стимулите за изкупуване

Това са данните за стимулите за изкупуване на подчинените
задължения.

C0400

Подчинени пасиви — Срок
за предизвестие

Това е срокът за предизвестие на подчинените пасиви. Вписва се
датата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0410

Подчинени пасиви —
Наименование на надзорния
орган, предоставил
разрешението за
подчинените пасиви

Това е наименованието на надзорния орган, който е издал
разрешението, заедно с държавата, посочена в скоби.

C0420

Подчинени пасиви —
Обратно изкупуване в
рамките на годината на
подчинени пасиви

Обяснение, ако позицията е била изкупена.

C0430

Подчинени пасиви — % от
емисията, държан от субекти
в групата

Посочва се процентът от емисията, държан от субекти в рамките
на групата по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО.
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C0440

Подчинени пасиви —
Принос към груповите
подчинени пасиви

Това е приносът на подчинените пасиви към общите групови
подчинени пасиви.

C0450

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре

Тук се изброяват другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган за отделното предприятие.

C0460

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Размер

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган.

C0470

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Код на валутата

Посочва се буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO
4217.

C0480

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре —Първи ред

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган, които отговарят на критериите за първи ред.

C0490

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Втори ред

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган, които отговарят на критериите за втори ред.

C0500

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Трети ред

Това е размерът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган, които отговарят на критериите за трети ред.

C0510

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Дата на
разрешението

Това е датата на разрешението на другите отделни позиции,
одобрени от надзорния орган. Съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд).

C0520

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Наименование на
надзорния орган, предо
ставил разрешението за
други основни собствени
средства, които не са
посочени по-горе

Това е наименованието на надзорния орган, който е издал
разрешението, заедно с държавата, посочена в скоби.
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C0530

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Наименование на
съответния субект

Това е наименованието на съответния субект.

C0540

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Обратно изкупуване
в рамките на годината

Обяснение, ако позицията е била изкупена.

C0550

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — % от емисията,
държан от субекти в групата

Посочва се процентът от емисията, държан от субекти в рамките
на групата по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО.

C0560

Други позиции, одобрени от
надзорния орган като
основни собствени средства,
които не са посочени погоре — Принос към другите
основни собствени средства
на групата

Това е приносът на другите отделни позиции, одобрени от
надзорния орган, към другите основни собствени средства на
групата.

C0570

Собствени средства от
финансови отчети, които не
следва да бъдат представени
с резерва за равняване и не
отговарят на критериите, за
да бъдат класифицирани
като собствени средства по
„Платежоспособност II“ —
Описание

Това поле съдържа описание на позициите от собствени
средства от финансовите отчети, които не се представят с
резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат
класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“.

C0580

Собствени средства от
финансови отчети, които не
следва да бъдат представени
с резерва за равняване и не
отговарят на критериите, за
да бъдат класифицирани
като собствени средства по
„Платежоспособност II“ —
Общ размер

Това е общият размер на позициите от собствени средства от
финансовите отчети, които не следва да бъдат представени с
резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат
класифицирани като собствени средства по „Платежо
способност II“.

C0590

Допълнителни собствени
средства — Описание

Това е подробна информация за всяка отделна позиция от
допълнителни собствени средства на отделното предприятие.

C0600

Допълнителни собствени
средства — Размер

Това е размерът на всяка отделна позиция от допълнителни
собствени средства.

C0610

Допълнителни собствени
средства — Контрагент

Това е контрагентът по всяка отделна позиция от допълнителни
собствени средства.

C0620

Допълнителни собствени
средства — Дата на
емитиране

Това е датата на емитиране на всяка отделна позиция от допълн
ителни собствени средства. Съгласно стандарт ISO 8601 (формат
гггг-мм-дд).
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C0630

Допълнителни собствени
средства — Дата на
разрешението

Това е датата на разрешението на всяка отделна позиция от
допълнителни собствени средства. Съгласно стандарт ISO 8601
(формат гггг-мм-дд).

C0640

Допълнителни собствени
средства — Наименование
на надзорния орган, предо
ставил разрешението

Това е наименованието на надзорния орган, който е издал
разрешението, заедно с държавата, посочена в скоби.

C0650

Допълнителни собствени
средства — Наименование
на съответния субект

Това е наименованието на съответния субект, за който се
отнасят допълнителните собствени средства.

Корекция за обособени фондове и за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

C0660/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Номер

Идентификационен номер за обособени фондове или портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция Този номер се
определя от предприятието и трябва да се прилага последов
ателно във времето и по отношение на отчетения в други
образци номер на фонда/портфейла.

C0670/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Абстрактно КИП

Това е абстрактното КИП за всеки обособен фонд/портфейл, за
който се прилага изравнителна корекция.

C0680/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Абстрактно КИП (отриц
ателни резултати, равни на
нула)

Това е абстрактното КИП. Ако стойността е отрицателна, се
отчита нула.

C0690/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Превишение на активите над
пасивите

Това е сумата на превишението на активите над пасивите за
всеки обособен фонд/портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Тази стойност отразява приспаданията
по бъдещи трансфери в полза на акционери.

C0700/R0020

Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Бъдещи трансфери в полза
на акционери

Стойността на бъдещи трансфери в полза на акционери в съотв
етствие с член 80, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

C0710/R0010

ОФ/портфейли, за който се
прилага изравнителна
корекция — Корекция за
позиции от ограничени
собствени средства по
отношение на портфейли, за
които се прилага
изравнителна корекция и
обособени фондове

Това е съвкупното приспадане за обособени фондове и
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
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Обособен фонд/портфейл, за
който се прилага
изравнителна корекция —
Корекция за позиции от
ограничени собствени
средства по отношение на
портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция и обособени
фондове

Това е приспадането за всеки обособен фонд/портфейл, за който
се прилага изравнителна корекция.

Изчисляване на неналичните собствени средства на равнище група (подобно изчисляване се прави по
отделно предприятие)

Неналичните собствени средства на равнище група — надхвърлящи приноса на индивидуалното КИП
към груповото КИП

C0720

Свързани (пре-)застрахов
ателни предприятия,
застрахователен холдинг,
финансов холдинг със
смесена дейност, спомаг
ателни предприятия и
ССЦАПЗР, включени в
обхвата на груповото
изчисление

Наименование на предприятието

C0730

Държава

Двубуквен код на държавата, в която се намира централното
управление на субекта, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0740

Принос на индивидуалното
КИП към груповото КИП

Принос на индивидуалното КИП към груповото КИП
Ако се прилага метод 1, приносът на дъщерно предприятие към
групата се изчислява съгласно следната формула:
Contrj ¼ SCRj Ü SCRнапълно консолидиран и диверсифициран =

Където:

X

i

SCRsolo
i

— SCRisolo е индивидуалното КИП на предприятието майка и на
всеки застрахователен, презастрахователен и междинен
застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена
дейност, над които се упражнява доминиращо влияние и
които са включени в напълно консолидираното КИП
— SCRj е индивидуалното КИП на субект j
— коефициентът представлява пропорционалната корекция всле
дствие на признаването на диверсификационните ефекти в
напълно консолидираната част (когато диверсифицираното
КИП (числител), изчислено в съответствие с член 336, буква
a) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, е по-голямо от сбора
на индивидуалните КИП на предприятията, притежаващи
дялово участие, и на всяко свързано застрахователно и
презастрахователно предприятие, включени в изчисляването
на диверсифицираното КИП (знаменател); стойността на коеф
ициента не надхвърля 1).
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Оценката на неналичните собствени средства се извършва и за
собствените средства в неконтролирани предприятия при събл
юдаване на принципа на пропорционалност.
При метод 2 приносът на свързаното предприятие към груповото
КИП представлява пропорционалният дял на индивидуалното
КИП.
C0750

Неналични малцинствени
участия

Неналични малцинствени участия, когато се прилага метод 1, са
всички малцинствени участия в допустимите собствени средства
(след приспадането на неналичните собствени средства) на
дъщерно (пре-) застрахователно предприятие, надхвърлящи
приноса на индивидуалното КИП към груповото КИП.

C0760

Неналични собствени
средства, свързани с други
позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган

Общ размер на неналичните собствени средства, свързани с
други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния
орган

C0770

Неналични излишъци от
средства

Неналични излишъци от средства на равнище група в субекти от
ЕИП и извън ЕИП (член 222, параграфи 2—5 от Директива
2009/138/ЕО и член 330, параграф 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35).

C0780

Неналичен поискан, но все
още неизплатен капитал

Неналичен поискан, но все още неизплатен капитал, на равнище
група в субекти от ЕИП и извън ЕИП (член 222, параграфи 2—5
от Директива 2009/138/ЕО и член 330, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35).

C0790

Неналични допълнителни
собствени средства

Неналични допълнителни собствени средства на равнище група
в субекти от ЕИП и извън ЕИП (член 222, параграфи 2—5 от
Директива 2009/138/ЕО и член 330, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35).

C0800

Неналични подчинени
дялови вноски на
съдружници

Неналични подчинени дялови вноски на съдружници на
равнище група в субекти от ЕИП и извън ЕИП (член 222,
параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО и член 330,
параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35).

C0810

Неналични привилегировани
акции

Неналични привилегировани акции на равнище група в субекти
от ЕИП и извън ЕИП (член 222, параграфи 2—5 от Директива
2009/138/ЕО и член 330, параграф 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35).

C0820

Неналични подчинени
пасиви

Неналични подчинени пасиви на равнище група в субекти от
ЕИП и извън ЕИП (член 222, параграфи 2—5 от Директива
2009/138/ЕО и член 330, параграф 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35).

C0830

Сума, равна на стойността
на нетните неналични
отсрочени данъчни активи
на равнище група

Сума, равна на стойността на нетните неналични отсрочени
данъчни активи на равнище група в субекти от ЕИП и извън
ЕИП (член 222, параграфи 2—5 от Директива 2009/138/ЕО и
член 330, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35).
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C0840

Неналични премии от
емисии на акции, свързани с
привилегировани акции

Неналични премии от емисии на акции, свързани с привил
егировани акции, на равнище група

C0850

Общо неналични собствени
средства в превишение

Неналични собствени средства в превишение на равнище група

C0860

Неналични малцинствени
участия

Това е съвкупният общ размер на неналичните малцинствени
участия на равнище група.

C0870

Неналични собствени
средства, свързани с други
позиции от собствени
средства, одобрени от
надзорния орган

Общ размер на неналичните собствени средства, свързани с
други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния
орган

C0880

Неналични излишъци от
средства

Това е съвкупният общ размер на неналичните излишъци от
средства на равнище група.

C0890

Неналичен поискан, но все
още неизплатен капитал

Това е съвкупният общ размер на неналичния поискан, но все
още неизплатен капитал, на равнище група.

C0900

Неналични допълнителни
собствени средства

Това е съвкупният общ размер на неналичните допълнителни
собствени средства на равнище група.

C0910

Неналични подчинени
дялови вноски на
съдружници

Това е общият размер на неналичните подчинени дялови вноски
на съдружници.

C0920

Неналични привилегировани
акции

Това е съвкупният общ размер на неналичните привилегировани
акции на равнище група.

C0930

Неналични подчинени
пасиви

Това е съвкупният общ размер на неналичните подчинени
пасиви на равнище група.

C0940

Сума, равна на стойността
на нетните неналични
отсрочени данъчни активи
на равнище група

Това е съвкупният общ размер на нетните неналични отсрочени
данъчни активи на равнище група.

C0950

Неналични премии от
емисии на акции, свързани с
привилегировани акции

Това е съвкупният общ размер на неналичните премии от
емисии на акции, свързани с привилегировани акции, на
равнище група.

C0960

Общо неналични собствени
средства в превишение

Това е съвкупният общ размер на неналичните собствени
средства в превишение.
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Съгласно член 222, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО
общият размер на неналичните собствени средства се
изчислява по отделно предприятие, като се прибавят
собствените средства, посочени в член 222, параграф 2 от
същата директива (например излишъци от средства и записания,
но невнесен капитал) и член 330 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35 (например допълнителни собствени средства, привил
егировани акции, подчинени дялови вноски на съдружници,
подчинени пасиви и стойността на нетните данъчни активи).
Частта от тези собствени средства, която превишава приноса
на свързаното предприятие към груповото КИП, не може да се
счита за налична за покриване на груповото КИП.
Ако общият размер на тези собствени средства не надхвърля
приноса на свързаното предприятие към груповото КИП, тези
ограничения не се прилагат.

S.25.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по
стандартна формула
Общи коментари:

Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация за отделни предприятия, обособени фондове, портфейли, за
които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.

Образец SR.25.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на образец S.01.03.

Образец SR.25.01 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно
или в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).

Когато предприятието има ОФ/ПКПИК (с изключение на тези, които
попадат в приложното поле на член 304 от Директива 2009/138/ЕО), при
отчитане на равнище съвкупно предприятие следва абстрактното КИП на
равнище модул на риска и способността за покриване на загуби (СПЗ) на
техническите резерви и отложените данъци, които биват отчитани, да се
изчисляват, както следва:

— Когато предприятието прилага пълна корекция в резултат на агрегацията
на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие,
абстрактното КИП се изчислява, все едно че няма загуба на диверсиф
икация, а СПЗ се изчислява като сбора на СПЗ за всички ОФ/ПКПИК и
останалата част;

— Когато предприятието прилага опростяване на равнище подмодул на
риска, за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП се изчислява по метода на пряко
сумиране на равнище подмодул, а СПЗ — като сбора на СПЗ за
всички ОФ/ПКПИК и останалата част;
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— Когато предприятието прилага опростяване на равнище модул на риска,
за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП се изчислява по метода на пряко
сумиране на равнище модул, а СПЗ — като сбора на СПЗ за всички
ОФ/ПКПИК и останалата част;
Корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК
на равнище предприятие се разпределя (C0050) към съответните модули на
риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение от страна на контрагента,
подписвачески риск в животозастраховането, подписвачески риск в
здравното застраховане и подписвачески риск в общото застраховане).
Стойностите, които се разпределят за всеки съответен модул на риска, се
изчисляват, както следва:

▼M1
— Изчисляване на „коефициент q“ ¼

adjustment
, където
BSCR′ Ä nSCRint

— adjustment = корекцията, изчислена в съответствие с един от
посочените по-горе три метода
— BSCR′

= основно капиталово изискване за платежоспособност,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец (C0040/R0100)

— nSCRint

= абстрактно КИП за риск, свързан с нематериален актив,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец (C0040/R0070)

▼B
— Умножаване на този „коефициент q“ с абстрактното КИП за всеки
съответен модул на риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение
от страна на контрагента, подписвачески риск в животозастраховането,
подписвачески риск в здравното застраховане и подписвачески риск в
общото застраховане)
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Информацията до R0460 се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
б) Когато се използва комбиниран метод, информацията до R0460 трябва да
бъде подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112,
параграф 7 от „Платежоспособност II“, с оглед представяне на
прогнозна оценка на КИП според стандартната формула.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд,
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, или останала
част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени
фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или
за останалата част. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част
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Z0030

Номер на фонд/
портфейл

УКАЗАНИЯ

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието, попадащо в
обхвата на надзора на групова основа, и трябва да се прилага после
дователно във времето и по отношение на отчетения в други образци
номер на фонд/портфейл.
►M2

R0010–R0050/
C0030

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност

__________ ◄

Стойност на нетните капиталови изисквания за всеки модул на риска,
изчислена посредством използване на стандартната формула.
При разликата между нетното и брутното КИП се взимат предвид
бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
При тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсифик
ационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО,
когато е приложимо.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.

R0010–R0050/
C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Стойност на брутните капиталови изисквания за всеки модул на
риска, изчислена посредством използване на стандартната формула.
При разликата между нетното и брутното КИП се взимат предвид
бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
При тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсифик
ационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО,
когато е приложимо.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.

R0010–R0050/
C0050

R0060/C0030

Разпределение на
корекции на ОФ в
резултат на обособени
фондове и портфейли,
за който се прилага
изравнителна корекция

Част от корекцията, разпределена за всеки модул на риска съгласно
процедурата, описана в общите коментари.

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност —
Диверсификация

Стойност на диверсификационните ефекти между основното
капиталово изискване за платежоспособност на модулите на нетния
риск в резултат на прилагането на корелационната матрица,
определена в приложение IV към Директива 2009/138/ЕО.

Тази стойност трябва да е положителна.

Отчита се като отрицателна стойност.

R0060/C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност —
Диверсификация

Стойност на диверсификационните ефекти между основното
капиталово изискване за платежоспособност на модулите на
брутния риск в резултат на прилагането на корелационната
матрица, определена в приложение IV към Директива 2009/138/ЕО.
Отчита се като отрицателна стойност.
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R0070/C0030

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност — Риск,
свързан с нематериален
актив

Стойност на капиталовото изискване след корекцията за способността
за покриване на загуби на техническите резерви, за риск, свързан с
нематериален актив, изчислена посредством използване на
стандартната формула.

R0070/C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност — Риск,
свързан с нематериален
актив

Бъдещите дискреционни плащания в съответствие с член 205 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на риск, свързан с
нематериален актив, е нула съгласно стандартната формула, следов
ателно R0070/C0040 е равна на R0070/C0030.

R0100/C0030

Нетно капиталово
изискване за платежо
способност — Основно
капиталово изискване
за платежоспособност

Стойност на основните капиталови изисквания след като бъдат взети
предвид бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, изчислени посредством
стандартната формула.
При определянето на тази стойност следва да се вземат изцяло
предвид диверсификационните ефекти съгласно член 304 от
Директива 2009/138/ЕО, когато е приложимо.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.
Тази стойност се изчислява като сбор от нетните капиталови изис
квания за всеки модул на риска в рамките на стандартната формула,
включително корекцията за диверсификационните ефекти в рамките
на стандартната формула.

R0100/C0040

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност — Основно
капиталово изискване
за платежоспособност

Стойност на основните капиталови изисквания преди да бъдат взети
предвид бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, изчислени посредством
стандартната формула.
При определянето на тази стойност следва да се вземат изцяло
предвид диверсификационните ефекти съгласно член 304 от
Директива 2009/138/ЕО, когато е приложимо.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на
агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие. Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба
на диверсификация.
Тази стойност се изчислява като сбор от брутните капиталови изис
квания за всеки модул на риска в рамките на стандартната формула,
включително корекцията за диверсификационните ефекти в рамките
на стандартната формула.

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

R0120/C0100

Корекция в резултат на
агрегацията на
абстрактното КИП за
ОФ/ПКПИК

Корекция за отстраняване на отклоненията при изчисляване на КИП
в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на
равнище модул на риска.

R0130/C0100

Операционен риск

Размер на капиталовите изисквания за модула на операционния риск,
изчислени посредством използване на стандартната формула.

R0140/C0100

Способност на техн
ическите резерви да
покриват загуби

Размер на корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви, изчислена в съответствие със стандартната
формула.

Тази стойност трябва да е положителна.
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Отчита се като отрицателна стойност.
На равнище ОФ/ПКПИК и на равнище предприятие, където няма
нито ОФ (различни от тези по член 304 от Директива 2009/138/
ЕО), нито ПКПИК, това е най-високата стойност между нула и
сумата, съответстваща на най-ниската стойност между размера на
техническите резерви без добавката за риска във връзка с бъдещи
дискреционни плащания, нетно от презастраховане, и разликата
между брутното и нетното основно капиталово изискване за плате
жоспособност.
Когато има ОФ (различни от тези по член 304 от Директива 2009/
138/ЕО) или ПКПИК, тази стойност се изчислява като сбора на
корекцията за способността за покриване на загуби на техническите
резерви, на всеки ОФ/ПКПИК и останалата част, като за горна
граница се вземат под внимание нетните бъдещи дискреционни
плащания.
R0150/C0100

Способност на
отсрочените данъци да
покриват загуби

Размер на корекцията за способността за покриване на загуби на
отсрочените данъци, изчислена в съответствие със стандартната
формула.
Отчита се като отрицателна стойност.

R0160/C0100

Капиталово изискване
за дейност, извършвана
съгласно член 4 от
Директива 2003/41/ЕО

Размер на капиталовото изискване, изчислено в съответствие с
правилата, посочени в член 17 от Директива 2003/41/ЕО, за
обособени фондове, свързани с пенсионно осигуряване, управлявани
по член 4 от Директива 2003/41/ЕО, към които се прилагат преходни
мерки. Този позиция се отчита само през преходния период.

R0200/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност
без добавяне на
капитал

Размер на общото диверсифицирано КИП преди добавяне на капитал.

R0210/C0100

Вече определен
добавен капитал

Размер на добавения капитал, определен към референтната дата на
отчитане. Не се включва добавеният капитал, определен между тази
дата и датата на подаване на данни на надзорния орган, нито доба
веният капитал, определен след подаването на данните.

R0220/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност
за предприятия
съгласно консолидиран
метод

Размер на капиталовото изискване за платежоспособност за
предприятия по определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО
метод 1.
►M2 То трябва да включва всички компоненти на консолидираното
КИП (R0200 + R0210), включително капиталовите изисквания на
предприятията от други финансови сектори (R0500), капиталовото
изискване за изискванията за неконтролиращо участие (R0540) и
капиталовото изискване за останалите предприятия (R0550). ◄

Друга информация относно КИП
R0400/C0100

Капиталово изискване
за подмодул на риска,
свързан с акции,
основаващ се на
дюрацията

Размер на капиталовото изискване за подмодул на риска, свързан с
акции, основаващ се на дюрацията

R0410/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за останалата част

Размер на абстрактните КИП на останалата част, когато групата има
ОФ.

R0420/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за обособени фондове

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени фондове,
когато групата има ОФ (различни от тези, свързани с дейността,
управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО
(преходни).
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R0430/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за портфейли, за които
се прилага
изравнителна корекция

R0440/C0100

Диверсификационни
Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между
ефекти в резултат на
обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и оста
агрегация на
налата част, когато е приложимо.
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособените фондове за
член 304

R0450/C0100

Метод, използван за
изчисляване на
корекцията в резултат
на агрегация на
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособени фондове и
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция

Метод, използван за изчисляване на корекция в резултат на агрегация
на абстрактното КИП за ОФ. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Цялостно преизчисляване
2 — Опростяване на равнище подмодул на риска
3 — Опростяване на равнище модул на риска
4 — Няма корекция
Когато групата няма ОФ (или има единствено ОФ по член 304 от
Директива 2009/138/ЕО), тя трябва да избере вариант 4.

R0460/C0100

Бъдещи нетни
дискреционни
плащания

Размер на техническите резерви без добавката за риска във връзка с
бъдещи дискреционни плащания, нетно от презастраховане.

R0470/C0100

Минимално конс
олидирано групово
капиталово изискване
за платежоспособност

Размер на минимално консолидирано групово капиталово изискване
за платежоспособност, както е посочено в член 230 от Директива
2009/138/ЕО. Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище
група.

R0500/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания)

Размер на капиталовото изискване за други финансови сектори.
►M2 R0500 се очаква да е равно на сбора на R0510, R0520 и
R0530. ◄
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има предприятие, по отношение на което се
прилагат незастрахователни капиталови изисквания, например
банка, и капиталовото изискване е изчислено в съответствие със
съответните изисквания.

R0510/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) —
Кредитни институции,
инвестиционни
посредници и
финансови институции,
лица, управляващи
алтернативни инвест
иционни фондове,
управляващи дружества
на ПКИПЦ

Размер на капиталовото изискване за кредитни институции, инвест
иционни посредници и финансови институции.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има кредитни институции, инвестиционни
посредници и финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, и управляващи дружества на
ПКИПЦ, по отношение на което се прилагат капиталови изисквания,
изчислени в съответствие с приложимите секторни правила.

R0520/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) — Инст
итуции за профес
ионално пенсионно
осигуряване

Размер на капиталовото изискване за институции за професионално
пенсионно осигуряване.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има институции за професионално пенсионно
осигуряване, по отношение на което се прилагат незастрахователни
капиталови изисквания, изчислени в съответствие с приложимите
секторни правила.

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за които
се прилага изравнителна корекция.
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R0530/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) —
Капиталово изискване
за извършващите
финансови дейности
субекти, които не са
поднадзорни

Размер на капиталовото изискване за извършващите финансови
дейности субекти, които не са поднадзорни. Тази стойност
представлява
абстрактно
изискване
за
платежоспособност,
изчислено в съответствие с приложимите секторни правила.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има субекти, които не са поднадзорни,
извършващи финансови дейности.

R0540/C0100

Капиталово изискване
за изисквания за неко
нтролиращо участие

Размер на пропорционалния дял от капиталовото изискване за плате
жоспособност на свързаните застрахователни и презастрахователни
предприятия и застрахователни холдинги, които не са дъщерни
предприятия.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група и съотв
етства, за тези субекти, които не са дъщерни предприятия, на капит
аловото изискване, изчислено в съответствие с „Платежо
способност II“.

R0550/C0100

Капиталово изискване
за останалите
предприятия

Размер, установен в съответствие с член 336, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0560/C0100

КИП за предприятия,
включени посредством
метода на приспадане и
агрегиране

Размер на капиталовото изискване за платежоспособност за
предприятия, включени в определения в член 233 от Директива
2009/138/ЕО метод 2, когато се използва комбинацията от методи.

R0570/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност

Общо КИП за всички предприятия, независимо от използвания метод.
►M2 Общото капиталово изискване за платежоспособност се очаква
да е равно на сбора на R0220 и R0560. ◄

S.25.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — за групи,
използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация за групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Компонентите, които трябва да се отчитат, се договарят между национ
алните надзорни органи и групите.
Информацията в образец SR.25.02 се отчита по обособен фонд, портфейл,
за който се прилага изравнителна корекция, и за останалата част за всяка
група, използваща частичен вътрешен модел. Тук спадат предприятията,
които използват частичен вътрешен модел по отношение на изцяло
обособен фонд и/или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, докато по отношение на другите обособени фондове и/или
портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, използват
стандартната формула. Настоящият образец се отчита за всички подфондове
на съществени ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.25.02 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно
или в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
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За предприятия съгласно частичен вътрешен модел, за които се прилага
корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за
ОФ/ПКПИК, когато предприятието има ОФ/ПКПИК (с изключение на
тези, които попадат в приложното поле на член 304 от Директива
2009/138/ЕО), при отчитане на равнище съвкупно предприятие абстрактното
КИП на равнище модул на риска и способността за покриване на загуби
(СПЗ) на техническите резерви и отложените данъци, които биват отчитани,
следва да се изчисляват, както следва:
— Когато предприятието прилага пълна корекция в резултат на агрегацията
на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие:
абстрактното КИП се изчислява, все едно че няма ОФ, а СПЗ се
изчислява като сбора на СПЗ за всички ОФ/ПКПИК и останалата част;
— Когато предприятието прилага опростяване на равнище подмодул на
риска, за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП и СПЗ се изчисляват по метода на
пряко сумиране на равнище подмодул.
— Когато предприятието прилага опростяване на равнище модул на риска,
за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище
предприятие, абстрактното КИП и СПЗ се изчисляват по метода на
пряко сумиране на равнище модул.
Корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК
на равнище предприятие се разпределя (C0060) към съответните модули на
риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение от страна на контрагента,
подписвачески риск в животозастраховането, подписвачески риск в
здравното застраховане и подписвачески риск в общото застраховане),
когато се изчислява съгласно стандартната формула. Стойностите, които
се разпределят за всеки съответен модул на риска, се изчисляват, както
следва:
— Изчисляване на „коефициент q“ ¼

adjustment
, където
BSCR′ Ä nSCRint

— adjustment = корекцията, изчислена в съответствие с един от
посочените по-горе три метода
— BSCR′

= основно капиталово изискване за платежоспособност,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец

— nSCRint

= абстрактно КИП за риск, свързан с нематериален актив,
изчислено в съответствие с данните, отчетени в
настоящия образец

— Умножаване на този „коефициент q“ с абстрактното КИП за всеки
съответен модул на риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение
от страна на контрагента, подписвачески риск в животозастраховането,
подписвачески риск в здравното застраховане и подписвачески риск в
общото застраховане)
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
в) Информацията до R0470 се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
г) Когато се използва комбиниран метод, информацията до R0470 трябва да
бъде подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
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Z0020

Обособен фонд,
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, или останала
част

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени
фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или
за останалата част. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/
портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието, попадащо в
обхвата на надзора на групова основа, и трябва да се прилага после
дователно във времето и по отношение на отчетения в други образци
номер на фонд/портфейл.
►M2

C0010

Уникален номер на
компонент

__________ ◄

Уникален номер на всеки компонент, договорен със съответния
национален надзорен орган, установяващ еднозначно компонентите
от техния модел. Този номер е винаги придружен от подходящо
описание на компонентите, отчетени във всяка позиция. Ако част
ичният вътрешен модел позволява същото разделение по модули на
риска, каквото се среща при стандартната формула, компонентите се
номерират, както следва:
— 1 — Пазарен риск
— 2 — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
— 3 — Подписвачески риск в животозастраховането
— 4 — Подписвачески риск в здравното застраховане
— 5 — Подписвачески риск в общото застраховане
— 6 — Риск, свързан с нематериален актив
— 7 — Пазарен риск
— 8 — СПЗ на техническите резерви (отрицателна стойност)
— 9 — СПЗ на отсрочените данъци (отрицателна стойност)
Когато не могат да бъдат отчетени модулите на риска по
стандартната формула, групата определя за всеки компонент
различен номер от 1 до 7.
Този номер е винаги придружен от подходящо описание на компоне
нтите, отчетени във всяка позиция C0020. Номерата на компонентите
се използват последователно във времето.

C0020

Описание на
компонентите

В свободен текст се посочва всеки един от компонентите, който може
да бъде установен от групата. Тези компоненти трябва да бъдат
приведени в съответствие с модулите на риска по стандартната
формула, ако е възможно съгласно частичния вътрешен модел.
Всеки компонент трябва да бъде посочен, като се използва отделен
запис. Групите трябва да определят и отчитат компоненти по после
дователен начин през различните отчетни периоди, освен когато
вътрешният модел, засягащ категориите, е бил променен.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или
на отсрочените данъци, която не е включена в компонентите, се
отчита като отделни компоненти.

C0030

Изчисляване на капит
аловото изискване за
платежоспособност

Размер на капиталовото изискване за всеки компонент, независимо от
метода на изчисление (стандартна формула или частичен вътрешен
модел), след корекции за покриване на загуби на техническите
резерви и/или на отсрочените данъци, когато те са включени в изчис
лението на компонента.
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За компонентите „Способност за покриване на загуби (СПЗ) на техн
ическите резерви и/или на отсрочените данъци“, отчитани като
отделен компонент, това е размерът на способността за покриване
на загуби (отчитан като отрицателни стойности)
За компоненти, изчислени посредством стандартната формула, това
поле представлява брутното абстрактно КИП. За компоненти,
изчислени посредством частичния вътрешен модел, това представлява
стойността, при която се отчитат бъдещите действия на управит
елните органи, включени в изчислението, но не и тези, които са
моделирани като отделен компонент.
При тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсифик
ационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО,
когато е приложимо.
Когато е приложимо, това поле не включва разпределението на
корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/
ПКПИК на равнище предприятие.
C0050

C0060

Разпределение от
корекции в резултат на
обособени фондове и
портфейли, за който се
прилага изравнителна
корекция

Когато е приложимо, част от корекцията, разпределена за всеки
модул на риска съгласно процедурата, описана в общите коментари.

Разглеждане на бъдещи
действия на управит
елните органи относно
технически резерви и/
или отсрочени данъци

За да се определи дали бъдещите действия на управителните органи,
свързани със способността за покриване на загуби на техническите
резерви и/или на отсрочените данъци, са включени в изчислението, се
използва една от възможностите от следния изчерпателен списък:

Тази стойност трябва да е положителна.

1 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви, включени в
компонента
2 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на отсрочените данъци, включени в
компонента
3 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви и отсрочените
данъци, включени в компонента
4 — Не са включени допускания за бъдещи действия на управит
елните органи.

C0070

Моделирана сума

►M1 За всеки компонент това поле представлява сумата, изчислена
съгласно частичния вътрешен модел. Поради това стойността,
изчислена по стандартната формула, следва да бъде разликата
между стойностите, оповестени в C0030 и C0070. ◄

R0110/C0100

Общо недиверсиф
ицирани компоненти

Сбор на всички компоненти.

R0060/C0100

Диверсификация

Общият размер на диверсификацията между компонентите, отчетени
в C0030.
Тази стойност не включва диверсификационните ефекти в рамките на
всеки компонент, които трябва да се включат в отчетените в C0030
стойности.
Отчита се като отрицателна стойност.

R0120/C0100

Корекция в резултат на
агрегацията на
абстрактното КИП за
ОФ/ПКПИК

Когато е приложимо, корекция за отстраняване на отклоненията при
изчисляване на КИП в резултат на агрегацията на абстрактното КИП
за ОФ/ПКПИК на равнище модул на риска.
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R0160/C0100

Капиталово изискване
за дейност, извършвана
съгласно член 4 от
Директива 2003/41/ЕО

Размер на капиталовото изискване, изчислено в съответствие с
правилата, посочени в член 17 от Директива 2003/41/ЕО, за
обособени фондове, свързани с пенсионно осигуряване, управлявани
по член 4 от Директива 2003/41/ЕО, към които се прилагат преходни
мерки. Този позиция се отчита само през преходния период.

R0200/C00100

Капиталово изискване
за платежоспособност
без добавяне на
капитал

Размер на общото диверсифицирано КИП преди добавяне на капитал.

R0210/C0100

Вече определен
добавен капитал

Размер на добавения капитал, определен към референтната дата на
отчитане. Не се включва добавеният капитал, определен между тази
дата и датата на подаване на данни на надзорния орган, нито доба
веният капитал, определен след подаването на данните.

R0220/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност
за предприятия
съгласно консолидиран
метод

Размер на капиталовото изискване за платежоспособност за
предприятия по определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО
метод 1.
►M2 То трябва да включва всички компоненти на консолидираното
КИП (R0200 + R0210), включително капиталовите изисквания на
предприятията от други финансови сектори (R0500), капиталовото
изискване за изискванията за неконтролиращо участие (R0540) и
капиталовото изискване за останалите предприятия (R0550). ◄

__________

▼B
Друга информация относно КИП
R0300/C0100

Размер/прогнозна
оценка на общата
способност на техн
ическите резерви да
покриват загуби

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на техническите резерви, включително частта,
включена в компонентите, и частта, отчетена като отделен
компонент.

R0310/C0100

Размер/прогнозна
оценка на способността
за покриване на загуби
на отсрочените данъци

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на отсрочените данъци, включително частта,
включена в компонентите, и частта, отчетена като отделен
компонент.

R0400/C0100

Капиталово изискване
за подмодул на риска,
свързан с акции,
основаващ се на
дюрацията

Размер на капиталовото изискване за подмодул на риска, свързан с
акции, основаващ се на дюрацията

R0410/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за останалата част

Размер на абстрактните КИП на останалата част, когато групата има
ОФ.

R0420/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за обособени фондове

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени фондове,
когато групата има ОФ (различни от тези, свързани с дейността,
управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО
(преходни).

Тази стойност трябва да е положителна.
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R0430/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за портфейли, за които
се прилага
изравнителна корекция

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за които
се прилага изравнителна корекция.
Тази позиция не трябва да бъде отчитана, когато се отчита изчис
ляването на КИП на равнище ОФ или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция.

R0440/C0100

Диверсификационни
ефекти в резултат на
агрегация на
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособените фондове за
член 304

Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между
обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и оста
налата част, когато е приложимо.
Равнява се на разликата между сбора на абстрактното КИП за всеки
ОФ/ПКПИК/останала част и КИП, отчетени в R0200/C0100.

R0450/C0100

Метод, използван за
изчисляване на
корекция в резултат на
агрегация на
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособените фондове

Метод, използван за изчисляване на корекция в резултат на агрегация
на абстрактното КИП за ОФ. Използва се един от следните варианти:
1 — Цялостно преизчисляване
2 — Опростяване на равнище подмодул на риска
3 — Опростяване на равнище модул на риска
4 — Няма корекция
Когато групата няма ОФ (или има единствено ОФ по член 304 от
Директива 2009/138/ЕО), тя трябва да избере вариант 4.

R0460/C0100

Бъдещи нетни
дискреционни
плащания

Размер на техническите резерви без добавката за риска във връзка с
бъдещи дискреционни плащания, нетно от презастраховане.

R0470/C0100

Минимално конс
олидирано групово
капиталово изискване
за платежоспособност

Размер на минимално консолидирано групово капиталово изискване
за платежоспособност, както е посочено в член 230 от Директива
2009/138/ЕО. Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище
група.

R0500/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания)

Размер на капиталовото изискване за други финансови сектори.
►M2 R0500 се очаква да е равно на сбора на R0510, R0520 и
R0530. ◄
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има предприятие, по отношение на което се
прилагат незастрахователни капиталови изисквания, например
банка, и капиталовото изискване е изчислено в съответствие със
съответните изисквания.

R0510/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) —
Кредитни институции,
инвестиционни
посредници и
финансови институции,
лица, управляващи
алтернативни инвест
иционни фондове,
управляващи дружества
на ПКИПЦ

Размер на капиталовото изискване за кредитни институции, инвест
иционни посредници и финансови институции.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има кредитни институции, инвестиционни
посредници и финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, и управляващи дружества на
ПКИПЦ, по отношение на което се прилагат капиталови изисквания,
изчислени в съответствие с приложимите секторни правила.

R0520/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) — Инст
итуции за профес
ионално пенсионно
осигуряване

Размер на капиталовото изискване за институции за професионално
пенсионно осигуряване.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има институции за професионално пенсионно
осигуряване, по отношение на което се прилагат незастрахователни
капиталови изисквания, изчислени в съответствие с приложимите
секторни правила.
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R0530/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) —
Капиталово изискване
за извършващите
финансови дейности
субекти, които не са
поднадзорни

Размер на капиталовото изискване за извършващите финансови
дейности субекти, които не са поднадзорни. Тази стойност
представлява
абстрактно
изискване
за
платежоспособност,
изчислено в съответствие с приложимите секторни правила.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има субекти, които не са поднадзорни,
извършващи финансови дейности.

R0540/C0100

Капиталово изискване
за изисквания за неко
нтролиращо участие

Размер на пропорционалния дял от капиталовото изискване за плате
жоспособност на свързаните застрахователни и презастрахователни
предприятия и застрахователни холдинги, които не са дъщерни
предприятия.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група и съотв
етства, за тези субекти, които не са дъщерни предприятия, на капит
аловото изискване, изчислено в съответствие с „Платежо
способност II“.

R0550/C0100

Капиталово изискване
за останалите
предприятия

Размер, установен в съответствие с член 336, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0560/C0100

КИП за предприятия,
включени посредством
метода на приспадане и
агрегиране

Размер на капиталовото изискване за платежоспособност за
предприятия, включени в определения в член 233 от Директива
2009/138/ЕО метод 2, когато се използва комбинацията от методи.

R0570/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност

Общо КИП за всички предприятия, независимо от използвания метод.
►M2 Общото капиталово изискване за платежоспособност се очаква
да е равно на сбора на R0220 и R0560. ◄

S.25.03 — Капиталово изискване за платежоспособност — за групи,
използващи цялостен вътрешен модел
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация за групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага
изравнителна корекция, и останалата част.
Компонентите, които трябва да се отчитат, се договарят между национ
алните надзорни органи и групите.
Образец SR.25.03 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част за всяка група, използваща цялостен вътрешен модел.
Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг ОФ/ПКПИК,
фондът следва да се третира като отделни фондове. Настоящият образец
се отчита за всички подфондове на съществени ОФ/ПКПИК, посочени
във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.25.03 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно
или в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
д) Информацията до R0470 се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
е) Когато се използва комбиниран метод, информацията до R0470 трябва
да бъде подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
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Z0020

Обособен фонд,
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, или останала
част

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени
фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или
за останалата част. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/
портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от групата и трябва да се
прилага последователно във времето и по отношение на отчетения
в други образци номер на фонда/портфейла.
►M2

C0010

Уникален номер на
компонент

__________ ◄

Уникален номер на всеки
договорен със съответния
еднозначно компонентите
придружен от подходящо
всяка позиция C0020.

компонент от цялостния вътрешен модел,
национален надзорен орган, установяващ
от техния модел. Този номер е винаги
описание на компонентите, отчетени във

Номерата на компонентите се използват последователно във времето.

C0020

Описание на
компонентите

В свободен текст се посочва всеки един от компонентите, който може
да бъде установен от предприятието в рамките на цялостния
вътрешен модел. Тези компоненти може да не са изцяло в съотв
етствие с рисковете, определени за стандартната формула. Всеки
компонент трябва да бъде посочен, като се използва отделен запис.
Групите трябва да определят и отчитат компоненти по последов
ателен начин през различните отчетни периоди, освен когато
вътрешният модел, засягащ категориите, е бил променен.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или
на отсрочените данъци, която е моделирана, но не е включена в
компонентите, се отчита като отделни компоненти.

C0030

Изчисляване на капит
аловото изискване за
платежоспособност

Размер на нетното капиталово изискване за всеки компонент след
корекциите за бъдещите действия на управителните органи,
свързани със способността за покриване на загуби на техническите
резерви и/или на отсрочените данъци, когато е приложимо, изчислено
чрез цялостния вътрешен модел на недиверсифицирана основа,
доколкото тези корекции са моделирани в рамките на компонентите.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или
на отсрочените данъци, която е моделирана, но не е включена в
компонентите, се отчита като отрицателна стойност.

C0060

Разглеждане на бъдещи
действия на управит
елните органи относно
технически резерви и/
или отсрочени данъци

За да се определи дали бъдещите действия на управителните органи,
свързани със способността за покриване на загуби на техническите
резерви и/или на отсрочените данъци, са включени в изчислението, се
използва една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви, включени в
компонента
2 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на отсрочените данъци, включени в
компонента
3 — Бъдещи действия на управителните органи, свързани със способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви и отсрочените
данъци, включени в компонента
4 — Не са включени допускания за бъдещи действия на управит
елните органи.
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R0110/C0100

Общо недиверсиф
ицирани компоненти

Сбор на всички компоненти.

R0060/C0100

Диверсификация

Общият размер на диверсификация между компонентите, отчетени в
C0030, изчислена с помощта на цялостен вътрешен модел.
Тази стойност не включва диверсификационните ефекти в рамките на
всеки компонент, които трябва да се включат в отчетените в C0030
стойности.
Отчита се като отрицателна стойност.

R0160/C0100

Капиталово изискване
за дейност, извършвана
съгласно член 4 от
Директива 2003/41/ЕО

Размер на капиталовото изискване, изчислено в съответствие с
правилата, посочени в член 17 от Директива 2003/41/ЕО, за
обособени фондове, свързани с пенсионно осигуряване, управлявани
по член 4 от Директива 2003/41/ЕО, към които се прилагат преходни
мерки. Този позиция се отчита само през преходния период.

R0200/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност
без добавяне на
капитал

Размер на общото диверсифицирано КИП преди добавяне на капитал.

R0210/C0100

Вече определен
добавен капитал

Размер на добавения капитал, определен към референтната дата на
отчитане. Не се включва добавеният капитал, определен между тази
дата и датата на подаване на данни на надзорния орган, нито доба
веният капитал, определен след подаването на данните.

R0220/C0100

Капиталово изискване
за платежоспособност

Размер на общото КИП, изчислено с помощта на цялостен вътрешен
модел.

Друга информация относно КИП

R0300/C0100

Размер/прогнозна
оценка на общата
способност на техн
ическите резерви да
покриват загуби

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на техническите резерви, включително частта,
включена във всеки компонент, и частта, отчетена като отделен
компонент.

R0310/C0100

Размер/прогнозна
оценка на общата
способност за
покриване на загуби на
отсрочените данъци

Размер/прогнозна оценка на общата корекция за способността за
покриване на загуби на отсрочените данъци, включително частта,
включена във всеки компонент, и частта, отчетена като отделен
компонент.

R0410/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за останалата част

Размер на абстрактните КИП на останалата част, когато групата има
ОФ.

R0420/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за обособени фондове

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени фондове,
когато групата има ОФ (различни от тези, свързани с дейността,
управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО
(преходни).
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R0430/C0100

Общ размер на
абстрактните
капиталови изисквания
за платежоспособност
за портфейли, за които
се прилага
изравнителна корекция

Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за които
се прилага изравнителна корекция.

R0440/C0100

Диверсификационни
Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между
ефекти в резултат на
обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и оста
агрегация на
налата част, когато е приложимо.
абстрактни капиталови
изисквания за платежо
способност за
обособените фондове за
член 304

R0460/C0100

Бъдещи нетни
дискреционни
плащания

Размер на техническите резерви без добавката за риска във връзка с
бъдещи дискреционни плащания, нетно от презастраховане.

R0470/C0100

Минимално конс
олидирано групово
капиталово изискване
за платежоспособност

Размер на минимално консолидирано групово капиталово изискване
за платежоспособност, както е посочено в член 230 от Директива
2009/138/ЕО. Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище
група.

R0500/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания)

Размер на капиталовото изискване за други финансови сектори.
►M2 R0500 се очаква да е равно на сбора на R0510, R0520 и
R0530. ◄
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има предприятие, по отношение на което се
прилагат незастрахователни капиталови изисквания, например
банка, и капиталовото изискване е изчислено в съответствие със
съответните изисквания.

R0510/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) —
Кредитни институции,
инвестиционни
посредници и
финансови институции,
лица, управляващи
алтернативни инвест
иционни фондове,
управляващи дружества
на ПКИПЦ

Размер на капиталовото изискване за кредитни институции, инвест
иционни посредници и финансови институции.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има кредитни институции, инвестиционни
посредници и финансови институции, лица, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, и управляващи дружества на
ПКИПЦ, по отношение на което се прилагат капиталови изисквания,
изчислени в съответствие с приложимите секторни правила.

R0520/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) — Инст
итуции за профес
ионално пенсионно
осигуряване

Размер на капиталовото изискване за институции за професионално
пенсионно осигуряване.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има институции за професионално пенсионно
осигуряване, по отношение на което се прилагат незастрахователни
капиталови изисквания, изчислени в съответствие с приложимите
секторни правила.

R0530/C0100

Капиталово изискване
за други финансови
сектори (Незастрахов
ателни капиталови
изисквания) —
Капиталово изискване
за извършващите
финансови дейности
субекти, които не са
поднадзорни

Размер на капиталовото изискване за извършващите финансови
дейности субекти, които не са поднадзорни. Тази стойност
представлява
абстрактно
изискване
за
платежоспособност,
изчислено в съответствие с приложимите секторни правила.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група, когато в
рамките на групата има субекти, които не са поднадзорни,
извършващи финансови дейности.
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R0540/C0100

Капиталово изискване
за изисквания за неко
нтролиращо участие

Размер на пропорционалния дял от капиталовото изискване за плате
жоспособност на свързаните застрахователни и презастрахователни
предприятия и застрахователни холдинги, които не са дъщерни
предприятия.
Тази позиция се прилага само за отчитане на равнище група и съотв
етства, за тези субекти, които не са дъщерни предприятия, на капит
аловото изискване, изчислено в съответствие с „Платежо
способност II“.

R0550/C0100

Капиталово изискване
за останалите
предприятия

Размер, установен в съответствие с член 336, параграф 1, буква г) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

S.26.01 — Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
Образец SR.26.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.26.01 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Настоящата информация се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка
на КИП според стандартната формула. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане
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Z0020

Обособен фонд, портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция, или
останала част

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова
основа, и трябва да се прилага последователно във времето и
по отношение на отчетения в други образци номер на фонд/
портфейл.
►M2

R0010/C0010

Опростявания — риск,
свързан с лихвения спред —
облигации и заеми

__________ ◄

Посочва се дали предприятието, попадащо в обхвата на надзора
на групова основа, използва опростявания за изчисляване на
риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0410.

R0020/C0010

Опростявания за каптивните
предприятия — лихвен риск

Посочва се дали каптивното предприятие, попадащо в обхвата
на надзора на групова основа, използва опростявания за изчис
ляване на лихвения риск. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0100-R0120

R0030/C0010

Опростявания за каптивните
предприятия — риск,
свързан с лихвения спред,
по облигации и заеми

Посочва се дали каптивното предприятие, попадащо в обхвата
на надзора на групова основа, използва опростявания за изчис
ляване на риска, свързан с лихвения спред, по облигации и
заеми. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания

R0040/C0010

Опростявания за каптивните
застрахователни и
каптивните презастрахов
ателни предприятия — Риск,
свързан с пазарна конце
нтрация

Посочва се дали каптивното предприятие, попадащо в обхвата
на надзора на групова основа, използва опростявания за изчис
ляване на риска, свързан с пазарна концентрация. Използват се
следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания

Лихвен риск
R0100/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност —
Лихвен риск

Това е нетното капиталово изискване за лихвения риск, т.е. след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за лихвен риск, изчислено чрез използване
на опростени изчисления за каптивни предприятия, попадащи в
обхвата на надзора на групова основа.
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R0100/C0080

R0110–R0120/
C0020

R0110–R0120/
C0030

R0110–R0120/
C0040

R0110–R0120/
C0050

R0110–R0120/
C0060

R0110–R0120/
C0070

R0110–R0120/
C0080

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност —
Лихвен риск

Това е брутното капиталово изискване за лихвения риск, т.е.
преди корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Лихвен риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е общата стойност на активите, чувствителни към риск от
намаляване/повишаване на лихвените проценти, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Лихвен риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е общата стойност на пасивите, чувствителни към риск от
намаляване/повишаване на лихвените проценти, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Лихвен риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, след
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след корекцията за способ
ността на техническите
резерви да покриват загуби)
— Лихвен риск —
намаляване/повишаване на
лихвените проценти

Това е абсолютната стойност на пасивите (след корекцията за
способността на техническите резерви да покриват загуби),
чувствителни към риск от намаляване/повишаване на
лихвените проценти, след сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност —
Лихвен риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е нетното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на лихвените проценти, т.е. след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди корекцията за
способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Лихвен
риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от намаляване/повишаване на лихвените проценти, след
сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност —
Лихвен риск — намаляване/
повишаване на лихвените
проценти

Това е брутното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на лихвените проценти, т.е. преди способността на
техническите резерви да покриват загуби.

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за лихвен риск, изчислено чрез използване
на опростени изчисления за каптивни предприятия, попадащи в
обхвата на надзора на групова основа.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на
лихвените проценти, изчислено с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от намаляване/повишаване на
лихвените проценти, изчислено с използване на опростявания.
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Риск, свързан с акции
R0200/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции,
т.е. след корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

R0200/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с акции,
т.е. преди способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

R0210/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувств
ителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от
тип 1

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувств
ителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от
тип 1

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1,
след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1,
след сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.

R0210/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции
(за капиталови инструменти от тип 1), след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0210/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 1,
преди сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с акции,
за капиталови инструменти от тип 1, т.е. преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0210/C0030

R0210/C0040

R0210/C0050

R0210/C0080

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0220–R0240/
C0020

УКАЗАНИЯ

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувств
ителни към риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови
инструменти от тип 1).

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 1

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти
от тип 1), след сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувств
ителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от
тип 2.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувств
ителни към риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от
тип 2.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за капиталови инструменти от тип 2,
след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 2),
след сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.

R0250/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции
(за капиталови инструменти от тип 2), след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0250/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за капиталови инструменти от тип 2),
след сътресението, но преди способността на техническите
резерви да покриват загуби.

R0220–R0240/
C0040

R0250/C0020

R0250/C0030

R0250/C0040

R0250/C0050

R0250/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

възстановяванията

възстановяванията

от

от

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с акции,
за капиталови инструменти от тип 2, т.е. преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.
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R0260–R0280/
C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е стойността на активите, чувствителни към риск, свързан с
акции (за всеки вид капиталови инструменти от тип 2).
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0260–R0280/
C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
капиталови инструменти от
тип 2

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за всеки вид капиталови инструменти
от тип 2), след сътресението върху акциите.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0290/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с акции —
Допустими
инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувств
ителни към риск, свързан с акции, за допустимите
инфраструктурни капиталови инструменти.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0290/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с акции —
Допустими
инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувств
ителни към риск, свързан с акции — за допустимите
инфраструктурни капиталови инструменти.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0290/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с акции —
Допустими
инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с акции, за допустимите инфраструктурни
капиталови инструменти след сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0290/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с акции —
Допустими
инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за допустими инфраструктурни
капиталови инструменти), след сътресението и след способ
ността на техническите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0290/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции —
Допустими
инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с акции
(за допустимите инфраструктурни капиталови инструменти),
след корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0290/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с акции —
Допустими
инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с акции (за допустимите инфраструктурни
капиталови инструменти), след сътресението, но преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0290/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с акции —
Допустими
инфраструктурни
капиталови инструменти

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с акции,
за допустимите инфраструктурни капиталови инструменти, т.е.
преди способността за покриване на загуби на техническите
резерви.

▼M1
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Риск, свързан с недвижима собственост
R0300/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с недвижима
собственост

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с недвижима собственост.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0300/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с недвижима
собственост

Това е стойността на пасивите, чувствителна към риск, свързан с
недвижима собственост.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0300/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с недвижима
собственост

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с недвижима собственост, след сътресението
върху недвижимата собственост.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0300/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с недвижима
собственост

Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на риск,
свързан с недвижима собственост, след сътресението върху
недвижимата собственост и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0300/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с недвижима
собственост

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
недвижима собственост, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

R0300/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с недвижима
собственост

Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на риск,
свързан с недвижима собственост, след сътресението върху
недвижимата собственост, но преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0300/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с недвижима
собственост

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
недвижима собственост, т.е. преди способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

Риск, свързан с лихвения спред
R0400/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, след корекцията за способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

R0400/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред

Това е брутното капиталово изискване за риска, свързан с
лихвения спред, преди способността за покриване на загуби на
техническите резерви.
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R0410/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0410/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0410/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0410/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на пасивите, подлежащи на риск,
свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след
сътресението и след способността на техническите резерви да
покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0410/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
облигации и заеми

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за платежоспособност за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, изчислено с използване
на опростявания.

R0410/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
облигации и заеми

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, след
сътресението, но преди способността на техническите резерви
да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0410/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
облигации и заеми

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, т.е. преди корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за платежоспособност за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, изчислено с използване
на опростявания.

R0411/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — Облигации и заеми
(допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувств
ителни към риск, свързан с лихвения спред, за облигации и
заеми, които представляват допустими инфраструктурни
инвестиции.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

▼M1
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R0411/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — Облигации и заеми
(допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувств
ителни към риск, свързан с лихвения спред, за облигации и
заеми, които представляват допустими инфраструктурни
инвестиции. Тази стойност се отчита само когато разделението
между R0411 и R0412 може да се извърши въз основа на метода,
използван за изчислението. Когато разделението не е възможно,
се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0411/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — Облигации и заеми
(допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми, които
представляват допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0411/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми (доп
устими инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми, които
представляват допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението и след способността на техническите резерви да
покриват загуби. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши въз
основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0411/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми (доп
устими инфраструктурни
инвестиции)

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред за облигации и заеми, които представляват
допустими инфраструктурни инвестиции, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Тази стойност се отчита само когато разделението между R0411
и R0412 може да се извърши въз основа на метода, използван за
изчислението. Когато разделението не е възможно, се попълва
само R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.

R0411/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми (доп
устими инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми, които
представляват допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението, но преди способността на техническите резерви
да покриват загуби. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши въз
основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0411/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми (доп
устими инфраструктурни
инвестиции)

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, за облигации и заеми, които представляват
допустими инфраструктурни инвестиции, т.е. преди способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви. Тази
стойност се отчита само когато разделението между R0411 и
R0412 може да се извърши въз основа на метода, използван за
изчислението. Когато разделението не е възможно, се попълва
само R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.
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R0412/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е първоначалната абсолютна стойност на активите, чувств
ителни към риск, свързан с лихвения спред, за облигации и
заеми, различни от допустими инфраструктурни инвестиции.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0412/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е първоначалната абсолютна стойност на пасивите, чувств
ителни към риск, свързан с лихвения спред, за облигации и
заеми, различни от допустими инфраструктурни инвестиции.
Тази стойност се отчита само когато разделението между
R0411 и R0412 може да се извърши въз основа на метода,
използван за изчислението. Когато разделението не е
възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0412/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми,
различни от допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0412/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми,
различни от допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението и след способността на техническите резерви да
покриват загуби. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши въз
основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0412/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, за облигации и заеми, различни от допустими
инфраструктурни инвестиции, след корекцията за способността
за покриване на загуби на техническите резерви. Тази стойност
се отчита само когато разделението между R0411 и R0412 може
да се извърши въз основа на метода, използван за изчислението.
Когато разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.

R0412/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, за облигации и заеми,
различни от допустими инфраструктурни инвестиции, след
сътресението, но преди способността на техническите резерви
да покриват загуби. Тази стойност се отчита само когато
разделението между R0411 и R0412 може да се извърши въз
основа на метода, използван за изчислението. Когато
разделението не е възможно, се попълва само R0410.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0412/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
Облигации и заеми
(различни от допустими
инфраструктурни
инвестиции)

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, за облигации и заеми, различни от допустими
инфраструктурни инвестиции, т.е. преди способността за
покриване на загуби на техническите резерви. Тази стойност
се отчита само когато разделението между R0411 и R0412
може да се извърши въз основа на метода, използван за изчис
лението. Когато разделението не е възможно, се попълва само
R0410.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция не се отчита.

R0420/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
кредитни деривати

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0420/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
кредитни деривати

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, т.е. преди способността
за покриване на загуби на техническите резерви.

R0430–R0440/
C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — намаляване/
повишаване по кредитни
деривати

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване по отношение на риска,
свързан с лихвения спред, по кредитни деривати.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0430–R0440/
C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — намаляване/
повишаване по кредитни
деривати

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване по отношение на риска,
свързан с лихвения спред, по кредитни деривати.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0430–R0440/
C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — кредитни деривати
— намаляване/повишаване
по кредитни деривати

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0430–R0440/
C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
кредитни деривати —
намаляване/повишаване по
кредитни деривати

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението и
след способността на техническите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

▼B
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R0430–R0440/
C0060

Абсолютни стойности след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
кредитни деривати —
намаляване/повишаване по
кредитни деривати

Това е нетното капиталово изискване за сътресенията от
намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред, по
кредитни деривати, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

R0430–R0440/
C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с лихвения спред —
кредитни деривати —
намаляване/повишаване по
кредитни деривати

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
сътресения от намаляване/повишаване за риска, свързан с
лихвения спред, по кредитни деривати, след сътресението, но
преди способността на техническите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0430–R0440/
C0080

Абсолютни стойности след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
кредитни деривати —
намаляване/повишаване по
кредитни деривати

Това е брутното капиталово изискване за сътресенията от
намаляване/повишаване за риска, свързан с лихвения спред, по
кредитни деривати, т.е. преди способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

R0450/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0450/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0450/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции,
след сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0450/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции,
след сътресението и след способността на техническите резерви
да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0450/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции, след корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
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R0450/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции,
след сътресението, но преди способността на техническите
резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0450/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции, т.е. преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0460/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — тип 1

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0460/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — тип 1

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0460/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — тип 1

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1, след сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0460/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1, след сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0460/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 1, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0460/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 1, след сътресението, но преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0460/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 1

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 1, т.е.
преди корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

R0470/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — тип 2

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0470/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — тип 2

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0470/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — тип 2

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2, след сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0470/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2)

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2, след сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0470/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 2, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0470/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции
от тип 2, след сътресението, но преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0470/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
тип 2

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по секюритизиращи позиции от тип 2, т.е.
преди корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.
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R0480/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — пресекюритизация

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0480/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — прес
екюритизация

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0480/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с лихвения
спред — секюритизиращи
позиции — прес
екюритизация

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции, след сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0480/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции, след сътресението и след способността на техническите
резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0480/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по пресекюритизиращи позиции, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0480/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риска, свързан с лихвения спред, по пресекюритизиращи
позиции, след сътресението, но преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0480/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с лихвения спред —
секюритизиращи позиции —
пресекюритизация

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по пресекюритизиращи позиции, т.е. преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Риск от концентрация
R0500/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
риск от пазарна конце
нтрация

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от пазарна концентрация.
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За каптивни предприятия, попадащи в обхвата на надзора на
групова основа, ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява
абсолютната стойност на активите, чувствителни към риска от
пазарна концентрация, след като се вземат предвид позволените
опростявания за каптивни предприятия.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.
R0500/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — риск
от пазарна концентрация

Това е нетното капиталово изискване за риск от пазарна конце
нтрация след корекцията за способността за покриване на загуби
на техническите резерви, агрегирано за всяка експозиция към
едно лице.
За каптивни предприятия, попадащи в обхвата на надзора на
групова основа, ако поле R0040/C0010 = 1, тази позиция
представлява нетното капиталово изискване за риска от
пазарна концентрация, изчислен чрез използване на опростени
изчисления.

R0500/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — риск
от пазарна концентрация

Това е брутното капиталово изискване за риск от пазарна конце
нтрация, агрегирано за всяка експозиция към едно лице, т.е.
преди корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви.

R0600/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност (след
способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — валутен
риск

Това е сумата за различни валути на:
— капиталовото изискване (включително след способността на
техническите резерви да покриват загуби) за повишаване на
стойността на чуждестранната валута спрямо местната
валута;
— капиталовото изискване (включително след способността на
техническите резерви да покриват загуби) за понижаване на
стойността на чуждестранната валута спрямо местната
валута.

R0600/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност —
валутен риск

Това е сумата за различни валути на:
— капиталовото изискване (преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби) за повишаване на стой
ността на чуждестранната валута спрямо местната валута;
— капиталовото изискване (преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби) за понижаване на стой
ността на чуждестранната валута спрямо местната валута;

R0610–R0620/
C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Валутен риск —
повишаване/понижаване на
стойността на чужд
естранната валута

Това е общата стойност на активите, чувствителни към риск от
намаляване/повишаване на валутния курс, преди сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0610–R0620/
C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Валутен риск —
повишаване/понижаване на
стойността на чужд
естранната валута

Това е общата стойност на пасивите, чувствителни към риск от
намаляване/повишаване на валутния курс, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Валутен риск
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R0610–R0620/
C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Валутен риск —
повишаване/понижаване на
стойността на чужд
естранната валута

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от намаляване/повишаване на валутния курс, след
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0610–R0620/
C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Валутен
риск — повишаване/
понижаване на стойността
на чуждестранната валута

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от намаляване/повишаване на валутния курс, след
сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0610–R0620/
C0060

Абсолютни стойности след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност (след
способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Валутен
риск — повишаване/
понижаване на стойността
на чуждестранната валута

Това е нетното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на валутния курс след корекцията за способността
за покриване на загуби на техническите резерви. В R0610 се
отчитат само валутите с най-голямо повишаване при
сътресението, а в R0620 — само тези с най-голямо намаляване
при сътресението.

R0610–R0620/
C0070

Абсолютни стойности след
сътресението (преди способ
ността на техническите
резерви да покриват загуби)
— Валутен риск —
повишаване/понижаване на
стойността на чужд
естранната валута

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от намаляване/повишаване на валутния курс, след
сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0610–R0620/
C0080

Абсолютни стойности след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност (без
способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Валутен
риск — повишаване/
понижаване на стойността
на чуждестранната валута

Това е брутното капиталово изискване за риск от намаляване/
повишаване на валутния курс, т.е. преди способността за
покриване на загуби на техническите резерви. В R0610 се
отчитат само валутите с най-голямо повишаване при
сътресението, а в R0620 — само тези с най-голямо намаляване
при сътресението.

Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск
R0700/C0060

Диверсификация в рамките
на модула за пазарен риск
— нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
пазарен риск в резултат от агрегирането на нетните капиталови
изисквания (след способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви) на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.

R0700/C0080

Диверсификация в рамките
на модула за пазарен риск
— брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
пазарен риск в резултат от агрегирането на брутните капиталови
изисквания (преди способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви) на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.
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Общо капиталово изискване за платежоспособност за пазарен риск
R0800/C0060

Общо нетно капиталово
изискване за платежо
способност за пазарен риск

Това е общото нетно капиталово изискване за всички пазарни
рискове, след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви, изчислено посредством
използване на стандартната формула.

R0800/C0080

Брутно капиталово
изискване за платежо
способност за пазарен риск

Това е общото брутно капиталово изискване за всички пазарни
рискове, без корекцията за способността за покриване на загуби
на техническите резерви, изчислено посредством използване на
стандартната формула.

S.26.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от
неизпълнение от страна на контрагента
Общи коментари
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
Образец SR.26.02 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.26.02 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Тази информация се прилага, когато се използва метод 1, определен в
член 230 от Директива „Платежоспособност II“, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112,
параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка на КИП според
стандартната формула. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд/
Портфейли, за които се
прилага изравнителна
корекция/Останалата
част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени
фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или
за останалата част. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част
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Z0030

Номер на фонд/
портфейл

УКАЗАНИЯ

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието, попадащо в
обхвата на надзора на групова основа, и трябва да се прилага после
дователно във времето и по отношение на отчетения в други образци
номер на фонд/портфейл.
►M2

R0010/C0010

Опростявания

__________ ◄

Посочва се дали предприятия, попадащи в обхвата на надзора на
групова основа, използват опростявания за изчисляване на риска от
неизпълнение от страна на контрагента. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания

R0100/C0080

Експозиции от тип 1 —
Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от
страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 1
съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.

R0110–R0200/
C0020

Наименование на
експозиция към едно
лице

Посочете наименованието на 10-те най-големи отделни експозиции.

R0110–R0200/
C0030

Код на експозиция към
едно лице

Идентификационен код, като се използва Идентификационният код
на правния субект (LEI), ако има такъв.
Ако няма, тази позиция не се отчита.

R0110–R0200/
C0040

Вид код на експозиция
към едно лице

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на експозиция
към едно лице“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
9 — Няма

R0110–R0200/
C0050

Експозиции от тип 1 —
Експозиция към едно
лице X — Загуба при
неизпълнение

Стойността на загубата при неизпълнение за всяка от 10-те найголеми експозиция към едно лице.

R0110–R0200/
C0060

Експозиции от тип 1 —
Експозиция към едно
лице X — Вероятност
от неизпълнение

Вероятността от неизпълнение за всяка от 10-те най-големи
експозиция към едно лице.

R0300/C0080

Експозиции от тип 2 —
Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техн
ическите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от
страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 2
съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.
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R0310/C0050

Експозиции от тип 2 —
Вземания от
посредници, дължими в
продължение на повече
от три месеца — Загуба
при неизпълнение

Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от
контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от вземания от
посредници, дължими в продължение на повече от три месеца.

R0320/C0050

Експозиции от тип 2 —
Всички експозиции от
тип 2, различни от
вземания от
посредници, дължими в
продължение на повече
от три месеца — Загуба
при неизпълнение

Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от
контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от всички
експозиции от тип 2, различни от вземания от посредници,
дължими в продължение на повече от три месеца.

R0330/C0080

Диверсификация в
рамките на модула за
риска от неизпълнение
от страна на контрагент
— Брутно капиталово
изискване за платежо
способност

Това е размерът на брутните диверсификационни ефекти, позволени
при агрегирането на капиталовите изисквания за риска от неизпъ
лнение от страна на контрагента за експозиции от тип 1 и тип 2.

R0400/C0070

Общо нетно капиталово
изискване за платежо
способност за риска от
неизпълнение от страна
на контрагента

Това е общият размер на нетното капиталово изискване (след
корекцията за способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от неизпълнение от страна на контрагента.

R0400/C0080

Общо брутно
капиталово изискване
за платежоспособност
за риска от неизпъ
лнение от страна на
контрагента

Това е общият размер на брутното капиталово изискване (преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техническите
резерви) за риска от неизпълнение от страна на контрагента.

Допълнителни данни относно ипотеките
R0500/C0090

Загуби, произтичащи от
ипотечни кредити от
тип 2

Размерът на общите загуби, произтичащи от ипотечните кредити,
класифицирани като експозиции от тип 2, в съответствие с
член 191, параграф 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0510/C0090

Общо загуби, прои
зтичащи от ипотечни
кредити

Размерът на общите загуби, произтичащи от ипотечните кредити, в
съответствие с член 191, параграф 13 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

S.26.03 — Капиталови изисквания за платежоспособност — Подпис
вачески риск в животозастраховането
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
Образец SR.26.03 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
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Образец SR.26.03 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
Всички стойности се отчитат нетно от презастраховане и други техники за
намаляване на риска.
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Настоящата информация се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка
на КИП според стандартната формула. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция, или
останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова
основа, и трябва да се прилага последователно във времето и
по отношение на отчетения в други образци номер на фонд/
портфейл.
►M2

R0010/C0010

Използвани опростявания:
риск от смъртност

__________ ◄

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от смърт. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0100.
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R0020/C0010

Използвани опростявания —
дълголетие

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от дълголетие. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0200.

R0030/C0010

Използвани опростявания:
риск от инвалидност/забо
леваемост —

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от инвалидност/заболеваемост. Използват се следните възмож
ности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0030/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0300.

R0040/C0010

Използвани опростявания:
риск от прекратяване

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от прекратяване. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0040/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0400—R0420.
R0430 трябва да бъде попълнено изцяло във всички случаи.

R0050/C0010

Използвани опростявания:
Риск, свързан с разходи в
животозастраховането

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска,
свързан с разходи в животозастраховането. Използват се
следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0050/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0500.

R0060/C0010

Използвани опростявания:
катастрофичен риск в
животозастраховането

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на
катастрофичния риск в животозастраховането. Използват се
следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0060/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0700.

Подписвачески риск в животозастраховането

R0100/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от смъртност

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност, преди сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0100/C0030

R0100/C0040

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от смъртност

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от смъртност

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от смъртност, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност, след сътресението (т.е. трайно повишаване
на коефициентите на смъртност).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0100/C0050

R0100/C0060

R0100/C0070

R0100/C0080

R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

възстановяванията

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
смъртност

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от смъртност, след сътресението (т.е. трайно повишаване
на коефициентите на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от смъртност

Това е нетното капиталово изискване за риск от смъртност след
сътресението (след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви).

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
смъртност

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от смъртност, след сътресението (трайно повишаване на
коефициентите на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от смъртност

Това е брутното капиталово изискване за риск от смъртност.
(преди способността на техническите резерви да покриват
загуби)

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от дълголетие

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от дълголетие

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от дълголетие

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от смъртност, изчислено с
използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от смъртност, изчислено с
използване на опростявания.

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие, преди сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от дълголетие, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие, след сътресението (т.е. трайно понижаване
на коефициентите на смъртност).
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0200/C0050

R0200/C0060

R0200/C0070

R0200/C0080

R0300/C0020

R0300/C0030

R0300/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
дълголетие

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от дълголетие, след сътресението (т.е. трайно понижаване
на коефициентите на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от дълголетие

Това е нетното капиталово изискване за риск от дълголетие, след
сътресението (след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви).

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
дълголетие

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от дълголетие, след сътресението (трайно понижаване на
коефициентите на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от дълголетие

Това е брутното капиталово изискване за риск от дълголетие
(преди способността за покриване на загуби на техническите
резерви).

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от инвалидност/забо
леваемост
Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от дълголетие, изчислено с
използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от дълголетие, изчислено с
използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението (т.е.
както е предвидено в стандартната формула: Увеличение на
коефициентите на инвалидност и заболеваемост, които се
използват за изчисляване на техническите резерви, за да се
отразят инвалидността и заболеваемостта през следващите 12
месеца, и за всички месеци след следващите 12 месеца, както
и намаление на коефициентите на възстановяване при
инвалидност и заболеваемост, използвани при изчисляването
на техническите резерви по отношение на следващите 12
месеца и за всички години след това.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0300/C0050

възстановяванията

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението (т.е.
както е предвидено в стандартната формула, вж. описанието в
определението за поле R0300/C0040).
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0300/C0060

R0300/C0070

R0300/C0080

R0400/C0060

R0400/C0080

R0410/C0020

R0410/C0030

R0410/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост

Това е нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/
заболеваемост след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението (т.е.
както е предвидено в стандартната формула, вж. описанието в
определението за поле R0300/C0040).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост

Това е брутното капиталово изискване за риск от инвалидност/
заболеваемост (преди корекцията за способността за покриване
на загуби на техническите резерви).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за риск
от прекратяване, след корекцията за способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване

Това е общият размер на брутното капиталово изискване (преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви) за риска от прекратяване.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване —
риск от увеличение на
процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване —
риск от увеличение на
процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване —
риск от увеличение на
процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, след
сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).

Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост,
изчислено с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост,
изчислено с използване на опростявания.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от прекратяване, изчислено с
използване на опростявания.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от прекратяване, изчислено с
използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

R0420/C0020

R0420/C0030

R0420/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване — риск от
увеличение на процентите
на прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, след
сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване — риск от
увеличение на процентите
на прекратяванията

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно увел
ичение на процентите на прекратяванията, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване — риск от
увеличение на процентите
на прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от трайно увеличение на процентите на прекратяванията,
след сътресението (трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване — риск от
увеличение на процентите
на прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риска от трайно увеличение на процентите на прекратява
нията.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване —
риск от намаление на
процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване —
риск от намаление на
процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване —
риск от намаление на
процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
след сътресението (т.е. трайно намаление на процентите на
прекратяванията).

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0420/C0050

R0420/C0060

R0420/C0070

R0420/C0080

R0430/C0020

R0430/C0030

R0430/C0040

R0430/C0050

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
след сътресението (т.е. трайно намаление на процентите на
прекратяванията).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно
намаление на процентите на прекратяванията, след корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите резерви.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно намаление на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
след сътресението (трайно намаление на процентите на
прекратяванията).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване — риск от
намаление на процентите на
прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване за риск от намаление на
процентите на прекратяванията, използвани за изчисляване на
риска (преди корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви).

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване —
риск от масово прекратяване

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване —
риск от масово прекратяване

Първоначални абсолютни
стойности след сътресението
— Активи — Риск от
прекратяване — риск от
масово прекратяване

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване — риск от
масово прекратяване

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно намаление на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията.

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението.
В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0430/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване — риск от
масово прекратяване

Това е нетното капиталово изискване за риск от масово
прекратяване, след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

R0430/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване — риск от
масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението (преди способ
ността на техническите резерви да покриват загуби).

R0430/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване — риск от
масово прекратяване

Това е брутното капиталово изискване за риск от масово
прекратяване след сътресението (преди корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви).

R0500/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск, свързан с разходи в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск, свързан с разходи в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск, свързан с разходи в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула: 10 % увеличение на размера на разходите, взет
предвид при изчисляването на техническите резерви, и увел
ичение с 1 процентен пункт на инфлационното равнище (в
процентно изражение) на разходите, използвани за изчисляване
на техническите резерви).

R0500/C0030

R0500/C0040

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0500/C0060

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.
R0500/C0050

възстановяванията

възстановяванията

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с разходи в живот
озастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула, вж. описанието в определението за поле R0500/C0040).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с разходи в живот
озастраховането

Това е нетното капиталово изискване за риск, свързан с разходи
в животозастраховането, включително корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0050 = 1, това поле представлява нетното капиталово
изискване за риск, свързан с разходи в животозастраховането,
изчислено чрез използване на опростени изчисления.
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R0500/C0070

R0500/C0080

R0600/C0020

R0600/C0030

R0600/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск,
свързан с разходи в живот
озастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск, свързан с разходи в животозастраховането, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула, вж. описанието в определението за поле R0500/C0040).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск,
свързан с разходи в живот
озастраховането

Това е брутното капиталово изискване за риск, свързан с
разходи в животозастраховането (преди корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви).

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Актуализационен риск

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Актуализационен риск

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
актуализационен риск, преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Актуализационен риск

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула: процентно увеличение на
размера на анюитетните обезщетения, взет предвид при изчис
ляването на техническите резерви.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0050/C0010 = 1, това поле представлява брутното
капиталово изискване за риск, свързан с разходи в живот
озастраховането, изчислено чрез използване на опростени изчис
ления.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Акту
ализационен риск

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
актуализационен риск, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула, вж. определението в
позиция R0600/C0040).

R0600/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност —
Актуализационен риск

Това е нетното капиталово изискване за актуализационен риск,
след корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R0600/C0070

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Акту
ализационен риск

Това е абсолютната стойност на пасивите (без способността на
техническите резерви да покриват загуби), подлежащи на акту
ализационен риск, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула, вж. определението в
позиция R0600/C0040), използвани за изчисляване на риска.

R0600/C0050

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1194
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0600/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност —
Актуализационен риск

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за актуализационен риск.

R0700/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Катастрофичен риск в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
катастрофичен
риск
в
животозастраховането,
преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Катастрофичен риск в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
катастрофичен
риск
в
животозастраховането,
преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Катастрофичен риск в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
катастрофичен риск в животозастраховането, след сътресението.

R0700/C0030

R0700/C0040

R0700/C0050

R0700/C0060

R0700/C0070

R0700/C0080

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) —
Катастрофичен риск в
животозастраховането

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
катастрофичен риск в животозастраховането, след сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност —
Катастрофичен риск в
животозастраховането

Това е нетното капиталово изискване за катастрофичен риск в
животозастраховането след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) —
Катастрофичен риск в
животозастраховането

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
катастрофичен риск в животозастраховането, след сътресението.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност —
Катастрофичен риск в
животозастраховането

Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за катастрофичен риск в живот
озастраховането, изчислено чрез използване на опростени изчис
ления.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Това е брутното капиталово изискване за катастрофичен риск в
животозастраховането (преди корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви).
Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за катастрофичен риск в живот
озастраховането, изчислено чрез използване на опростени изчис
ления.
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R0800/C0060

Диверсификация в рамките
на модула на подпис
ваческия риск в живот
озастраховането — Нетна

УКАЗАНИЯ

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в животозастраховането в резултат от
агрегирането на нетните капиталови изисквания (след корекция
за способността за покриване на загуби на техническите резерви)
на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.

R0800/C0080

Диверсификация в рамките
на модула на подпис
ваческия риск в живот
озастраховането — Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в животозастраховането в резултат от
агрегирането на брутните капиталови изисквания (преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви) на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.

R0900/C0060

Общо нетно капиталово
изискване за платежо
способност за подпис
ваческия риск в живот
озастраховането

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за подп
исваческия риск в животозастраховането след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0900/C0080

Общо брутно капиталово
изискване за платежо
способност за подпис
ваческия риск в живот
озастраховането

Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
подписваческия риск в животозастраховането преди способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.

Допълнителни данни относно актуализационния риск
R1000/C0090

СПП — Коефициенти,
прилагани за сътресенията
по отношение на актуализ
ационния риск

Актуализационно сътресение — специфичен за групата
параметър (СПП), изчислен от групата и одобрен от надзорния
орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват специфични
за групата параметри.

S.26.04 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подпис
вачески риск в здравното застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
Образец SR.26.04 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.26.04 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
Всички стойности се отчитат нетно от презастраховане и други техники за
намаляване на риска.
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
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При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Настоящата информация се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка
на КИП според стандартната формула. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция, или
останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова
основа, и трябва да се прилага последователно във времето и
по отношение на отчетения в други образци номер на фонд/
портфейл.
►M2

R0010/C0010

Използвани опростявания —
риск от смъртност в
здравното застраховане

__________ ◄

Посочва се дали предприятията, попадащи в обхвата на надзора
на групова основа, използват опростявания за изчисляване на
риска от смъртност в здравното застраховане. Използват се
следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0100.

R0020/C0010

Използвани опростявания —
риск от дълголетие в
здравното застраховане

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от дълголетие в здравното застраховане. Използват се следните
възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0200.
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R0030/C0010

Използвани опростявания:
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане —
Медицински разходи. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0030/C0010 = 1, не се попълват единствено C0060/R0310 и
C0080/R0310.

R0040/C0010

Използвани опростявания:
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане —
Защита на доходите. Използват се следните възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0040/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0340.

R0050/C0010

Използвани опростявания:
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от прекратяване в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздел 4 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използват се следните възм
ожности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0050/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0400—R0420.
R0430 трябва да бъде попълнено изцяло във всички случаи.

R0060/C0010

Използвани опростявания:
Риск от разходи в здравното
застраховане

Посочва се дали предприятие, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа, използва опростявания за изчисляване на риска
от разходи в здравното застраховане. Използват се следните
възможности:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0060/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за
R0500.

Подписвачески риск в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

R0100/C0020

R0100/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от смъртност в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от смъртност в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, преди
сътресението.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0100/C0040

R0100/C0050

R0100/C0060

R0100/C0070

R0100/C0080

R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от смъртност в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, след сътресението
(т.е. трайно повишаване на коефициентите на смъртност).

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
смъртност в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, след сътресението
(т.е. трайно повишаване на коефициентите на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от смъртност в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от смъртност в
здравното застраховане след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
смъртност в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от смъртност в здравното застраховане, след сътресението
(трайно повишаване на коефициентите на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от смъртност в здравното
застраховане

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риск от смъртност в здравното застраховане.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от смъртност в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от смъртност в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от дълголетие в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от дълголетие в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, преди
сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от дълголетие в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, след сътресението
(т.е. трайно понижаване на коефициентите на смъртност).

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от
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R0200/C0050

R0200/C0060

R0200/C0070

R0200/C0080

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
дълголетие в здравното
застраховане

УКАЗАНИЯ

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, след сътресението
(т.е. трайно понижаване на коефициентите на смъртност).
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от дълголетие в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от дълголетие в
здравното застраховане след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
дълголетие в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от дълголетие в здравното застраховане, след сътресението
(трайно понижаване на коефициентите на смъртност).

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от дълголетие в здравното
застраховане

Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от дълголетие в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риск от дълголетие в здравното застраховане.
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от дълголетие в здравното
застраховане, изчислено с използване на опростявания.

R0300/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/
заболеваемост в здравното застраховане след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0300/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане.

R0310/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи

Това е нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/
заболеваемост в здравното застраховане — Медицински разходи
след корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.
Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане — Медицински разходи, изчислено с
използване на опростявания.
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R0310/C0080

R0320/C0020

R0320/C0030

R0320/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Медицински разходи.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на увеличаване на плащанията на медицински
разходи, преди сътресението.

Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане — Медицински разходи, изчислено с
използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на увеличаване на плащанията на медицински
разходи, преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на увеличаване на плащанията на медицински
разходи, след сътресението (т.е. сътресението, предвидено в
стандартната формула).

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

R0320/C0050

R0320/C0060

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на увеличаване на плащанията на медицински
разходи, след сътресението (т.е. сътресението, предвидено в
стандартната формула).

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/
заболеваемост в здравното застраховане — Медицински разходи
— увеличаване на плащанията на медицински разходи, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви. Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да
се попълва.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
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R0320/C0070

R0320/C0080

R0330/C0020

R0330/C0030

R0330/C0040

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), подлежащи на
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи —
увеличаване на плащанията на медицински разходи, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула), използвани за изчисляване на риска.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е брутното капиталово изискване (преди способността
покриване на загуби на техническите резерви) за риск
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
Медицински разходи — увеличаване на плащанията
медицински разходи.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на намаляване на плащанията на медицински разходи,
преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на намаляване на плащанията на медицински разходи,
преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на намаляване на плащанията на медицински разходи,
след сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула).

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

за
от
—
на

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

R0330/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи, в
резултат на намаляване на плащанията на медицински разходи,
след сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула).
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
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R0330/C0060

R0330/C0070

R0330/C0080

R0340/C0020

R0340/C0030

R0340/C0040

R0340/C0050

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията
на медицински разходи

Това е нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/
заболеваемост в здравното застраховане — Медицински разходи
— намаляване на плащанията на медицински разходи, след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане —
Медицински разходи —
намаляване на плащанията
на медицински разходи

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), подлежащи на
риск от инвалидност/заболеваемост — Медицински разходи —
намаляване на плащанията на медицински разходи, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула), използвани за изчисляване на риска.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане —
Медицински разходи —
увеличаване на плащанията
на медицински разходи

Това е брутното капиталово изискване (преди способността
покриване на загуби на техническите резерви) за риск
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
Медицински разходи — намаляване на плащанията
медицински разходи.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Защита на доходите, преди сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Защита на доходите, преди сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Защита на доходите, след сътресението (т.е. както е
предвидено в стандартната формула).

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане —
Защита на доходите

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане
— Защита на доходите, след сътресението (т.е. сътресението,
предвидено в стандартната формула).

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.
за
от
—
на

Ако R0030/C0010 = 1, този ред не трябва да се попълва.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1203
▼B
ПОЗИЦИЯ

R0340/C0060

УКАЗАНИЯ

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Това е нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/
заболеваемост в здравното застраховане — Защита на доходите,
след корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
инвалидност/заболеваемост
в здравното застраховане —
Защита на доходите

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), подлежащи на
риск от инвалидност/заболеваемост — Защита на доходите,
след сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула), използвани за изчисляване на риска.

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Защита на
доходите

Това е брутното капиталово изискване (преди способността за
покриване на загуби на техническите резерви) за риск от
инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане — Защита
на доходите

R0400/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за риск
от прекратяване в здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздел 4
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0400/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането

Това е общият размер на брутното капиталово изискване (преди
способността за покриване на загуби на техническите резерви) за
риска от прекратяване в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0410/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, преди
сътресението.

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, преди
сътресението.

R0340/C0070

R0340/C0080

R0410/C0030

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане — Защита на доходите, изчислено с
използване на опростявания.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Ако R0040/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост в
здравното застраховане — Защита на доходите, изчислено с
използване на опростявания.

В това поле не се включват
презастраховане и ССЦАПЗР.

възстановяванията

от

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0410/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, след
сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0410/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от увеличение на процентите на прекратяванията, след
сътресението (т.е. трайно увеличение на процентите на
прекратяванията).
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0410/C0060

Абсолютни стойности след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от увеличение на
прекратяванията

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно увел
ичение на процентите на прекратяванията, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процентите на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

R0410/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от увеличение на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), подлежащи на
риск от трайно увеличение на процентите на прекратяванията,
след сътресението (трайно увеличение на процентите на
прекратяванията), използвани за изчисляване на риска.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0410/C0080

Абсолютни стойности след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от увеличение на
прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване (без корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риска от трайно увеличение на процентите на прекратява
нията.
Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно увеличение на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процента на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

R0420/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
намаление на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0420/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
намаление на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0420/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
намаление на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
след сътресението (т.е. трайно намаление на процентите на
прекратяванията).
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0420/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от намаление на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
след сътресението (т.е. трайно намаление на процентите на
прекратяванията).
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0420/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от намаление на
прекратяванията

Това е нетното капиталово изискване за риск от трайно
намаление на процентите на прекратяванията, след корекцията
за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за трайно намаляване на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процентите на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

R0420/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от намаление на
прекратяванията

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от трайно намаление на процентите на прекратяванията,
след сътресението (трайно намаление на процентите на
прекратяванията).
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0420/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутно
капиталово изискване за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от намаление на
прекратяванията

Това е брутното капиталово изискване (преди способността за
покриване на загуби на техническите резерви) за риска от
трайно намаление на процентите на прекратяванията.
Ако R0050/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за трайно намаляване на процентите на
прекратяванията, изчислено чрез използване на опростени
изчисления за процентите на прекратяванията в здравното
застраховане, подобно на животозастраховането, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.

R0430/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0430/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0430/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането — риск от
масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0430/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0430/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
риск от масово прекратяване

Това е нетното капиталово изискване за риск от масово
прекратяване в здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздел 4
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R0430/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането—
риск от масово прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от масово прекратяване, след сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0430/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от прекратяване в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането ц

Това е брутното капиталово изискване (без корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риска от прекратяване в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането — риск от масово прекратяване, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.

R0500/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от разходи, преди сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0500/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от разходи, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0500/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от разходи в здравното застраховане, преди сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0500/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Риск от
разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от разходи в здравното застраховане, след сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0500/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от разходи в здравното
застраховане

Това е нетното капиталово изискване за риск от разходи в
здравното застраховане, след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.
Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното
капиталово изискване за риск от разходи в здравното
застраховане, изчислено чрез използване на опростени изчис
ления.

R0500/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Риск от
разходи в здравното
застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
риск от разходи в здравното застраховане, след сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0500/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност — Риск
от разходи в здравното
застраховане

Това е брутното капиталово изискване (без корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за риск от разходи в здравното застраховане.
Ако R0060/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното
капиталово изискване за риск от разходи в здравното
застраховане, изчислено чрез използване на опростени изчис
ления.

R0600/C0020

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, преди
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R0600/C0030

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, преди
сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0600/C0040

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, след
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.
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R0600/C0050

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви
(след способността на техн
ическите резерви да
покриват загуби) — Акту
ализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на
техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, след
сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0600/C0060

Абсолютна стойност след
сътресението — Нетно
капиталово изискване за
платежоспособност —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е нетното капиталово изискване за актуализационен риск в
здравното застраховане след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

R0600/C0070

Абсолютна стойност след
сътресението — Пасиви
(преди способността на
техническите резерви да
покриват загуби) — Акту
ализационен риск в
здравното застраховане

Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността
на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към
актуализационен риск в здравното застраховане, след
сътресението (т.е. сътресението, предвидено в стандартната
формула, процентно увеличение на годишната сума, платима
по анюитети, изложени на актуализационен риск).
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R0600/C0080

Абсолютна стойност след
сътресението — Брутни
капиталови изисквания за
платежоспособност —
Актуализационен риск в
здравното застраховане

Това е брутното капиталово изискване (преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви)
за актуализационен риск в здравното застраховане.

R0700/C0060

Диверсификация в рамките
на модула на подпис
ваческия риск в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в резултат от
агрегирането на нетните капиталови изисквания (след корекция
за способността за покриване на загуби на техническите резерви)
на подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.

R0700/C0080

Диверсификация в рамките
на модула на подпис
ваческия риск в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на
подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в резултат от
агрегирането на брутните капиталови изисквания (преди способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви) на
подмодулите за отделен риск.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.

R0800/C0060

Нетно капиталово изискване
за платежоспособност —
Подписвачески риск в
здравното застраховане,
подобно на живот
озастраховането

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за подп
исваческия риск в здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздел 4 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след корекцията за способ
ността за покриване на загуби на техническите резерви.
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Брутно капиталово
изискване за платежо
способност — Подпис
вачески риск в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането
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Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането, преди корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

Допълнителни данни относно актуализационния риск

R0900/C0090

Актуализационно
сътресение — СПП

Актуализационно сътресение — специфичен за групата
параметър, изчислен от групата и одобрен от надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват специфични
за групата параметри.

Риск, свързан с определянето на премии и резерви в здравното застраховане, различно от живот
озастраховането

R1000–R1030/
C0100

Стандартно отклонение за
риск, свързан с
определянето на премии —
СПП

Това е специфичното за групата стандартно отклонение за риска,
свързан с определянето на премии, за всеки вид дейност и
неговото пропорционално презастраховане, изчислено от
групата и одобрено или препоръчано от надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват специфични
за групата параметри.

R1000–R1030/
C0110

СПП — брутно/нетно
стандартно отклонение

Посочва се дали СПП — стандартно отклонение, е приложен
брутно или нетно. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — СПП брутно
2 — СПП нетно

R1000–R1030/
C0120

Стандартно отклонение за
риск, свързан с
определянето на премии —
СПП — Коефициент на
корекция за
непропорционално
презастраховане

Това е специфичният за групата коефициент на корекция за
непропорционално презастраховане за всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35, даващ възможност на групите да
вземат предвид ефекта от намаляване на риска по конкретно
презастраховане за превишение на загубите (excess of loss) —
изчислен от групата и одобрен или препоръчан от надзорния
орган
Когато не се използва специфичен за групата параметър, това
поле не се попълва.

R1000–R1030/
C0130

Стандартно отклонение за
риск, свързан с
определянето на резерви —
СПП

Това е специфичното за групата стандартно отклонение за риска,
свързан с определянето на резерви, за всеки вид дейност според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35,
и неговото
пропорционално
презастраховане,
изчислено от групата и одобрено или препоръчано от
надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват специфични
за групата параметри.

R1000–R1030/
C0140

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка
за обема на риска, свързан с
определяне на премии:
Vprem

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на премии, за
всеки вид дейност, според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, и неговото пропорционално
презастраховане.
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R1000–R1030/
C0150

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка
за обема на риска, свързан с
определяне на резерви: Vres

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на резерви, за
всеки вид дейност, според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, и неговото пропорционално
презастраховане.

R1000–R1030/
C0160

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви —
Географска диверсификация

Това представлява географската диверсификация, която се
използва за мярката за обема на риска, свързан с определяне
на премии и резерви, за всеки вид дейност според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и
неговото пропорционално презастраховане.
Ако коефициентът на географска диверсификация не се изчислява,
тази позиция получава стойността по подразбиране „1“.

R1000–R1030/
C0170

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — V

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на премии и
резерви в здравно застраховане, различно от живот
озастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздели 4
и 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за всеки вид дейност
според определението в приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35 и неговото пропорционално презастраховане.

R1040/C0170

Общ размер на мярката за
обема на риска, свързан с
определянето на премии и
резерви

Общият размер на мярката за обема на риска, свързан с
определянето на премии и резерви, е равна на сбора от
мерките за обем на риска, свързан с определянето на премии и
резерви, за всички видове дейност.

R1050/C0100

Комбинирано стандартно
отклонение

Това е комбинираното стандартно отклонение за риска, свързан
с определянето на премии и резерви, за всички сегменти.

R1100/C0180

Капиталово изискване за
платежоспособност — Риск,
свързан с определянето на
премии и резерви, в
здравното застраховане,
различно от живот
озастраховането

Това е общият размер на капиталовото изискване за подмодула
на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в
здравното застраховане, различно от животозастраховането,
както е посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

R1200/C0190

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, преди
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R1200/C0200

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, преди
сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R1200/C0210

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, след
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от
презастраховане и ССЦАПЗР.

R1200/C0220

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от прекратяване, след сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

R1200/C0230

Абсолютна стойност след
сътресението — Капиталово
изискване за платежо
способност — Риск от
прекратяване

Това е капиталовото изискване за риска от прекратяване в
здравното застраховане, различно от животозастраховането,
както е посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.

R1300/C0240

Диверсификация в рамките
на подписваческия риск в
здравното застраховане,
различно от живот
озастраховането — брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула на
подписваческия риск в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V,
раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в резултат от
агрегирането на капиталовите изисквания за риска, свързан с
определянето на премии и резерви, в здравното застраховане,
различно от животозастраховането, и за риска от прекратяване
в здравното застраховане, различно от животозастраховането.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.

R1400/C0240

Общ размер на капит
аловото изискване за плате
жоспособност за подпис
вачески риск в здравното
застраховане, различно от
животозастраховането

Това е общият размер на капиталовото изискване за подмодула
на подписваческия риск в здравното застраховане, различно от
животозастраховането, както е посочено в дял I, глава V, раздел
4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Катастрофичен риск в здравното застраховане

R1500/C0250

Нетно капиталово изискване
за катастрофични рискове в
здравното застраховане —
Подмодул за риска от
масови произшествия

Нетното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от масови произшествия, изчислено след
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R1500/C0260

Брутно капиталово
изискване за катастрофични
рискове в здравното
застраховане — Подмодул
за риска от масови произш
ествия

Брутното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от масови произшествия, изчислено преди
корекцията за способността за покриване на загуби на техн
ическите резерви.

R1510/C0250

Нетно капиталово изискване
за катастрофични рискове в
здравното застраховане —
Риск от концентрация на
произшествия

Нетното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от концентрация на произшествия,
изчислено след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви.
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R1510/C0260

Брутно капиталово
изискване за катастрофични
рискове в здравното
застраховане — Риск от
концентрация на произш
ествия

Брутното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула за риска от концентрация на произшествия,
изчислено преди корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви.

R1520/C0250

Нетно капиталово изискване
за катастрофични рискове в
здравното застраховане —
Пандемичен риск

Нетното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула на пандемичен риск, изчислено след способността
за покриване на загуби на техническите резерви.

R1520/C0260

Брутно капиталово
изискване за катастрофични
рискове в здравното
застраховане — Пандемичен
риск

Брутното капиталово изискване за платежоспособност за
подмодула на пандемичен риск, изчислено преди корекцията за
способността за покриване на загуби на техническите резерви.

R1530/C0250

Диверсификация в рамките
на катастрофичния риск в
здравното застраховане —
Нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула на
катастрофичния риск в здравното застраховане, в резултат от
агрегирането на капиталовите изисквания за риска от масови
произшествия, риска от концентрация на произшествия и
пандемичния риск, изчислени след способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

R1530/C0260

Диверсификация в рамките
на катастрофичния риск в
здравното застраховане —
Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула на
катастрофичния риск в здравното застраховане, в резултат от
агрегирането на капиталовите изисквания за риска от масови
произшествия, риска от концентрация на произшествия и
пандемичния риск, изчислени след способността за покриване
на загуби на техническите резерви.

R1540/C0250

Общ размер на нетното
капиталово изискване за
платежоспособност за
катастрофичен риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за плате
жоспособност (след корекцията за способността за покриване на
загуби на техническите резерви) за подмодула на катастрофичния
риск в здравното застраховане.

R1540/C0260

Общ размер на брутното
капиталово изискване за
платежоспособност за
катастрофичен риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
подмодула на катастрофичния риск в здравното застраховане
(преди корекцията за способността за покриване на загуби на
техническите резерви).

Общ размер на подписваческия риск в здравното застраховане

R1600/C0270

Диверсификация в рамките
на модула на подпис
ваческия риск в здравното
застраховане — Нетна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула на
подписваческия риск в здравното застраховане, в резултат от
агрегирането на капиталовите изисквания за подмодула на подп
исваческия риск в здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, подмодула на подписваческия риск в здравното
застраховане, различно от животозастраховането, и подмодула
на катастрофичния риск в здравното застраховане, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, изчислен след корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.
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R1600/C0280

Диверсификация в рамките
на модула на подпис
ваческия риск в здравното
застраховане — Брутна

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула на
подписваческия риск в здравното застраховане, в резултат от
агрегирането на капиталовите изисквания за подмодула на подп
исваческия риск в здравното застраховане, подобно на живот
озастраховането, подмодула на подписваческия риск в здравното
застраховане, различно от животозастраховането, и подмодула
на катастрофичния риск в здравното застраховане, както е
посочено в дял I, глава V, раздел 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, изчислен преди корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резерви.

R1700/C0270

Общ размер на нетното
капиталово изискване за
платежоспособност за подп
исваческия риск в здравното
застраховане

Това е общият размер на нетното капиталово изискване за плате
жоспособност за модула на подписваческия риск в здравното
застраховане

R1700/C0280

Общ размер на брутното
капиталово изискване за
платежоспособност за подп
исваческия риск в здравното
застраховане

Това е общият размер на брутното капиталово изискване за
платежоспособност за модула на подписваческия риск в
здравното застраховане

S.26.05 — Капиталово изискване за платежоспособност — Подпис
вачески риск в общото застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
Образец SR.26.05 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.26.05 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
Всички стойности се отчитат нетно от презастраховане и други техники за
намаляване на риска.
Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се
попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това
сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на найподробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група
(ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към
сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита
размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Настоящата информация се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
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б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.

ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка
на КИП според стандартната формула. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция, или
останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова
основа, и трябва да се прилага последователно във времето и
по отношение на отчетения в други образци номер средства/
портфейл.
►M2

R0010/C0010

Опростявания за каптивни
предприятия — риск,
свързан с определянето на
премии и резерви, в общото
застраховане

__________ ◄

Посочва се дали каптивното предприятие, попадащо в обхвата
на надзора на групова основа, използва опростявания за изчис
ляване на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в
общото застраховане. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Използвани са опростявания
2 — Не са използвани опростявания
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060, C0070 и
C0090 за R0100—R0230.

Риск, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане

R0100–R0210/
C0020

R0100–R0210/
C0030

Стандартно отклонение за
риск, свързан с
определянето на премии —
СПП — стандартно
отклонение

Това е специфичното за групата стандартно отклонение за риска,
свързан с определянето на премии, за всеки сегмент, изчислено
от групата и одобрено или препоръчано от надзорния орган.

СПП — брутно/нетно
стандартно отклонение

Посочва се дали СПП — стандартно отклонение, е приложен
брутно или нетно. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:

Тази позиция не се отчита, когато не се използват специфични
за групата параметри.

1 — СПП брутно
2 — СПП нетно
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R0100–R0210/
C0040

Стандартно отклонение за
риск, свързан с
определянето на премии —
СПП — Коефициент на
корекция за
непропорционално
презастраховане

Това е специфичният за групата коефициент на корекция за
непропорционално презастраховане за всеки сегмент, даващ
възможност на групите да вземат предвид ефекта от намаляване
на риска по конкретно презастраховане за превишение на
загубите —изчислен от групата и одобрен или предвиден от
надзорния орган
Тази позиция не се отчита, когато не се използват специфични
за групата параметри.

R0100–R0210/
C0050

Стандартно отклонение за
риск, свързан с
определянето на резерви —
СПП

Това е специфичното за групата стандартно отклонение за риска,
свързан с определянето на резерви, за всеки сегмент, изчислено
от групата и одобрено или препоръчано от надзорния орган.
Тази позиция не се отчита, когато не се използват специфични
за групата параметри.

R0100–R0210/
C0060

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка
за обема на риска, свързан с
определяне на премии:
Vprem

Мярка за обема на риска, свързан с определяне на премии, за
всеки вид дейност, според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0100–R0210/
C0070

Мярка за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — мярка
за обема на риска, свързан с
определяне на резерви: Vres

Мярката за обема на риска, свързан с определянето на резерви,
за всеки сегмент, е равна на най-добрата прогнозна оценка на
резервите за неуредени застрахователни претенции за сегмента
след приспадане на сумата, възстановима по силата на
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

R0100–R0210/
C0080

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви —
Географска диверсификация

Географска диверсификация, използвана за мярката за обема за
всеки сегмент.
Ако коефициентът на географска диверсификация не се
изчислява, тази позиция получава стойността по подразбиране
„1“.

R0100–R0210/
C0090

Мярката за обема на риска,
свързан с определянето на
премии и резерви — V

Мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии и
резерви, в общото застраховане, за всеки сегмент.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява капиталовото
изискване за риска, свързан с определянето на премии и резерви,
в общото застраховане, за конкретен сегмент, изчислено с
използване на опростявания.

R0220/C0090

Общ размер на мярката за
обема на риска, свързан с
определянето на премии и
резерви

Общият размер на мярката за обема на риска, свързан с
определянето на премии и резерви, е равна на сбора от
мерките за обем на риска, свързан с определянето на премии и
резерви, за всички сегменти.

R0230/C0020

Комбинирано стандартно
отклонение

Това е комбинираното стандартно отклонение за риска, свързан
с определянето на премии и резерви, за всички сегменти.
__________ ◄
►M1

R0300/C0100

Общ размер на капит
аловото изискване за риска,
свързан с определянето на
премии и резерви, в общото
застраховане

Това е общият размер на капиталовото изискване за подмодула
на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото
застраховане.

Риск от прекратяване в общото застраховане
R0400/C0110

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Активи —
Подписвачески риск в
общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в общото застраховане, преди
сътресението.
В това поле не се включват възстановяванията от презастраховане
и ССЦАПЗР.

R0400/C0120

Първоначални абсолютни
стойности преди
сътресението — Пасиви —
Подписвачески риск в
общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск
от прекратяване в общото застраховане, преди сътресението.
Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.
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R0400/C0130

R0400/C0140

R0400/C0150

УКАЗАНИЯ

Абсолютни стойности след
сътресението — Активи —
Подписвачески риск в
общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към
риск от прекратяване в общото застраховане, след сътресението.

Абсолютни стойности след
сътресението — Пасиви —
Подписвачески риск в
общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към
риск от прекратяване в общото застраховане, след сътресението.

Капиталово изискване за
платежоспособност —
Подписвачески риск в
общото застраховане —
Риск от прекратяване

Това е капиталовото изискване за подписваческия риск от
прекратяване в общото застраховане.

В това поле не се включват възстановяванията от презастраховане
и ССЦАПЗР.

Размерът на TP е нетно от възстановявания от презастраховане и
ССЦАПЗР.

Катастрофичен риск в общото застраховане

R0500/C0160

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
общото застраховане

Това е общият размер на капиталовото изискване за катастрофичен
риск в общото застраховане.

Общ размер на подписваческия риск в общото застраховане

R0600/C0160

Диверсификация в рамките
на модула на подпис
ваческия риск в общото
застраховане

Това е диверсификационният ефект в рамките на подмодула на
подписваческия риск в общото застраховането, в резултат от
агрегирането на капиталовите изисквания за риска, свързан с
определянето на премии и резерви, катастрофичния риск и
риска от прекратяване.
Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато
намалява капиталовото изискване.

R0700/C0160

Общ размер на капит
аловото изискване за подп
исвачески риск в общото
застраховане

S.26.06 — Капиталови
Операционен риск

изисквания

Това е капиталовото изискване за платежоспособност за
подмодула на подписваческия риск в общото застраховане.

за

платежоспособност

—

Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
Образец SR.26.06 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.26.06 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
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При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Настоящата информация се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка
на КИП според стандартната формула. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция, или
останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова
основа, и трябва да се прилага последователно във времето и
по отношение на отчетения в други образци номер на фонд/
портфейл.
►M2

__________ ◄

R0100/C0020

Брутни технически резерви
в животозастраховането (с
изключение на добавката за
риск)

Това са техническите резерви за животозастрахователни задъ
лжения ►M2 с изключение на застраховане, обвързано с
дялове в инвестиционен фонд ◄. За целите на настоящия
параграф техническите резерви не включват добавката за риск
и се изчисляват без да се приспадат сумите, възстановими по
силата на презастрахователни договори и от схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск.

R0110/C0020

Брутни технически резерви,
обвързани с дялове в
инвестиционни фондове в
животозастраховането (с
изключение на добавката за
риск)

Това са техническите резерви за животозастрахователни задъ
лжения, при които инвестиционният риск се поема от
титулярите на полица. За целите на настоящия параграф техн
ическите резерви не включват добавката за риск и се изчисляват
без да се приспадат сумите, възстановими по силата на
презастрахователни договори и от схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

R0120/C0020

Брутни технически резерви
в общото застраховане (с
изключение на добавката за
риск)

Това са техническите резерви за общозастрахователни задъ
лжения. За целите на настоящия параграф техническите
резерви не включват добавката за риск и се изчисляват без да
се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахов
ателни договори и от схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

R0130/C0020

Капиталово изискване за
операционен риск въз
основа на техническите
резерви

Това е капиталовото изискване за операционен риск въз основа
на техническите резерви.
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ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0200/C0020

Получени брутни премии в
животозастраховането
(предходни 12 месеца)

Премии, получени през предходните 12 месеца във връзка с
животозастрахователни задължения ►M2
изключение на
застраховане, обвързано с дялове в инвестиционен фонд ◄, без
приспадане на премиите, прехвърлени при презастраховане.

R0210/C0020

Получени брутни премии,
обвързани с дялове в
инвестиционни фондове в
животозастраховането
(предходни 12 месеца)

Премии, получени през предходните 12 месеца във връзка с
животозастрахователни задължения, при които инвестиционният
риск се поема от титулярите на полица, без приспадане на
премиите, прехвърлени при презастраховане.

R0220/C0020

Получени брутни премии в
общото застраховане
(предходни 12 месеца)

Премии, получени през предходните 12 месеца във връзка с
общозастрахователни задължения, без приспадане на премиите,
прехвърлени при презастраховане.

R0230/C0020

Получени брутни премии в
животозастраховането
(12 месеца преди
предходните 12 месеца)

Премии, получени през 12-те месеца преди предходните
12 месеца във връзка с животозастрахователни задължения
►M2 с изключение на застраховане, обвързано с дялове в
инвестиционен фонд ◄, без приспадане на премиите,
прехвърлени при презастраховане.

R0240/C0020

Получени брутни премии,
обвързани с дялове в
инвестиционни фондове в
животозастраховането
(12 месеца преди
предходните 12 месеца)

Премии, получени през 12-те месеца преди предходните
12 месеца във връзка с животозастрахователни задължения,
при които инвестиционният риск се поема от титулярите на
полица, без приспадане на премиите, прехвърлени при
презастраховане.

R0250/C0020

Получени брутни премии в
общото застраховане
(12 месеца преди
предходните 12 месеца)

Премии, получени през 12-те месеца преди предходните
12 месеца във връзка с общозастрахователни задължения, без
приспадане на премиите, прехвърлени при презастраховане.

R0260/C0020

Капиталово изискване за
операционен риск въз
основа на получени премии

Това е капиталовото изискване за операционните рискове въз
основа на получените премии.

R0300/C0020

Капиталово изискване за
риска, свързан с
операционни разходи преди
покриване

Това е капиталовото изискване за операционен риск преди
корекцията за покриване.

R0310/C0020

Покриване въз основа на
основното капиталово
изискване за платежо
способност

Това е резултатът от прилагане на процент на покриване спрямо
основното КИП.

R0320/C0020

Капиталово изискване за
риска, свързан с
операционни разходи след
покриване

Това е капиталовото изискване за операционен риск след
корекцията за покриване.

R0330/C0020

Разходи, възникнали по
отношение на обвързана с
дялове в инвестиционен
фонд дейност (предходни
12 месеца)

Това е размерът на разходите, направени през предходните 12
месеца, във връзка с животозастраховане, при което инвестиц
ионният риск се поема от титулярите на полица.

R0340/C0020

Общ размер на капит
аловото изискване за
операционен риск

Това е капиталовото изискване за операционен риск.

S.26.07 — Капиталово
Опростявания

изискване

за

платежоспособност

—

Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
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Образец SR.26.07 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за
останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.26.07 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
а) Настоящата информация се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
б) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
в) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.
ПОЗИЦИЯ

Z0010

Член 112

УКАЗАНИЯ

Посочва се дали отчетените данни са били поискани по
член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка
на КИП според стандартната формула. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
2 — Редовно отчитане

Z0020

Обособен фонд, портфейл,
за който се прилага
изравнителна корекция, или
останала част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер
за обособения фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция. Този номер се определя от
предприятието, попадащо в обхвата на надзора на групова
основа, и трябва да се прилага последователно във времето и
по отношение на отчетения в други образци номер на фонд/
портфейл.
►M2

Z0040

Валута за лихвения риск
(каптивни застрахователни и
каптивни презастрахов
ателни предприятия)

__________ ◄

Посочва се буквеният код на валутата на емисията съгласно
стандарт ISO 4217. Всяка валута се отчита на отделен ред.

Пазарен риск (включително каптивни предприятия)
R0010/
C0010–C0070

Риск, свързан с лихвения
спред (облигации и заеми)
— Пазарна стойност — по
степен на кредитно качество

Това е пазарната стойност на активите, за които се прилага
капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по
облигации и заеми, за всяка степен на кредитно качество,
когато за тези активи има определена кредитна оценка от
призната АВКО.
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ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0010/C0080

Риск, свързан с лихвения
спред (облигации и заеми)
— Пазарна стойност —
Няма наличен рейтинг

Това е пазарната стойност на активите, за които се прилага
капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по
облигации и заеми, когато за тези активи няма определена
кредитна оценка от призната АВКО.

R0020/
C0010–C0070

Риск, свързан с лихвения
спред (облигации и заеми)
— Модифицирана дюрация
— по степен на кредитно
качество

Модифицирана дюрация, изразена в години,
които се прилага капиталово изискване за
лихвения спред, по облигации и заеми, за
кредитно качество, когато за тези активи
кредитна оценка от призната АВКО.

R0020/C0080

Риск, свързан с лихвения
спред (облигации и заеми)
— Модифицирана дюрация
— Няма наличен рейтинг

Модифицирана дюрация, изразена в години, на активите, за
които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с
лихвения спред, по облигации и заеми, когато за тези активи
няма определена кредитна оценка от призната АВКО.

R0030/C0090

Риск, свързан с лихвения
спред (облигации и заеми)
— Увеличение в
обвързаните с индекс и с
дялове в инвестиционен
фонд технически резерви

Увеличението в техническите резерви, намалено с добавката за
риск, за полиците, при които титулярите на полици понасят
свързания с включените опции и гаранции инвестиционен
риск, който би възникнал при непосредствено намаление на
стойността на активите, за които се прилага капиталовото
изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации
според опростените изчисления.

на активите, за
риск, свързан с
всяка степен на
има определена

Лихвен риск (каптивни предприятия)
R0040/C0100

Лихвен риск (каптивни
предприятия) — Капиталово
изискване — Повишаване на
лихвения процент — по
валута

Капиталово изискване за риска от покачване в срочната
структура на лихвените проценти според опростените
изчисления за каптивни предприятия, по всяка отчетна валута.

R0040/C0110

Лихвен риск (каптивни
предприятия) — Капиталово
изискване — Намаляване на
лихвения процент — по
валута

Капиталово изискване за риска от спад в срочната структура на
лихвените проценти според опростените изчисления за каптивни
предприятия, по всяка отчетна валута.

Подписвачески риск в животозастраховането
R0100/C0120

Риск от смъртност —
Рисков капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 91 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
за всички задължения, по отношение на които съществува риск
от смъртност.

R0100/C0160

Риск от смъртност —
Средно равнище (t+1)

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглено спрямо застрахователната сума за полици с
положителен рисков капитал.

R0100/C0180

Риск от смъртност —
Модифицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания, дължими при смърт, включени в най-добрата
прогнозна оценка за полици с положителен рисков капитал.

R0110/C0150

Риск от дълголетие — Найдобра прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение
на които съществува риск от дълголетие.

R0110/C0160

Риск от дълголетие —
Средно равнище (t+1)

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглено спрямо застрахователната сума за полици,
при които намаляването на равнището на смъртност води до
нарастване на техническите резерви.
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R0110/C0190

Риск от дълголетие —
Модифицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания в полза на бенефициери, включени в най-добрата
прогнозна оценка за полици, при които намаляването на коеф
ициента на смъртност води до нарастване на техническите
резерви.

R0120/C0120

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Рисков
капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 93 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
за всички задължения, по отношение на които съществува риск
от инвалидност/заболеваемост.

R0120/C0130

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Рисков
капитал t+1

Рисковият капитал, както е определено в R0120/C0120, след 12
месеца

R0120/C0150

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Най-добра
прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение
на които съществува риск от инвалидност/заболеваемост.

R0120/C0160

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Средно
равнище (t+1)

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през следващите
12 месеца (t + 1), претеглено спрямо застрахователната сума за
полици с положителен рисков капитал.

R0120/C0170

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Средно
равнище t+2

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през 12-те
месеца след следващите 12 месеца (t+2), претеглено спрямо
застрахователната сума за полици с положителен рисков
капитал.

R0120/C0180

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания, дължими при инвалидност/заболеваемост, включени
в най-добрата прогнозна оценка за полици с положителен
рисков капитал.

R0120/C0200

Риск от инвалидност/забо
леваемост — Равнища на
прекратяване

Очаквани равнища на прекратяване през следващите 12 (t+1)
месеца за полици с положителен рисков капитал.

R0130/C0140

Риск от прекратяване
Сборът на всички положителни разлики между откупната
(нагоре) — Разлики между
стойност и съответните резерви съгласно определението в
откупната стойност и съотв член 95 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
етните резерви

R0130/C0160

Риск от прекратяване
(нагоре) — Средно равнище
(t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с полож
ителна разлика между откупната стойност и съответните
резерви.

R0130/C0190

Риск от прекратяване
(нагоре) — Среден срок на
изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат
полиците с положителна разлика между откупната стойност и
съответните резерви.

R0140/C0140

Риск от прекратяване
Сборът на всички отрицателни разлики между откупната
(надолу) — Разлики между
стойност и съответните резерви съгласно определението в
откупната стойност и съотв член 95 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
етните резерви

R0140/C0160

Риск от прекратяване
(надолу) — Средно
равнище (t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с отриц
ателна разлика между откупната стойност и съответните
резерви.

R0140/C0190

Риск от прекратяване
(надолу) — Среден срок на
изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат
полиците с отрицателна разлика между откупната стойност и
съответните резерви.

R0150/C0180

Риск, свързан с разходи в
животозастраховането —
Модифицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните
потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на застрахов
ателните и презастрахователните задължения в живот
озастраховането.

R0150/C0210

Риск, свързан с разходи в
животозастраховането —
Плащания

Разходи, заплатени във връзка с животозастраховане
презастраховане през последните 12 месеца.

и
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R0150/C0220

Риск, свързан с разходи в
животозастраховането —
Среден темп на инфлация

Среднопретегленият темп на инфлация, включен в изчис
ляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения,
като теглата се базират на настоящата стойност на разходите,
включени в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка, за
обслужване на съществуващите животозастрахователни задъ
лжения.

R0160/C0230

Катастрофичен риск в
животозастраховането —
Рисков капитал

Сборът на положителните рискови капитали съгласно
определението в член 96 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Подписвачески риск в здравното застраховане
R0200/C0120

Риск от смъртност в
здравното застраховане —
Рисков капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 97 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
за всички задължения, по отношение на които съществува риск
от смъртност в здравното застраховане.

R0200/C0160

Риск от смъртност в
здравното застраховане —
Средно равнище (t+1)

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглено спрямо застрахователната сума за полици с
положителен рисков капитал.

R0200/C0180

Риск от смъртност в
здравното застраховане —
Модифицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания, дължими при смърт, включени в най-добрата
прогнозна оценка за полици с положителен рисков капитал.

R0210/C0150

Риск от дълголетие в
здравното застраховане —
Най-добра прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение
на които съществува риск от дълголетие в здравното
застраховане.

R0210/C0160

Риск от дълголетие в
здравното застраховане —
Средно равнище (t+1)

Средно равнище на смъртност през следващите 12 месеца
(t + 1), претеглено спрямо застрахователната сума за полици,
при които намаляването на равнището на смъртност води до
нарастване на техническите резерви.

R0210/C0180

Риск от дълголетие в
здравното застраховане —
Модифицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания в полза на бенефициери, включени в най-добрата
прогнозна оценка за полици, при които намаляването на коеф
ициента на смъртност води до нарастване на техническите
резерви.

R0220/C0180

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Модиф
ицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните
потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на медици
нските разходи по застрахователни и презастрахователни задъ
лжения.

R0220/C0210

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Плащания

Разходи, заплатени във връзка с медицински разходи по
застраховане и презастраховане през последните 12 месеца.

R0220/C0220

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане — Среден
темп на инфлация

Среднопретегленият темп на инфлация на медицинските
плащания, включен в изчисляването на най-добрата прогнозна
оценка за тези задължения, като теглата се базират на
настоящата стойност на медицинските плащания, включени в
изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задъ
лжения.

R0230/C0120

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Рисков капитал

Сборът от положителните рискови капитали съгласно
определението в член 100 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35, за всички задължения, по отношение на които
съществува риск от инвалидност/заболеваемост (защита на
доходите).

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1223
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

R0230/C0130

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Рисков капитал
t+1

Рисковият капитал, както е определено в R0230/C0120, след 12
месеца.

R0230/C0150

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Най-добра
прогнозна оценка

Най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение
на които съществува риск от инвалидност/заболеваемост.

R0230/C0160

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Средно
равнище (t+1)

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през следващите
12 месеца (t + 1), претеглено спрямо застрахователната сума за
полици с положителен рисков капитал.

R0230/C0170

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Средно
равнище t+2

Средно равнище на инвалидност/заболеваемост през 12-те
месеца след следващите 12 месеца (t+2), претеглено спрямо
застрахователната сума за полици с положителен рисков
капитал.

R0230/C0180

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Модифицирана
дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на всички
плащания, дължими при инвалидност/заболеваемост, включени
в най-добрата прогнозна оценка за полици с положителен
рисков капитал.

R0230/C0200

Риск от инвалидност/забо
леваемост в здравното
застраховане (защита на
доходите) — Равнища на
прекратяване

Очаквани равнища на прекратяване през следващите 12 месеца
за полици с положителен рисков капитал.

R0240/C0140

Риск от прекратяване
(нагоре) в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Разлики между откупната
стойност и съответните
резерви

Сборът на всички положителни разлики между откупната
стойност и съответните резерви съгласно определението в
член 102 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0240/C0160

Риск от прекратяване
(нагоре) в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Средно равнище (t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с полож
ителна разлика между откупната стойност и съответните
резерви.

R0240/C0190

Риск от прекратяване
(нагоре) в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Среден срок на изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат
полиците с положителна разлика между откупната стойност и
съответните резерви.

R0250/C0140

Риск от прекратяване
(надолу) в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Разлики между откупната
стойност и съответните
резерви

Сборът на всички отрицателни разлики между откупната
стойност и съответните резерви съгласно определението в
член 102 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0250/C0160

Риск от прекратяване
(надолу) в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Средно равнище (t+1)

Средното равнище на риска от прекратяване за полици с отриц
ателна разлика между откупната стойност и съответните
резерви.

R0250/C0190

Риск от прекратяване
(надолу) в здравното
застраховане, подобно на
животозастраховането —
Среден срок на изтичане

Средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат
полиците с отрицателна разлика между откупната стойност и
съответните резерви.
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R0260/C0180

Риск от разходи в здравното
застраховане — Модиф
ицирана дюрация

Модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните
потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на застрахов
ателните и презастрахователните задължения в здравното
застраховане.

R0260/C0210

Риск, свързан с разходи в
здравното застраховане —
Плащания

Разходи, заплатени във връзка със здравно застраховане и
презастраховане през последните 12 месеца.

R0260/C0220

Риск, свързан с разходи в
здравното застраховане —
Среден темп на инфлация

Среднопретегленият темп на инфлация, включен в изчис
ляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения,
претеглен спрямо настоящата стойност на разходите, включени в
изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за обслужване
на съществуващите здравнозастрахователни задължения.

S.27.01 — Капиталово изискване за платежоспособност —
Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за
групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна
корекция, и останалата част.
Образец S.27.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ),
всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и
за останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг
ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове.
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени
ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
Образец SR.27.01 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от
предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1,
букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва
метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или
в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
Целта на настоящия образец е да позволи разбирането на начина, по който
се изчислява модулът на катастрофичния риск на КИП и кои са основните
фактори.
По отношение на всеки вид катастрофичен риск трябва да бъде определен
намаляващият риска ефект на специфичните презастрахователни договори
на предприятието и схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск. Изчислението се извършва от
гледна точка на бъдещ момент и трябва да се основава на презастраховат
елната програма за следващата отчетна година, както е описано в
презастрахователните образци за Факултативни покрития (S.30.01 и
S.30.02 от приложение II) и Пасивна презастрахователна програма в
рамките на следващата отчетна година (S.30.03 и S.30.04 от приложение II).
Необходимо е предприятията да определят своите възстановявания от мерки
за намаляване на риска в съответствие с Директива 2009/138/ЕО, Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 и всички съответни технически стандарт.
Предприятията попълват образеца за отчитане на катастрофичните
рискове само до равнището на подробност, изисквано за извършване на
това изчисление.
При общозастрахователните и здравнозастрахователните подписвачески
рискови модули, катастрофичният риск се определя като риск от загуба
или от неблагоприятна промяна в стойността на застрахователните и
презастрахователните пасиви, предизвикана от значителна несигурност по
отношение на допусканията за ценообразуването и формирането на резерв
във връзка с на екстремни или извънредни събития, както е посочено в
член 105, параграф 2, буква б) и параграф 4, буква в) от Директива
2009/138/ЕО.
Отчетените капиталови изисквания отразяват капиталовите изисквания
преди и след намаляването на риска, т.е. намаляващия риска ефект на
специфичните презастрахователни договори на предприятието и схемите
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.
Отчетеното капиталово изискване след намаляването на риска е преди
корекцията за способността на техническите резерви да покриват загуби.
По подразбиране намаляването на риска се отчита като положителна
стойност, за да бъде приспадната.
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В случай че диверсификационният ефект намалява капиталовото изискване,
стойността на диверсификацията се отчита по подразбиране като отриц
ателна стойност.
При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните спец
ифични изисквания:
г) Настоящата информация се прилага, когато се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, самостоятелно или в
комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
д) Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде
подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в
член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
е) Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се
използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО.

▼M1

__________

▼B
Z0020

Обособен фонд,
портфейл, за който се
прилага изравнителна
корекция, или останала
част

Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на
обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, или за останалата част. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — ОФ/ПКПИК
2 — Останалата част

Z0030

Номер на фонд/портфейл

Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за
обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция. Този номер се определя от предприятието, попадащо в
обхвата на надзора на групова основа, и трябва да се прилага
последователно във времето и по отношение на отчетения в
други образци номер на фонд/портфейл.
►M2

__________ ◄

Катастрофичен риск в общото застраховане — Обобщение

C0010/R0010

КИП преди намаляване
на риска — Риск от
природно бедствие

Това е общият размер на катастрофичния риск преди намаляване на
риска, произтичащ от всички застрахователни рискове от природни
бедствия, и като се вземе предвид диверсификационният ефект
между застрахователните рискове, посочен в C0010/R0070.

C0010/
R0020–R0060

КИП преди намаляване
на риска — Застрахов
ателни рискове от
природни бедствия

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за всяко природно бедствие, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между зоните и регионите.

КИП преди намаляване
на риска — Диверсиф
икация между застрахов
ателни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните застрахователни рискове от природни
бедствия.

C0010/R0070

За всяко природно бедствие този размер е равен на капиталовото
изискване за катастрофичен риск преди намаляване на риска.
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C0020/R0010

Общо намаляване на
риска — Риск от
природно бедствие

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
всички застрахователни рискове от природни бедствия, и като се
вземе предвид диверсификационният ефект между застраховат
елните рискове, посочен в C0020/R0070.

C0020/
R0020–R0060

Общо намаляване на
риска — Застрахователни
рискове от природни
бедствия

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за всеки
застрахователен риск от природно бедствие.

C0020/R0070

Общо намаляване на
риска — Диверсификация
между застрахователни
рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
ефекта от намаляването на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързан с разл
ичните застрахователни рискове от природни бедствия.

C0030/R0010

КИП след намаляване на
риска — Риск от
природно бедствие

Това е общият размер на катастрофичния риск след намаляване на
риска, произтичащ от всички застрахователни рискове от природни
бедствия, и като се вземе предвид диверсификационният ефект
между застрахователните рискове, посочен в C0030/R0070.

C0030/
R0020–R0060

КИП след намаляване на
риска — Застрахователни
рискове от природни
бедствия

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, за всяко природно бедствие, като се вземе предвид
диверсификационният ефект между зоните и регионите.

C0030/R0070

КИП след намаляване на
риска — Диверсификация
между застрахователни
рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните застрахователни рискове от природни
бедствия.

C0010/R0080

КИП преди намаляване
на риска —
Катастрофичен риск в
непропорционалното
имуществено
презастраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск преди намаляване на
риска,
произтичащ
от
непропорционалното
имуществено
презастраховане.

C0020/R0080

Общо намаляване на
риска — Катастрофичен
риск в непропорцион
алното имуществено
презастраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, за
непропорционалното имуществено презастраховане.

C0030/R0080

КИП след намаляване на
риска — Катастрофичен
риск в непропорцион
алното имуществено
презастраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск след намаляване на
риска,
произтичащ
от
непропорционалното
имуществено
презастраховане.

C0010/R0090

КИП преди намаляване
на риска —
Катастрофичен риск от
бедствие, предизвикано
от човешка дейност

Това е общият размер на катастрофичния риск от бедствие,
предизвикано от човешка дейност, преди намаляване на риска,
произтичащ от всички застрахователни рискове от природни
бедствия, и като се вземе предвид диверсификационният ефект
между застрахователните рискове, посочен в C0010/R0160.

C0010/
R0100–R0150

КИП преди намаляване
на риска — Застрахов
ателни рискове от
бедствие, предизвикано
от човешка дейност

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за всяко бедствие, предизвикано от човешка дейност, като
се вземе предвид диверсификационният ефект между подкат
егориите застрахователни рискове.

За всяко природно бедствие този размер е равен на капиталовото
изискване за катастрофичен риск след намаляване на риска.

За всяко бедствие, предизвикано от човешка дейност, този размер е
равен на капиталовото изискване за катастрофичен риск преди
намаляване на риска.
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C0010/R0160

КИП преди намаляване
на риска — Диверсиф
икация между застрахов
ателни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните застрахователни рискове от бедствия,
предизвикани от човешка дейност.

C0020/R0090

Общо намаляване на
риска — Катастрофичен
риск от бедствие,
предизвикано от човешка
дейност

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
всички застрахователни рискове от бедствия, предизвикани от
човешка дейност, и като се вземе предвид диверсификационният
ефект между застрахователните рискове, посочен в C0020/R0160.

C0020/
R0100–R0150

Общо намаляване на
риска — Застрахователни
рискове от бедствие,
предизвикано от човешка
дейност

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за всеки
застрахователен риск от бедствие, предизвикано от човешка
дейност.

C0020/R0160

Общо намаляване на
риска — Диверсификация
между застрахователни
рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
ефекта от намаляването на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързан с разл
ичните застрахователни рискове от бедствие, предизвикано от
човешка дейност.

C0030/R0090

КИП след намаляване на
риска — Катастрофичен
риск от бедствие,
предизвикано от човешка
дейност

Това е общият размер на катастрофичния риск след намаляване на
риска, произтичащ от всички застрахователни рискове от бедствие,
предизвикано от човешка дейност, и като се вземе предвид
диверсификационният ефект между застрахователните рискове,
посочен в C0030/R0160.

C0030/
R0100–R0150

КИП след намаляване на
риска — Застрахователни
рискове от бедствие,
предизвикано от човешка
дейност

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, за всяко бедствие, предизвикано от човешка дейност, като
се вземе предвид диверсификационният ефект между подкат
егориите застрахователни рискове.

C0030/R0160

КИП след намаляване на
риска — Диверсификация
между застрахователни
рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните застрахователни рискове от бедствие,
предизвикано от човешка дейност.

C0010/R0170

КИП преди намаляване
на риска — Друг
катастрофичен риск в
общото застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск преди намаляване на
риска, произтичащ от всички други катастрофични застрахователни
рискове в общото застраховане, и като се вземе предвид диверсиф
икационният ефект между застрахователните рискове, посочен в
C0010/R0180.

C0010/R0180

КИП преди намаляване
на риска — Диверсиф
икация между застрахов
ателни рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните катастрофични застрахователни
рискове в общото застраховане.

За всяко бедствие, предизвикано от човешка дейност, този размер е
равен на капиталовото изискване за катастрофичен риск след
намаляване на риска.
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C0020/R0170

Общо намаляване на
риска — Друг
катастрофичен риск в
общото застраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
всички катастрофични застрахователни рискове в общото
застраховане, и като се вземе предвид диверсификационният
ефект между застрахователните рискове, посочен в C0020/R0180.

C0020/R0180

Общо намаляване на
риска — Диверсификация
между застрахователни
рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
ефекта от намаляването на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързан с разл
ичните катастрофични застрахователни рискове в общото
застраховане.

C0030/R0170

КИП след намаляване на
риска — Друг
катастрофичен риск в
общото застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск след намаляване на
риска, произтичащ от всички други катастрофични застрахователни
рискове в общото застраховане, и като се вземе предвид диверсиф
икационният ефект между застрахователните рискове, посочен в
C0030/R0180.

C0030/R0180

КИП след намаляване на
риска — Диверсификация
между застрахователни
рискове

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните катастрофични застрахователни
рискове в общото застраховане.

C0010/R0190

КИП преди намаляване
на риска — Общ размер
на катастрофичния риск в
общото застраховане
преди диверсификация

Това е общият размер на катастрофичния риск преди намаляване на
риска, произтичащ от всички подмодули (Природно бедствие,
Непропорционалното
имуществено
презастраховане,Човешка
дейност и Други катастрофични застрахователни рискове в
общото застраховане) преди диверсификационния ефект между
подмодулите.

C0010/R0200

КИП преди намаляване
на риска — Диверсиф
икация между подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните подмодули (Природно бедствие,
Непропорционалното
имуществено
презастраховане,Човешка
дейност и Други катастрофични застрахователни рискове в
общото застраховане).

C0010/R0210

КИП преди намаляване
на риска — Общ размер
на катастрофичния риск в
общото застраховане след
диверсификация

Това е общият размер на катастрофичния риск преди намаляване на
риска, произтичащ от всички подмодули (Природно бедствие,
Непропорционалното
имуществено
презастраховане,Човешка
дейност и Други катастрофични застрахователни рискове в
общото застраховане), като се вземе предвид диверсификационният
ефект между подмодулите, посочен в C0010/R0200.

C0020/R0190

Общо намаляване на
риска — Общ размер на
катастрофичния риск в
общото застраховане
преди диверсификация

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
всички подмодули (Природно бедствие, Непропорционалното
имуществено презастраховане, Човешка дейност и Други
катастрофични застрахователни рискове в общото застраховане)
преди диверсификационния ефект между подмодулите.

C0020/R0200

Общо намаляване на
риска — Диверсификация
между подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
ефекта от намаляването на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързан с разл
ичните подмодули (Природно бедствие, Непропорционалното
имуществено презастраховане, Човешка дейност и Други
катастрофични застрахователни рискове в общото застраховане).

C0020/R0210

Общо намаляване на
риска — Общ размер на
катастрофичния риск в
общото застраховане след
диверсификация

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
всички подмодули (Природно бедствие, Непропорционалното
имуществено презастраховане, Човешка дейност и Други
катастрофични застрахователни рискове в общото застраховане),
като се вземе предвид диверсификационният ефект между подмод
улите, посочен в C0020/R0200.

C0030/R0190

КИП след намаляване на
риска — Общ размер на
катастрофичния риск в
общото застраховане
преди диверсификация

Това е общият размер на катастрофичния риск след намаляване на
риска, произтичащ от всички подмодули (Природно бедствие,
Непропорционалното
имуществено
презастраховане,Човешка
дейност и Други катастрофични застрахователни рискове в
общото застраховане) преди диверсификационния ефект между
подмодулите.
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C0030/R0100

КИП след намаляване на
риска — Диверсификация
между подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните подмодули (Природно бедствие,
Непропорционалното
имуществено
презастраховане,Човешка
дейност и Други катастрофични застрахователни рискове в
общото застраховане).

C0030/R0210

КИП след намаляване на
риска — Общ размер на
катастрофичния риск в
общото застраховане след
диверсификация

Това е общият размер на катастрофичния риск след намаляване на
риска, произтичащ от всички подмодули (Природно бедствие,
Непропорционалното
имуществено
презастраховане,Човешка
дейност и Други катастрофични застрахователни рискове в
общото застраховане), като се вземе предвид диверсификационният
ефект между подмодулите, посочен в C0030/R0200.

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Обобщение

C0010/R0300

КИП преди намаляване
на риска —
Катастрофичен риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск преди намаляване на
риска, произтичащ от всички подмодули на катастрофичния риск в
здравното застраховане, и като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между подмодулите, посочен в C0010/R0340.

C0010/
R0310–R0330

КИП преди намаляване
на риска — Подмодули
на катастрофичния риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за всеки подмодул на катастрофичния риск в здравното
застраховане, като се вземе предвид диверсификационният ефект
между държавите.
За всеки подмодул на катастрофичния риск в здравното
застраховане този размер е равен на капиталовото изискване за
катастрофичен риск преди намаляване на риска.

C0010/R0340

КИП преди намаляване
на риска — Диверсиф
икация между подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните подмодули на катастрофичния риск в
здравното застраховане.

C0020/R0300

Общо намаляване на
риска — Катастрофичен
риск в здравното
застраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ от
всички подмодули на катастрофичния риск в здравното
застраховане, и като се вземе предвид диверсификационният
ефект между подмодулите, посочен в C0020/R0340.

C0020/
R0310–R0330

Общо намаляване на
риска — Подмодули на
катастрофичния риск в
здравното застраховане

Това е общият ефект от намаляването на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за всеки
подмодул на катастрофичния риск в здравното застраховане.

C0020/R0340

Общо намаляване на
риска — Диверсификация
между подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
ефекта от намаляването на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързан с разл
ичните подмодули на катастрофичния риск в здравното
застраховане.

C0030/R0300

КИП след намаляване на
риска — Катастрофичен
риск в здравното
застраховане

Това е общият размер на катастрофичния риск след намаляване на
риска, произтичащ от всички подмодули на катастрофичния риск в
здравното застраховане, и като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между подмодулите, посочен в C0030/R0340.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1230
▼B
C0030/
R0310–R0330

КИП след намаляване на
риска — Подмодули на
катастрофичния риск в
здравното застраховане

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, за всеки подмодул на катастрофичния риск в здравното
застраховане, като се вземе предвид диверсификационният ефект
между държавите.
За всеки подмодул на катастрофичния риск в здравното
застраховане този размер е равен на капиталовото изискване за
катастрофичен риск след намаляване на риска.

C0030/R0340

КИП след намаляване на
риска — Диверсификация
между подмодули

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните подмодули на катастрофичния риск в
здравното застраховане.

Катастрофичен риск в общото застраховане
Риск от природно бедствие — Буря
C0040/
R0610–R0780

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователната или
презастрахователната група ще получи през следващата година
във връзка с 14-те региона, различни от ►M1 посочените
региони ◄ (включително регионите, посочени в приложение III, с
изключение на посочените в приложение V или в приложение XIII
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със
задълженията за вид дейност „Имуществено застраховане срещу
пожар и други бедствия“, покриващо риск от буря, включително
пропорционалните презастрахователни задължения, и „Морско,
авиационно и транспортно застраховане“, покриващо щети в
резултат на буря върху имущество, разположено на брега, включ
ително пропорционалните презастрахователни задължения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C0040/R0790

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Общо други засегнати
от бурята региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите, които застрахов
ателната или презастрахователната група ще получи преди
диверсификацията през следващата година във връзка с 14-те
региона, различни от ►M1 посочените региони ◄.

C0050/
R0400–R0590

Експозиция —
►M1 Посочен регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност:
„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
във връзка с договори, които покриват риск от буря, в случай че
рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен регион ◄;
както и
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения, във връзка с
договори, които покриват щети в резултат на буря върху имущ
ество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен в
този конкретен ►M1 посочен регион ◄;

C0050/R0600

Експозиция — Общо
засегнати от бурята
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на експозицията преди диверсификация за 20-те
►M1 посочени региона ◄.

C0060/
R0400–R0590

Предвидена брутна
загуба — ►M1 Посочен
регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на буря за всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между зоните.

C0060/R0600

Предвидена брутна
загуба — Общо засегнати
от бурята ►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба преди диверсификация
за 20-те ►M1 посочени региона ◄.
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C0070/
R0400–R0590

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от буря, като се вземе
предвид диверсификационният ефект между зоните.

C0070/R0600

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от бурята ►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна загуба
и общия размер на експозициите.

C0080/
R0400–R0590

Сценарий А или Б —
►M1 Посочен регион ◄

По-голямото между капиталовото изискване за риска от буря за
всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄ съгласно сценарий А
или сценарий Б.
Когато се определя кое капиталово изискване (сценарий А или Б) е
по-голямо, трябва да се вземе предвид ефектът от намаляването на
риска на специфичните за групата презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск във връзка с този застрахователен риск.

C0090/
R0400–R0590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Капиталово изискване за катастрофичен риск преди намаляване на
риска, произтичащ от буря, за всеки от 20-те ►M1 посочени
региона ◄ съгласно по-голямата стойност между сценарий А или
сценарий Б.

C0090/R0600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от бурята ►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
произтичащ от буря, за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0090/R0790

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо други
засегнати от бурята
региони преди диверсиф
икация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, произтичащ от
буря в регионите, различни от ►M1 посочените региони ◄. Това е
размерът на непосредствената загуба, без да се приспадат сумите,
възстановими по презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск.

C0090/R0800

Капиталово изискване за Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
катастрофичен риск
произтичащ от буря, за всички региони.
преди намаляване на
риска — Общо всички
засегнати от бурята
региони преди диверсиф
икация

C0090/R0810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Диверсифик
ационен ефект между
регионите

C0090/R0820

Капиталово изискване за Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
катастрофичен риск
на риска, произтичащ от буря, като се вземе предвид диверсифик
преди намаляване на
ационният ефект, отчетен в позиция C0090/R0810.
риска — Общо засегнати
от бурята след диверсиф
икация

C0100/
R0400–R0590

Прогнозно намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
рисковете, произтичащи от буря, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният ефект от
намаляване на риска, съответстващ на избрания сценарий, на спец
ифичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск, с изключение на прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие.
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C0100/R0600

Прогнозно намаляване на
риска — Общо засегнати
от бурята ►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска, произтичащ от
буря, за всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0100/R0790

Прогнозно намаляване на
риска — Общо други
засегнати от бурята
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозният ефект от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0100/R0800

Прогнозно намаляване на Общ размер на прогнозното намаляване на риска, произтичащ от
риска — Общо всички
буря, за всички региони.
засегнати от бурята
региони преди диверсиф
икация

C0110/
R0400–R0590

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие, съответстващи
на избрания сценарий, в резултат на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск.

C0110/R0600

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
засегнати от бурята
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 20-те ►M1
посочени
региона ◄.

C0110/R0790

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо други
засегнати от бурята
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск.

C0110/R0800

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
всички засегнати от
бурята региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване
презастрахователното покритие за всички региони.

C0120/
R0400–R0590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск, прои
зтичащ от бурите във всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄,
съответстващ на избрания сценарий.

C0120/R0600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от бурята
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за 20-те
►M1 посочени региона ◄.

C0120/R0790

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо други засегнати от
бурята региони преди
диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, произтичащ от
буря в регионите, различни от ►M1 посочените региони ◄. Това е
размерът на непосредствената загуба, включително приспадането
на сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск.

на
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C0120/R0800

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо всички засегнати
от бурята региони преди
диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за всички
региони.

C0120/R0810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен
ефект между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
капиталовото изискване след намаляване на риска, за рискове,
произтичащи от буря, за различните региони (►M1 посочени
региони ◄ и други региони).

C0120/R0820

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от бурята
след диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, произтичащ от буря, като се вземе предвид диверсифик
ационният ефект, отчетен в позиция C0120/R0810.

Риск от природно бедствие — Земетресение
C0130/
R1040–R1210

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователната или
презастрахователната група ще получи през следващата година
във връзка с 14-те региона, различни от ►M1 посочените
региони ◄ (включително регионите, посочени в приложение III, с
изключение на посочените в приложение V или в приложение XIII
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със
задълженията за вид дейност:
—„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
покриващо риск от земетресение, включително пропорционалните
презастрахователни задължения; както и
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, покриващо
щети в резултат на земетресение върху имущество, разположено
на брега, включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C0130/R1220

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Общо други засегнати
от земетресение региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите, които застрахов
ателната или презастрахователната група ще получи през
следващата година във връзка с другите региони.

C0140/
R0830–R1020

Експозиция —
►M1 Посочен регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност:
„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
във връзка с договори, които покриват риск от земетресение, в
случай че рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен
регион ◄; както и
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения, във връзка с
договори, които покриват щети в резултат на земетресение върху
имущество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен
в този конкретен ►M1 посочен регион ◄;

C0140/R1030

Експозиция — Общо
засегнати от земетресение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на експозицията за 20-те ►M1 посочени региона ◄.
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C0150/
R0830–R1020

Предвидена брутна
загуба — ►M1 Посочен
регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на земетресение за всеки от
20-те ►M1 посочени региона ◄, като се вземе предвид диверсиф
икационният ефект между зоните.

C0150/R1030

Предвидена брутна
загуба — Общо засегнати
от земетресение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба от земетресение преди
диверсификация за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0160/
R0830–R1020

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 20-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от земетресение съгласно
стандартната формула, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между зоните.

C0160/R1030

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо
засегнати от земетресение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна загуба
и общия размер на експозициите.

C0170/
R0830–R1020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Капиталово изискване преди намаляване на риска, произтичащ от
земетресение, за всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0170/R1030

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо
засегнати от земетресение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
произтичащ от земетресение, за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0170/R1220

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо други
засегнати от земетресение
региони преди диверсиф
икация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, произтичащ от
земетресение в регионите, различни от ►M1
посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба, без да се
приспадат сумите, възстановими по презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск.

C0170/R1230

Капиталово изискване за Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
произтичащ от земетресение, за всички региони.
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо всички
засегнати от земетресение
региони преди диверсиф
икация

C0170/R1240

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Диверсифик
ационен ефект между
регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
рисковете, произтичащи от земетресение, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0170/R1250

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от земетресение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, произтичащ от земетресение, като се вземе предвид
диверсификационният ефект, отчетен в позиция C0170/R1240.

C0180/
R0830–R1020

Прогнозно намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният ефект от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск, с
изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.
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C0180/R1030

Прогнозно намаляване на
риска — Общо засегнати
от земетресение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за 20-те
►M1 посочени региона ◄.

C0180/R1220

Прогнозно намаляване на
риска — Общо други
засегнати от земетресение
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозният ефект от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0180/R1230

Прогнозно намаляване на Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички
риска — Общо всички
региони.
засегнати от земетресение
региони преди диверсиф
икация

C0190/
R0830–R1020

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 20-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие в резултат на
специфичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск.

C0190/R1030

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
засегнати от земетресение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 20-те ►M1 посочени региона ◄.

C0190/R1220

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо други
засегнати от земетресение
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск.

C0190/R1230

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
всички засегнати от
земетресение региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване
презастрахователното покритие за всички региони.

C0200/
R0830–R1020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск, прои
зтичащ от земетресение във всеки от 20-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0200/R1030

Капиталово изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на
риска — Общо засегнати
от земетресение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, произтичащ от земетресение, за 20-те ►M1 посочени
региона ◄.

C0200/R1220

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо други засегнати от
земетресение региони
преди диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, произтичащ от
земетресение в регионите, различни от ►M1 посочените
региони ◄. Това е размерът на непосредствената загуба, включ
ително приспадането на сумите, възстановими по презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

на
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C0200/R1230

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо всички засегнати
от земетресение региони
преди диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, произтичащ от земетресение, за всички региони.

C0200/R1240

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен
ефект между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
капиталовото изискване след намаляване на риска, за
рискове, произтичащи от земетресение, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0200/R1250

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от
земетресение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, произтичащ от земетресение, като се вземе предвид
диверсификационният ефект, отчетен в позиция C0200/R1240.

Риск от природно бедствие — Наводнение
C0210/
R1410–R1580

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователната или
презастрахователната група ще получи през следващата година
във връзка с 14-те региона, различни от ►M1 посочените
региони ◄ (включително регионите, посочени в приложение III, с
изключение на посочените в приложение V или в приложение XIII
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със
задълженията за вид дейност:
—„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
покриващо риск от наводнение, включително пропорционалните
презастрахователни задължения;
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, покриващо
щети в резултат на наводнение върху имущество, разположено на
брега, включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения;
„Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C0210/R1590

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Общо други засегнати
от наводнение региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите, които застрахов
ателната или презастрахователната група ще получи през
следващата година във връзка с другите региони.

C0220/
R1260–R1390

Експозиция —
►M1 Посочен регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 14-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност:
„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
във връзка с договори, които покриват риск от наводнение, в
случай че рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен
регион ◄;
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения, във връзка с
договори, които покриват щети в резултат на наводнение върху
имущество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен
в този конкретен ►M1 посочен регион ◄; както и
„Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
умножени по 1,5, във връзка с договори, които покриват щети в
резултат на наводнение върху имущество, разположено на брега, в
случай че рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен
регион ◄.
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C0220/R1400

Експозиция — Общо
засегнати от наводнение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на експозицията за 14-те ►M1 посочени региона ◄.

C0220/
R1260–R1390

Предвидена брутна
загуба — ►M1 Посочен
регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на наводнение във всеки от
14-те ►M1 посочени региона ◄, като се вземе предвид диверсиф
икационният ефект между зоните.

C0230/R1400

Предвидена брутна
загуба — Общо
засегнати от наводнение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба от наводнение преди
диверсификация за 14-те ►M1 посочени региона ◄.

C0240/
R1260–R1390

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 14-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от наводнение съгласно
стандартната формула, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между зоните.

C0240/R1400

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо
засегнати от наводнение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна загуба
и общия размер на експозициите.

C0250/
R1260–R1390

Сценарий А или Б —
►M1 Посочен регион ◄

По-голямото между капиталовото изискване за риска от наводнение
във всеки от 14-те ►M1 посочени региона ◄ съгласно сценарий А
или сценарий Б.
Когато се определя кое капиталово изискване (сценарий А или Б) е
по-голямо, трябва да се вземе предвид ефектът от намаляването на
риска на специфичните за групата презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск във връзка с този застрахователен риск.

C0260/
R1260–R1390

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Капиталово изискване за катастрофичен риск преди намаляване
на риска, произтичащ от наводнение във всеки от 14-те
►M1 посочени региона ◄ съгласно по-голямата стойност между
сценарий А или сценарий Б.

C0260/1400

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо
засегнати от наводнение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
произтичащ от наводнение, за 14-те ►M1 посочени региона ◄.

C0260/R1590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо други
засегнати от наводнение
региони преди диверсиф
икация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, произтичащ от
наводнение в регионите, различни от ►M1 посочените региони ◄.
Това е размерът на непосредствената загуба, без да се приспадат
сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск.

C0260/R1600

Капиталово изискване за Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
катастрофичен риск
произтичащ от наводнение, за всички региони.
преди намаляване на
риска — Общо всички
засегнати от наводнение
региони преди диверсиф
икация
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C0260/R1610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Диверсифик
ационен ефект между
регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
рисковете, произтичащи от наводнение, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0260/R1620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от наводнение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, произтичащ от наводнение, като се вземе предвид
диверсификационният ефект, отчетен в позиция C0260/R1610.

C0270/
R1260–R1390

Прогнозно намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

За всеки от 14-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният ефект от
намаляване на риска, съответстващ на избрания сценарий, на спец
ифичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск, с изключение на прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие.

C0270/R1400

Прогнозно намаляване
на риска — Общо
засегнати от наводнение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за 14-те
►M1 посочени региона ◄.

C0270/R1590

Прогнозно намаляване на
риска — Общо други
засегнати от наводнение
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозният ефект от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0270/R1600

Прогнозно намаляване на Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички
риска — Общо всички
региони.
засегнати от наводнение
региони преди диверсиф
икация

C0280/
R1260–R1390

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 14-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие, съответстващи
на избрания сценарий, в резултат на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск.

C0280/R1400

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
засегнати от наводнение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 14-те ►M1 посочени региона ◄.

C0280/R1590

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо други
засегнати от наводнение
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск.

C0280/R1600

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
всички засегнати от
наводнение региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване
презастрахователното покритие за всички региони.

C0290/
R1260–R1390

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск, прои
зтичащ от наводнение във всеки от 14-те ►M1 посочени
региона ◄, съответстващ на избрания сценарий.

на
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C0290/R1400

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от
наводнение
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за 14-те
►M1 посочени региона ◄.

C0290/R1590

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо други засегнати от
наводнение региони
преди диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, произтичащ от
наводнение в регионите, различни от ►M1 посочените региони ◄.
Това е размерът на непосредствената загуба, включително приспа
дането на сумите, възстановими по презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск.

C0290/R1600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо всички засегнати
от наводнение региони
преди диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за всички
региони.

C0290/R1610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен
ефект между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на капит
аловото изискване след намаляване на риска, за рискове, прои
зтичащи от наводнение, за различните региони (►M1 посочени
региони ◄ и други региони).

C0290/R1620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от
наводнение след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, произтичащ от наводнение, като се вземе предвид
диверсификационният ефект, отчетен в позиция C02690/R1610.

Риск от природно бедствие — Градушка
C0300/
R1730–R1900

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Други региони

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователната или
презастрахователната група ще получи през следващата година
във връзка с 9-те региона, различни от ►M1 посочените
региони ◄ (включително регионите, посочени в приложение III, с
изключение на посочените в приложение V или в приложение XIII
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35), по договор във връзка със
задълженията за вид дейност:
—„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
покриващо риск от градушка, включително пропорционалните
презастрахователни задължения;
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, покриващо
щети в резултат на градушка върху имущество, разположено на
брега, включително пропорционалните презастрахователни задъ
лжения; както и
„Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C0300/R1910

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Общо други засегнати
от градушка региони
преди диверсификация

Общ размер на прогнозната оценка на премиите, които застрахов
ателната или презастрахователната група ще получи през
следващата година във връзка с другите региони.
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C0310/
R1630–R1710

Експозиция —
►M1 Посочен регион ◄

Сборът от общата застрахователна сума по всеки от 9-те
►M1 посочени региона ◄ за видове дейност:
„Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
във връзка с договори, които покриват риск от градушка, в
случай че рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен
регион ◄;
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения, във връзка с
договори, които покриват щети в резултат на градушка върху
имущество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен
в този конкретен ►M1 посочен регион ◄; както и
„Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
умножени по 5, във връзка с договори, които покриват щети в
резултат на градушка върху имущество, разположено на брега, в
случай че рискът е разположен в този конкретен ►M1 посочен
регион ◄.

C0310/R1720

Експозиция — Общо
засегнати от градушка
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на експозицията за 9-те ►M1 посочени региона ◄.

C0320/
R1630–R1710

Предвидена брутна
загуба — ►M1 Посочен
регион ◄

Предвидена брутна загуба в резултат на градушка във всеки от 9-те
►M1 посочени региона ◄, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между зоните.

C0320/R1720

Предвидена брутна
загуба — Общо засегнати
от градушка
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на предвидената брутна загуба от градушка преди
диверсификация за 9-те ►M1 посочени региона ◄.

C0330/
R1630–R1710

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Коефициент на капиталовото изискване за всеки от 9-те
►M1 посочени региона ◄ за риска от градушка съгласно
стандартната формула, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект между зоните.

C0330/R1720

Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо
засегнати от градушка
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Съотношение между общия размер на предвидената брутна загуба
и общия размер на експозициите.

C0340/
R1630–R1710

Сценарий А или Б —
►M1 Посочен регион ◄

По-голямото между капиталовото изискване за риска от градушка
във всеки от 9-те ►M1 посочени региона ◄ съгласно сценарий А
или сценарий Б.
Когато се определя кое капиталово изискване (сценарий А или Б) е
по-голямо, трябва да се вземе предвид ефектът от намаляването на
риска на специфичните за групата презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск във връзка с този застрахователен риск.

C0350/
R1630–R1710

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

Капиталово изискване за катастрофичен риск преди намаляване на
риска, произтичащ от градушка във всеки от 9-те ►M1 посочени
региона ◄ съгласно по-голямата стойност между сценарий А или
сценарий Б.
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C0350/R1720

Капиталовото изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от градушка
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
произтичащ от градушка, за 9-те ►M1 посочени региона ◄.

C0350/R1910

Капиталовото изискване
за катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо други
засегнати от градушка
региони преди диверсиф
икация

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, произтичащ от
градушка в регионите, различни от ►M1 посочените региони ◄.
Това е размерът на непосредствената загуба, без да се приспадат
сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск.

C0350/R1920

Капиталовото изискване
Общ размер на капиталовото изискване преди намаляване на риска,
за катастрофичен риск
произтичащ от градушка, за всички региони.
преди намаляване на
риска — Общо всички
засегнати от градушка
региони преди диверсиф
икация

C0350/R1930

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Диверсифик
ационен ефект между
регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
рисковете, произтичащи от градушка, за различните региони
(►M1 посочени региони ◄ и други региони).

C0350/R1940

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от градушка след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, произтичащ от градушка, като се вземе предвид
диверсификационният ефект, отчетен в позиция C0350/R1930.

C0360/
R1630–R1710

Прогнозно намаляване на
риска — ►M1 Посочен
регион ◄

За всеки от 9-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозният ефект от
намаляване на риска, съответстващ на избрания сценарий, на спец
ифичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск, с изключение на прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие.

C0360/R1720

Прогнозно намаляване
на риска — Общо
засегнати от градушка
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за 9-те
►M1 посочени региона ◄.

C0360/R1910

Прогнозно намаляване на
риска — Общо други
засегнати от градушка
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозният ефект от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0360/R1820

Прогнозно намаляване на Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички
риска — Общо всички
региони.
засегнати от градушка
региони преди диверсиф
икация

C0370/
R1630–R1710

Прогнозни премии
за възобновяване на
презастрахователното
покритие —
►M1 Посочен регион ◄

За всеки от 9-те ►M1 посочени региона ◄, прогнозните премии за
възобновяване на презастрахователното покритие, съответстващи
на избрания сценарий, в резултат на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск.
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C0370/R1720

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
засегнати от градушка
►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие за 9-те ►M1 посочени региона ◄.

C0370/R1910

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо други
засегнати от градушка
региони преди диверсиф
икация

За всички региони, различни от ►M1 посочените региони ◄, прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск.

C0370/R1920

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
всички засегнати от
градушка региони преди
диверсификация

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване
презастрахователното покритие за всички региони.

C0380/
R1630–R1710

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
►M1 Посочен регион ◄

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск, прои
зтичащ от градушка във всеки от 9-те ►M1 посочени региона ◄,
съответстващ на избрания сценарий.

C0380/R1720

Капиталовото изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на риска
— Общо засегнати от
градушка ►M1 посочени
региони ◄ преди
диверсификация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за 9-те
►M1 посочени региона ◄.

C0380/R1910

Капиталовото изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на риска
— Общо други засегнати
от градушка региони
преди диверсификация

Капиталовото изискване след намаляване на риска, произтичащ от
градушка в регионите, различни от ►M1 посочените региони ◄.
Това е размерът на непосредствената загуба, включително приспа
дането на сумите, възстановими по презастрахователни договори и
схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск.

C0380/R1920

Капиталовото изискване
за катастрофичен риск
след намаляване на риска
— Общо всички
засегнати от градушка
региони преди диверсиф
икация

Общият размер на капиталовото изискване, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
презастрахователни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за всички
региони.

C0380/R1930

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен
ефект между регионите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на капит
аловото изискване след намаляване на риска, за рискове, произтичащи
от градушка, за различните региони (►M1 посочени региони ◄ и
други региони).

C0380/R1940

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от
градушка след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, произтичащ от градушка, като се вземе предвид
диверсификационният ефект, отчетен в позиция C0380/R1930.

на

Риск от природно бедствие — Движение на земни маси
C0390/R1950

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени
— Общо засегнати от
движение на земни маси
преди диверсификация

Прогнозна оценка на премиите, които застрахователната или
презастрахователната група ще получи през следващата година за
договора, във връзка със задълженията за вид дейност „Имущ
ествено застраховане срещу пожар и други бедствия“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения.
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C0400/R1950

Експозиция — Общо
засегнати от движението
на земни маси преди
диверсификация

C0410/R1950

Предвидена брутна
загуба — Общо засегнати
от движението на земни
маси преди диверсиф
икация
Коефициент на капит
аловото изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от движението на земни
маси преди диверсиф
икация
Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от движението на земни
маси преди диверсиф
икация
Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Диверсифик
ационен ефект между
зоните — Общо
засегнати от движението
на земни маси преди
диверсификация
Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо засегнати
от движението на земни
маси преди диверсиф
икация
Прогнозно намаляване на
риска — Общо засегнати
от движението на земни
маси преди диверсиф
икация
Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
засегнати от движението
на земни маси преди
диверсификация
Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от
движението на земни
маси преди диверсиф
икация
Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен
ефект между зоните

C0420/R1950

C0430/R1950

C0430/R1960

C0430/R1970

C0440/R1950

C0450/R1950

C0460/R1950

C0460/R1960

Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори, и по отношение на
територията на Франция.
Сборът на общите застрахователни суми, съставени от
географските участъци на територията на Франция, по вид
дейност „Имуществено застраховане срещу пожар и други
бедствия“, включително пропорционалните презастрахователни
задължения, които са достатъчно хомогенни по отношение на
риска от движение на земни маси, на който са изложени застрахов
ателните и презастрахователните групи по отношение на тази
територия. Зоните обхващат заедно цялата територия.
►M1 Предвидена брутна загуба в резултат на движението на
земни маси, преди да се вземе предвид диверсификационният
ефект между зоните. ◄

►M1 Коефициент на капиталовото изискване по отношение на
територията на Франция за движение на земни маси, преди да се
вземе предвид диверсификационният ефект между зоните. ◄

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, произтичащ от
движение на земни маси на територията на Франция. Това е
размерът на непосредствената загуба, без да се приспадат сумите,
възстановими по презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, която по отношение на движението на земни маси е равна
на Предвидената брутна загуба (позиция C0410/R1950).
Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
рисковете от движение на земни маси, за различните зони от
територията на Франция.

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, произтичащ от движение на земни маси, като се вземе
предвид диверсификационният ефект, отчетен в позиция C0430/
R1960.

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.
Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск.

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск, прои
зтичащ от движение на земни маси.

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
капиталовото изискване след намаляване на рисковете от
движение на земни маси, за различните зони от територията на
Франция.
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C0460/R1970

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо засегнати от
движението на земни
маси след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, произтичащ от движение на земни маси, като се вземе
предвид диверсификационният ефект, отчетен в позиция C0460/
R1960.

Риск от природно бедствие — Непропорционално имуществено презастраховане
C0470/R2000

Прогнозна оценка на
брутните премии, които
трябва да бъдат получени

Прогнозна стойност на премиите, които застрахователната или
презастрахователната група ще получи през следващата година за
договора във връзка със задълженията за вид дейност
непропорционално
имуществено
презастраховане,
според
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C0480/R2000

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Капиталовото изискване преди намаляване на риска за
непропорционално имуществено презастраховане. Това е размерът
на непосредствената загуба, без да се приспадат сумите, възста
новими по презастрахователни договори и схеми със специална
цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

C0490/R2000

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата ретроцесионни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от прието непропорционално имуществено
презастраховане, с изключение на прогнозните премии за възоб
новяване на презастрахователното покритие.

C0500/R2000

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата ретроцесионни
договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, свързани с рискове, произтичащи от
прието непропорционално имуществено презастраховане.

C0510/R2000

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата ретроцесионни
договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, свързани с рисковете, произтичащи от
прието непропорционално имуществено презастраховане.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
C0520/R2100

Брой полици във връзка с
моторни превозни
средства с таван над
24 милиона EUR

Броят на превозните средства, застраховани от застрахователната
или презастрахователната група във видове дейност „Застраховане
на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни
средства“, включително пропорционалните презастрахователни
задължения, с приет таван на полицата над 24 000 000 EUR.

C0530/R2100

Брой полици във връзка с
моторни превозни
средства под или равни
на 24 милиона EUR

Броят на превозните средства, застраховани от застрахователната
или презастрахователната група във видове дейност „Застраховане
на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни
средства“, включително пропорционалните презастрахователни
задължения, с приет таван на полицата под или равен 24 000 000
EUR.

C0540/R2100

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на гражданска
отговорност във връзка с
моторни превозни
средства преди
намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, произтичащ от застраховане на гражданска отговорност
във връзка с моторни превозни средства.

C0550/R2100

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата ретроцесионни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от застраховане на гражданска отговорност
във връзка с моторни превозни средства, с изключение на прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие.
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C0560/R2100

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове, прои
зтичащи от застраховане на гражданска отговорност във връзка с
моторни превозни средства.

C0570/R2100

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на гражданска
отговорност във връзка с
моторни превозни
средства след намаляване
на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата ретроцесионни
договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, свързани с рисковете, произтичащи от
застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Сблъскване на морски танкер
C0580/R2200

Вид покритие, Дял от
капиталовото изискване
за катастрофичен риск за
корабен корпус във
връзка с танкер t, преди
намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всяко
покритие във връзка с корабен корпус, за рисковете, произтичащи
от сблъскване на морски танкер.
Максимумът се отнася за всички петролни и газови танкери,
застраховани от застрахователната или презастрахователната
група срещу риск от сблъскване на танкер във видове дейност:
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения; както и
„Непропорционално
презастраховане“.

морско,

авиационно

и

транспортно

Размерът на това покритие е равен на застрахователната сума,
приета от застрахователната или презастрахователната група за
морско застраховане и презастраховане във връзка с всеки танкер.
C0590/R2200

Дял от капиталовото
изискване за
катастрофичен риск за
морска гражданска отго
ворност във връзка с
танкер t, преди
намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всяко
покритие във връзка с морска гражданска отговорност, за
рисковете, произтичащи от сблъскване на морски танкер.
Максимумът се отнася за всички петролни и газови танкери,
застраховани от застрахователната или презастрахователната
група срещу риск от сблъскване на танкер във видове дейност:
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения; както и
„Непропорционално
презастраховане“.

морско,

авиационно

и

транспортно

Размерът на това покритие е равен на застрахователната сума,
приета от застрахователната или презастрахователната група за
морско застраховане и презастраховане във връзка с всеки танкер.
C0600/R2200

Дял от капиталовото
изискване за
катастрофичен риск за
морска гражданска отго
ворност при замърсяване
с нефт във връзка с
танкер t преди
намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всяко
покритие във връзка с морска гражданска отговорност при
замърсяване с нефт, за рисковете, произтичащи от сблъскване на
морски танкер.
Максимумът се отнася за всички петролни и газови танкери,
застраховани от застрахователната или презастрахователната
група срещу риск от сблъскване на танкер във видове дейност:
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения; както и
„Непропорционално
презастраховане“.

морско,

авиационно

и

транспортно

Размерът на това покритие е равен на застрахователната сума,
приета от застрахователната или презастрахователната група за
морско застраховане и презастраховане във връзка с всеки танкер.
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C0610/R2200

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
сблъскване на морски
танкер преди намаляване
на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за рискове, произтичащи от сблъскване на морски танкер.

C0620/R2200

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от сблъскване на морски танкер, с
изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0630/R2200

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове, прои
зтичащи от сблъскване на морски танкер.

C0640/R2200

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
сблъскване на морски
танкер след намаляване
на риска

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на риска на
специфичните за групата ретроцесионни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рисковете, произтичащи от сблъскване на
морски танкер.

C0650/R2200

Име на кораба

Име на съответния кораб.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Експлозия на морска платформа
C0660–C0700/
R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска
платформа — Вид
покритие — преди
намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всеки
вид покритие (щети върху имущество, изваждане на останки от
корабокрушение, загуба на доходи от добива, покриване или
обезопасяване на кладенеца, застрахователни и презастрахователни
задължения), за рисковете, произтичащи от експлозия на морска
платформа.
Максимумът се отнася за всички петролни и газови офшорни плат
форми, застраховани от застрахователната или презастраховат
елната група срещу риск от експлозия на морска платформа във
видове дейност:
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения; както и
„Непропорционално
презастраховане“.

морско,

авиационно

и

транспортно

Сумата по вид покритие е равна на застрахователната сума за
съответния вид покритие, прието от застрахователната или
презастрахователната група по отношение на избраната платформа.
C0710/R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска
платформа преди
намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за рискове, произтичащи от експлозия на морска плат
форма.

C0720/R2300

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от експлозия на морска платформа, с
изключение на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие.

C0730/R2300

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове, прои
зтичащи от експлозия на морска платформа.
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C0740/R2300

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
експлозия на морска
платформа след
намаляване на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата ретроцесионни
договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, свързани с рисковете, произтичащи от
експлозия на морска платформа.

C0750/R2300

Име на платформата

Име на съответната платформа.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Морско застраховане
C0760/R2400

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за
морско застраховане
преди намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видовете
събития, за морски рискове.

C0760/R2410

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за
морско застраховане
преди намаляване на
риска — Диверсификация
между видове събития

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните видове събития, за морски рискове.

C0760/R2420

Капиталово изискване за
морското застраховане
преди намаляване на
риска — Общо след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видовете събития,
за морски рискове.

C0770/R2400

Прогнозна оценка на
общото намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият ефект от намаляването на риска, преди диверсиф
икационния ефект между видовете събития, на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ
от морски рискове.

C0780/R2400

Капиталово изискване за
морското застраховане
след намаляване на риска
— Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видовете
събития, за морски рискове.

C0780/R2410

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за
морско застраховане след
намаляване на риска —
Диверсификация между
видове събития

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните видове събития, за морски рискове.

C0780/R2420

Капиталово изискване за
морското застраховане
след намаляване на риска
— Общо след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видовете събития,
за морски рискове.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Авиационно застраховане
C0790–C0800/
R2500

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
авиационното
застраховане преди
намаляване на риска —
Вид покритие — преди
намаляване на риска

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всеки
вид покритие (на авиационен корпус, авиационна отговорност), за
рисковете, произтичащи от авиация.
Максимумът се отнася за всички въздухоплавателни средства,
застраховани от застрахователната или презастрахователната
група във видове дейност:
„Морско, авиационно и транспортно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения; както и
„Непропорционално
презастраховане“.

морско,

авиационно

и

транспортно

Сумата по вид покритие е равна на застрахователната сума за
съответния вид покритие, прието от застрахователната или
презастрахователната група за авиационно застраховане и
презастраховане, по отношение на избраното въздухоплавателно
средство.
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C0810/R2500

Капиталово изискване за
катастрофичен риск в
авиационното
застраховане преди
намаляване на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за рискове, произтичащи от авиация.

C0820/R2500

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от авиация, с изключение на прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие.

C0830/R2500

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове, прои
зтичащи от авиация.

C0840/R2500

Капиталово изискване за
катастрофичен риск за
авиация след намаляване
на риска — Общо (ред)

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на риска на
специфичните за групата ретроцесионни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рисковете, произтичащи от авиация.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Застраховане срещу пожар
C0850/R2600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
пожар преди намаляване
на риска

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за рискове от пожар.
Равнява се на най-голямата концентрация на риска от пожар за
дадена застрахователна или презастрахователна група, което
представлява съвкупността от сградите с най-висока застрахов
ателна сума, които отговарят на следните условия:
застрахователната или презастрахователната група има, по
отношение на всяка сграда, застрахователни или презастрахов
ателни задължения във видове дейност „Имуществено застраховане
срещу пожар и други бедствия“, включително пропорционалните
презастрахователни
задължения,
които
покриват
щетите,
причинени от пожар или експлозия, включително щетите в
резултат от терористични атаки;
всички сгради са частично или изцяло разположени в радиус от 200
метра.

C0860/R2600

Прогнозно намаляване на
риска

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата ретроцесионни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от пожар, с изключение на прогнозните
премии за възобновяване на презастрахователното покритие.

C0870/R2600

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове, прои
зтичащи от пожар.

C0880/R2600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Застраховане срещу
пожар

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на риска на
специфичните за групата ретроцесионни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рисковете, произтичащи от пожар.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Застраховане на отговорност
C0890/
R2700–R2740

Получени премии след
12 месеца — Вид
покритие

Премиите по вид покритие, които застрахователната или
презастрахователната група ще получи през следващите 12 месеца
във връзка със застрахователни и презастрахователни задължения
във връзка с рискове от възникване на отговорност, за следните
видове покрития:
Застрахователни и пропорционални презастрахователни задължения
във връзка с отговорността при нарушаване на професионални
задължения, различни от застраховането и презастраховането на
отговорността при нарушаване на професионални задължения на
самонаети занаятчии или специалисти;
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Застраховане и пропорционално презастраховане на отговорността
на работодатели;
Застраховане и пропорционално презастраховане на отговорността
на директори и служители;
Застрахователни и презастрахователни задължения във връзка с
отговорност, включени в дейности „Застраховане във връзка с
обща гражданска отговорност“, включително пропорционалните
презастрахователни задължения, различни от задълженията,
включени в рискови групи за възникване на отговорност 1—3,
различни от застраховането и пропорционалното презастраховане
на лична отговорност и различни от застраховането и
презастраховането на отговорността при нарушаване на профес
ионални задължения на самонаетите занаятчии или специалисти;
Непропорционално презастраховане.
За целите на това изчисление се взема брутната стойност на
премиите, без приспадане на премиите по презастрахователни
договори.
C0890/R2750

Получени премии след
12 месеца — Общо

Общо за всички видове покритие на премиите, получени от
застрахователната
или
презастрахователната
група,
през
следващите 12 месеца.

C0900/
R2700–R2740

Най-високата предо
ставена граница за възн
икване на отговорност —
Вид покритие

Най-високата граница, по вид покритие, предоставено от застрахов
ателната или презастрахователната група, във връзка с рискове от
възникване на отговорност.

C0910/
R2700–R2740

Брой претенции — Вид
покритие

Броя на застрахователните претенции, по вид покритие, който е
равен на най-малкото цяло число, което надвишава размера
съгласно предвидената формула.

C0920/
R2700–R2740

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност преди
намаляване на риска —
Вид покритие

Това е размерът на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, по вид покритие, за рискове от възникване на отговорност.

C0920/R2750

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност преди
намаляване на риска —
Общо

Общ размер на капиталовото изискване за всички видове покритие
намаляване на риска, за рискове от възникване на отговорност.

C0930/
R2700–R2740

Очаквано намаляване на
риска — Вид покритие

Прогнозният ефект от намаляване на риска, по вид покритие, на
специфичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рискове, произтичащи от възникване на отго
ворност, с изключение на прогнозните премии за възобновяване
на презастрахователното покритие.

C0930/R2750

Прогнозно намаляване на
риска — Общо

Общ размер на прогнозното намаляване на риска за всички видове
покритие.

C0940/
R2700–R2740

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Вид
покритие

Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие, по вид покритие, в резултат на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от възникване на отговорност.

C0940/R2750

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо

Общ размер на прогнозните премии за възобновяване
презастрахователното покритие за всички видове покритие.

C0950/
R2700–R2740

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност след намаляване
на риска — Вид покритие

Капиталовото изискване, по вид покритие, след като се приспадне
ефектът от намаляване на риска на специфичните за групата
ретроцесионни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рисковете, произтичащи от възникване на отговорност.

на
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C0950/R2750

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност след намаляване
на риска — Общо

Общ размер на капиталовото изискване за всички видове покритие,
след като се приспадне ефектът от намаляване на риска на спец
ифичните за групата ретроцесионни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рисковете, произтичащи от възникване на отго
ворност.

C0960/R2800

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност преди намаляване
на риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видовете
покритие, за рискове от възникване на отговорност.

C0960/R2810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност преди намаляване
на риска — Диверсиф
икация между видове
покритие

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните видове покритие, за рискове от възн
икване на отговорност.

C0960/R2820

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност преди намаляване
на риска — Общо след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видовете
покритие, за рискове от възникване на отговорност.

C0970/R2800

Прогнозна оценка на
общото намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на прогнозната оценка на общото намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видовете
покритие, за рискове от възникване на отговорност.

C0980/R2800

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност след намаляване
на риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видовете
покритие, за рискове от възникване на отговорност.

C0980/R2810

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност след намаляване
на риска — Диверсиф
икация между видове
покритие

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните видове покритие, за рискове от възн
икване на отговорност.

C0980/R2820

Капиталово изискване за
катастрофичен риск от
възникване на отго
ворност след намаляване
на риска — Общо след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видовете
покритие, за рискове от възникване на отговорност.

Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Кредитно и гаранционно застраховане
C0990/
R2900–R2910

Експозиция
(индивидуална или
групова) — Най-голяма
експозиция

Двете най-големи брутни експозиции в кредитното застраховане на
застрахователната или презастрахователната група, определени въз
основа на сравнение с нетния размер на загубата при неизпълнение
на експозициите в кредитното застраховане, т.е. загубата при неизпъ
лнение след приспадане на сумите, възстановими по презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.

C0990/R2920

Експозиция
(индивидуална или
групова) — Общо

Общият размер на двете най-големи брутни експозиции в
кредитното застраховане на застрахователната или презастраховат
елната група, определени въз основа на сравнение с нетния размер
на загубата при неизпълнение на експозициите в кредитното
застраховане, т.е. загубата при неизпълнение след приспадане на
сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

C1000/
R2900–R2910

Дял на причинените от
сценария щети — Найголяма експозиция

Процентът, който представлява загубата при неизпълнение на
брутната кредитна експозиция, т.е. без да се приспадат сумите,
възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, за всяка от двете най-големи брутни експозиции в кредитното
застраховане на застрахователната или презастрахователната група.
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C1000/R2920

Дял на причинените от
сценария щети — Общо

Средната загуба при неизпълнение на двете най-големи брутни
експозиции в кредитното застраховане, без да се приспадат
сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори
и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск.

C1010/
R2900–R2910

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска —
Голямо кредитно неизпъ
лнение — Най-голяма
експозиция
Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска —
Голямо кредитно неизпъ
лнение — Общо
Прогнозно намаляване на
риска — Най-голяма
експозиция

Това е капиталовото изискване преди намаляване на риска, по найголяма експозиция, произтичащ от сценарий на голямо кредитно
неизпълнение при рискове, свързани с кредитно и гаранционно
застраховане.

C1010/R2920

C1020/
R2900–R2910

C1020/R2920

Прогнозно намаляване на
риска — Общо

C1030/
R2900–R2910

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Най-голяма
експозиция

C1030/R2920

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо

C1040/
R2900–R2910

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след
намаляване на риска —
Голямо кредитно неизпъ
лнение — Най-голяма
експозиция
Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след
намаляване на риска —
Голямо кредитно неизпъ
лнение — Общо
Получени премии след
12 месеца

C1040/R2920

C1050/R3000

C1060/R3000

Премия за катастрофичен
риск при кредитно и
гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска —
Риск от рецесия

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, произтичащ от сценарий на голямо кредитно неизпъ
лнение при рискове, свързани с кредитно и гаранционно
застраховане.

Прогнозният ефект от намаляване на риска, по най-голяма
експозиция, на специфичните за групата презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, свързани с рискове, произтичащи от
сценарий на голямо кредитно неизпълнение при кредитно и
гаранционно застраховане, с изключение на прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие.
Прогнозният ефект от намаляване на риска, за двете най-големи
експозиции, на специфичните за групата презастрахователни
договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск, свързани с рискове, произтичащи от
сценарий на голямо кредитно неизпълнение при кредитно и
гаранционно застраховане, с изключение на прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие.
Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие, по най-голяма експозиция, в резултат на специфичните
за групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от сценарий на голямо кредитно неизпъ
лнение при кредитно и гаранционно застраховане.
Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие, за двете най-големи експозиции, в резултат на специф
ичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рискове, произтичащи от сценарий на голямо
кредитно неизпълнение при кредитно и гаранционно застраховане.
Нетно капиталово изискване, по най-голяма експозиция, след като
се приспадне ефектът от намаляване на риска на специфичните за
групата ретроцесионни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от сценарий на голямо кредитно неизпъ
лнение при кредитно и гаранционно застраховане.

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на риска на
специфичните за групата ретроцесионни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рискове, произтичащи от сценарий на голямо
кредитно неизпълнение при кредитно и гаранционно застраховане.
Брутните премии, получени от застрахователната или презастрахов
ателната група през следващите 12 месеца, по видове дейност
„Кредитно и гаранционно застраховане“, включително пропорцион
алните презастрахователни задължения.
Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, произтичащ от сценарий на рецесия при рискове,
свързани с кредитно и гаранционно застраховане.
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C1070/R3000

Прогнозно намаляване на
риска

C1080/R3000

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

C1090/R3000

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след
намаляване на риска —
Риск от рецесия
Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска —
Общо преди диверсиф
икация
Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска —
Диверсификация между
видове събития
Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане преди
намаляване на риска —
Общо след диверсиф
икация
Прогнозна оценка на
общото намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

C1100/R3100

C1100/R3110

C1100/R3120

C1110/R3100

C1120/R3100

Прогнозният ефект от намаляване на риска на специфичните за
групата ретроцесионни договори и схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
рискове, произтичащи от сценарий на рецесия при кредитно и
гаранционно застраховане, с изключение на прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие.
Прогнозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие в резултат на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с рискове, прои
зтичащи от сценарий на рецесия при кредитно и гаранционно
застраховане.
Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, след като се приспадне ефектът от намаляване на риска на
специфичните за групата ретроцесионни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с рискове, произтичащи от сценарий на рецесия
при кредитно и гаранционно застраховане.
Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видовете
събития, за рискове, свързани с кредитно и гаранционно
застраховане.

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните видове събития, за рискове, свързани
с кредитно и гаранционно застраховане.

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видовете събития,
за рискове, свързани с кредитно и гаранционно застраховане.

Това е общият ефект от намаляването на риска, преди диверсиф
икационния ефект между видовете събития, на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, произтичащ
от рискове, свързани с кредитно и гаранционно застраховане.
Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видовете
събития, за рискове, свързани с кредитно и гаранционно
застраховане.

Капиталово изискване за
катастрофичен риск при
кредитно и гаранционно
застраховане след
намаляване на риска —
Общо преди диверсиф
икация
C1120/R3110
Капиталово изискване за Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
катастрофичен риск при
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
кредитно и гаранционно
риска, свързан с различните видове събития, за рискове, свързани
застраховане след
с кредитно и гаранционно застраховане.
намаляване на риска —
Диверсификация между
видове събития
C1120/R3120
Капиталово изискване за Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
катастрофичен риск при
на риска, след диверсификационния ефект между видовете събития,
кредитно и гаранционно
за рискове, свързани с кредитно и гаранционно застраховане.
застраховане след
намаляване на риска —
Общо след диверсиф
икация
Риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност — Друг катастрофичен риск в общото застраховане
C1130/
Прогнозна оценка на премиите, които застрахователната или
Прогнозна оценка на
R3200–R3240 брутните премии, които
презастрахователната група ще получи през следващата година за
трябва да бъдат получени договори, във връзка със следните групи задължения.
— Група задължения
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Застрахователни и презастрахователни задължения, включени във
видове дейност „Морско, авиационно и транспортно застраховане“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
различни от морско, авиационно и транспортно застраховане и
презастраховане;
Презастрахователни задължения, включени във видове дейност
„Непропорционално
морско,
авиационно
и
транспортно
презастраховане“, различни от морско, авиационно и транспортно
презастраховане, според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;
Застрахователни и презастрахователни задължения, включени във
видове дейност „Застраховане и срещу разни финансови загуби“,
включително пропорционалните презастрахователни задължения,
различни от застрахователните и презастрахователните задължения
във връзка с разширена гаранция, при условие че портфейлът от
тези задължения е силно диверсифициран и тези задължения не
покриват разходите по изтегляне на продукта;
Презастрахователни задължения, включени във вид дейност
„Непропорционално презастраховане срещу злополука“, различни
от презастраховането на обща отговорност, според определението
в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;
Непропорционални презастрахователни задължения, които са
свързани със застрахователни задължения, включени във видове
дейност „Кредитно и гаранционно застраховане“, включително
пропорционалните презастрахователни задължения.
Отчита се брутната стойност на премиите, без приспадане на
премиите по презастрахователни договори.

C1140/
R3200–R3240

Капиталово изискване за
друг катастрофичен риск
в общото застраховане
преди намаляване на
риска — Групи задъ
лжения

Това е размерът на капиталовото изискване преди намаляване на
риска, по група задължения, за други катастрофични рискове в
общото застраховане.

C1140/R3250

Капиталово изискване за
друг катастрофичен риск
в общото застраховане
преди намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видове групи
задължения, за други катастрофични рискове в общото
застраховане.

C1140/R3260

Капиталово изискване за
друг катастрофичен риск
в общото застраховане
преди намаляване на
риска — Диверсификация
между групи задължения

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания преди намаляване на
риска, свързан с различните групи задължения, за други
катастрофични рискове в общото застраховане.

C1140/R3270

Капиталово изискване за
друг катастрофичен риск
в общото застраховане
преди намаляване на
риска — Общо след
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видове групи
задължения, за други катастрофични рискове в общото
застраховане.

C1150/R3250

Прогнозна оценка на
общото намаляване на
риска — Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на прогнозната оценка на общото намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видове групи
задължения, за други катастрофични рискове в общото
застраховане.
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C1160/R3250

Капиталово изискване за
друг катастрофичен риск
в общото застраховане
след намаляване на риска
— Общо преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между видове групи
задължения, за други катастрофични рискове в общото
застраховане.

C1160/R3260

Капиталово изискване за
друг катастрофичен риск
в общото застраховане
след намаляване на риска
— Диверсификация
между групи задължения

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
общия размер на капиталовите изисквания след намаляване на
риска, свързан с различните групи задължения, за други
катастрофични рискове в общото застраховане.

C1160/R3270

Капиталово изискване за
друг катастрофичен риск
в общото застраховане
след намаляване на риска
— Общо след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между видове групи
задължения, за други катастрофични рискове в общото
застраховане.

Катастрофичен риск в здравното застраховане
Катастрофичен риск в здравното застраховане — Масово произшествие
C1170/
R3300–R3600,

Титуляри на полица —
по вид събитие

C1190/
R3300–R3600,

Смърт вследствие на произшествие;

C1210/
R3300–R3600,

Трайна инвалидност вследствие на произшествие;
Инвалидност с продължителност 10 години вследствие на произш
ествие;

C1230/
R3300–R3600,

Инвалидност с продължителност 12 месеца вследствие на произш
ествие;

C1250/
R3300–R3600

C1180/R3300–
/R3600,
C1200/
R3300–R3600,

Всички лица, застраховани от застрахователната или презастрахов
ателната група, които са жители на всяка от държавите и са
застраховани срещу следните видове събития:

Медицинско лечение вследствие на произшествие;
Стойност на платимите
обезщетения — по вид
събитие

Стойността на обезщетенията е застрахователната сума или, когато
договорът предвижда периодични плащания на обезщетения —
най-добрата прогнозна оценка на обезщетенията, чрез използване
на прогнози на паричните потоци, по вид събитие.
Когато обезщетенията по застрахователен договор зависят от
естеството или мащаба на щетата, причинена от видовете
събития, стойността на обезщетенията се основава на максималните
обезщетения, дължими по силата на договора, които отговарят на
събитието.

C1220/
R3300–R3600,
C1240/
R3300–R3600,

За застрахователните и презастрахователните задължения, свързани
с медицински разходи, стойността на обезщетенията се основава на
прогнозна оценка на средния размер на сумите, изплащани в
случай на видовете събития, като се вземат предвид специфичните
гаранции, включени в задълженията.

C1260/
R3300–R3600

C1270/
R3300–R3600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Капиталово изискване преди намаляване на риска за всяка от
държавите, произтичащ от подмодула за риска от масови произш
ествия при здравнозастрахователни и презастрахователни задъ
лжения.

C1270/R3610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо масово
произшествие за всички
държави преди
диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между държавите, за
подмодула на риска от масови произшествия при здравнозастрахов
ателни и презастрахователни задължения.
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C1270/R3620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Диверсифик
ационен ефект между
държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
подмодула на риска от масови произшествия при здравнозастрахов
ателни и презастрахователни задължения, свързан с различните
държави.

C1270/R3630

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо масово
произшествие за всички
държави след диверсиф
икация

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между държавите, за
риска от масови произшествия при здравнозастрахователни и
презастрахователни задължения.

C1280/
R3300–R3600

Прогнозно намаляване на
риска

За всяка държава, прогнозният ефект от намаляване на риска на
специфичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск, с изключение на прогнозните премии
за възобновяване на презастрахователното покритие.

C1280/R3610

Прогнозно намаляване на
риска — Общо масово
произшествие за всички
държави преди
диверсификация

Това е общият размер на прогнозното намаляване на риска на
специфичните за групата презастрахователни договори и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск за всички държави.

C1290/
R3300–R3600

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие

За всяка държава, прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск.

C1290/R3610

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо

Това е общият размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск за всички
държави.

C1300/
R3300–R3600

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани със застрахователен
риск, произтичащ от подмодула за риска от масови произшествия
при здравнозастрахователни и презастрахователни задължения, за
всяка държава.

C1300/R3610

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо масово произш
ествие за всички държави
преди диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между държавите, за
подмодула на риска от масови произшествия при здравнозастрахов
ателни и презастрахователни задължения.

C1300/R3620

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен
ефект между държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
капиталовото изискване след намаляване на риска, за подмодула
на риска от масови произшествия при здравнозастрахователни и
презастрахователни задължения, свързан с различните държави.

C1300/R3630

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо масово произш
ествие за всички държави
след диверсификация

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, за подмодула на риска от масови произшествия при
здравнозастрахователни и презастрахователни задължения, като се
вземе предвид диверсификационният ефект, отчетен в позиция
C1300/R3620.

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Концентрация на произшествия
C1310/
R3700–R4010

Най-големият известен
риск от концентрация на
произшествието —
Държави

Най-голямата концентрация на риска от произшествия за застрахов
ателна или презастрахователна група, за всяка държава, е равна на
най-големия брой лица, за които са изпълнени следните условия:
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застрахователната или презастрахователната група има застрахов
ателно или презастрахователно задължение във връзка с обезщ
етение на работници или застрахователно или застрахователно
задължение за груповата защита на доходи или презастрахователно
задължение по отношение на всяко от лицата;
задълженията във връзка с всяко от лицата покриват поне едно от
събитията, посочени в следващата позиция;
лицата работят в една и съща сграда, разположена в съответната
държава.
Тези лица са застраховани срещу следните видове събития:
Смърт вследствие на произшествие;
Трайна инвалидност вследствие на произшествие;
Инвалидност с продължителност 10 години вследствие на произш
ествие;
Инвалидност с продължителност 12 месеца вследствие на произш
ествие;
Медицинско лечение вследствие на произшествие;
C1320/
R3700–R4010,

Средна застрахователна
сума за всеки тип
събитие

►M1 Средният размер на обезщетенията, платими от застраховат
елните и презастрахователните предприятия при най-голямата
концентрация на риска от произшествия. ◄

C1370/
R3700–R4010

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всяка
държава, произтичащ от подмодула на риска от концентрация на
произшествия в здравното застраховане.

C1410

Други държави, които да
бъдат взети предвид при
концентрацията на
произшествия

Посочва се кодът на държавите, които да бъдат взети предвид при
концентрацията на произшествия, съгласно стандарт ISO.

C1370/R4020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Обща конце
нтрация на произшествия
за всички държави преди
диверсификацията

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, преди диверсификационния ефект между държавите, за
подмодула на риска от концентрация на произшествия в здравното
застраховане.

C1370/R4030

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Диверсифик
ационен ефект между
държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
подмодула на риска от концентрация на произшествия в
здравното застраховане, свързан с различните държави.

C1370/R4040

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Обща конце
нтрация на произшествия
за всички държави след
диверсификацията

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, след диверсификационния ефект между държавите, за
подмодула на риска от концентрация на произшествия в
здравното застраховане.

C1380/
R3700–R4010

Прогнозно намаляване на
риска — Държави

За всяка от посочените държави, прогнозният ефект от намаляване
на риска на специфичните за групата презастрахователни договори
и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, свързани с този риск, с изключение на прог
нозните премии за възобновяване на презастрахователното
покритие.

C1330/
R3700–R4010,
C1340/
R3700–R4010,
C1350/
R3700–R4010,
C1360/
R3700–R4010
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C1380/R4020

Прогнозно намаляване на
риска — Обща конце
нтрация на произшествия
за всички държави преди
диверсификацията

Това е общият размер на прогнозното намаляване на риска на
специфичните за групата презастрахователни договори и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск за всички държави.

C1390/
R3700–R4010

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Държави

За всяка от посочените държави, прогнозните премии за възоб
новяване на презастрахователното покритие в резултат на специф
ичните за групата презастрахователни договори и схеми със
специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск.

C1390/R4020

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
концентрация на произш
ествия за всички държави
преди диверсификация

Това е общият размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск за всички
държави.

C1400/
R3700–R4010

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Държави

Капиталовото изискване, след като се приспадне ефектът от
намаляване на риска на специфичните за групата презастрахов
ателни договори и схеми със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, свързани с този риск, прои
зтичащ от подмодула на риска от концентрация на произшествия в
здравното застраховане, за всяка от посочените държави.

C1400/R4020

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Обща концентрация на
произшествия за всички
държави преди
диверсификацията

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, преди диверсификационния ефект между държавите, за
подмодула на риска от концентрация на произшествия в
здравното застраховане.

C1400/R4030

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Диверсификационен
ефект между държавите

Диверсификационният ефект, произтичащ от агрегирането на
капиталовото изискване след намаляване на риска, за подмодула
на риска от концентрация на произшествия в здравното
застраховане, свързан с различните държави.

C1400/R4040

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Обща концентрация на
произшествия за всички
държави след диверсиф
икацията

Това е общият размер на капиталовото изискване след намаляване
на риска, за подмодула на риска от концентрация на произшествия
в здравното застраховане, като се вземе предвид диверсификац
ионният ефект, отчетен в позиция C1400/R4020.

Катастрофичен риск в здравното застраховане — Пандемичен риск
C1440/
R4100–R4410

Медицински разходи —
Брой застраховани лица
— Държави

За всяка от посочените държави, броят на лицата, застраховани от
застрахователната и презастрахователната група, които отговарят
на следните условия:
застрахованите лица са жители на съответната държава;
застрахованите лица са обхванати от застрахователните или
презастрахователните задължения, свързани с медицински
разходи, които задължения са различни от застрахователни или
презастрахователни задължения във връзка с обезщетения на
работници и покриват медицински разходи вследствие на
инфекциозно заболяване;
Тези застраховани лица могат да подават заявления за изплащане
на претенции за следните здравни услуги:
Хоспитализация;
Консултация с лекуващ лекар;
Неформални медицински грижи;
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Медицински разходи —
Разход за единица
претенция за вид здравна
услуга — Държави

Най-добрата прогнозна стойност на обезщетенията — чрез
използване на прогнози на паричните потоци, които застраховат
елните и презастрахователните групи дължат на застраховано лице
във връзка със застрахователни или презастрахователни задължения
(различни от застрахователни или презастрахователни задължения
във връзка с обезщетение на работници), свързани с медицински
разходи във връзка с използването на здравни услуги в случай на
пандемия, за всяка от посочените държави.

Медицински разходи —
Съотношение на
застрахованите лица по
вид здравна услуга —
Държави

Съотношението на застрахованите лица с клинични симптоми,
които ще използват даден вид здравни услуги, за всяка от
посочените държави.

C1510/
R4100–R4410

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Държави

Капиталовото изискване преди намаляване на риска, за всяка от
посочените държави, произтичащ от подмодула на пандемичен
риск в здравното застраховане.

C1550

Други държави, които да
бъдат взети предвид при
пандемия

Посочва се кодът на държавите, които да бъдат взети предвид при
концентрацията на произшествия, съгласно стандарт ISO.

C1420/R4420

Защита на доходите —
Брой застраховани лица
— Общо всички държави
при пандемия

Общият брой на застрахованите лица за всички посочени държави,
обхванати от застрахователните или презастрахователните задъ
лжения, свързани със защита на доходите, различни от застрахов
ателните или презастрахователните задължения във връзка с обезщ
етение на работници.

C1430/R4420

Защита на доходите —
Обща експозиция при
пандемия — Общо
всички държави при
пандемия

Общият размер на експозицията за защита на доходите при
пандемия за всички държави, определени от застрахователните и
презастрахователните групи.

C1450/
R4100–R4410,
C1470/
R4100–R4410,
C1490/
R4100–R4410
C1460/
R4100–R4410,
C1480/
R4100–R4410,
C1500/
R4100–R4410

Стойността на обезщетенията, дължими на застрахованите лица, е
застрахователната сума или, когато застрахователният договор
предвижда периодични плащания на обезщетения — най-добрата
прогнозна оценка на обезщетенията, като се приема, че
застрахованото лице е с трайни увреждания и няма да се
възстанови.

C1510/R4420

Капиталово изискване за
катастрофичен риск
преди намаляване на
риска — Общо всички
държави при пандемия

Това е общият размер на капиталовото изискване преди намаляване
на риска, за подмодула на пандемичен риск в здравното
застраховане, за всички посочени държави.

C1520/R4420

Прогнозно намаляване на
риска — Общо всички
държави при пандемия

Общият размер на прогнозния ефект от намаляване на риска на
специфичните за групата презастрахователни договори и схеми
със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск, свързани с този риск, с изключение на прогнозните премии за
възобновяване на презастрахователното покритие, за всички
посочени държави.

C1530/R4420

Прогнозни премии за
възобновяване на
презастрахователното
покритие — Общо
всички държави при
пандемия

Общият размер на прогнозните премии за възобновяване на
презастрахователното покритие в резултат на специфичните за
групата презастрахователни договори и схеми със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с
този риск, за всички посочени държави.

C1540/R4420

Капиталово изискване за
катастрофичен риск след
намаляване на риска —
Общо всички държави
при пандемия

Общият размер на капиталовото изискване след намаляване на
риска, за подмодула на пандемичен риск в здравното застраховане,
за всички посочени държави.

S.31.01 — Дял на презастрахователите (включително презастраховане с
ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
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Настоящият образец се попълва от застрахователните и презастраховат
елните групи, когато по отношение на презастраховател от или извън
ЕИП, който е извън групата, е признато възстановяване от страна на
свързано застрахователно предприятие (дори ако всички договори с този
презастраховател са прекратени) и чийто презастраховател намалява
брутните технически резерви в края на отчетната година.
В образец се съдържа информация за презастрахователите, а не за
отделните договори. Попълва се информация за всички прехвърлени техн
ически резерви, включително прехвърлените по презастраховане с
ограничено поемане на риск (определени в S.30.03, колона C0060 от прил
ожение II). Това също така означава, че ако ССЦАПЗР или консорциум от
Лойдс действа като презастраховател, ССЦАПЗР или консорциумът от
Лойдс трябва да бъде включен в списъка.
УКАЗАНИЯ

ПОЗИЦИЯ

C0010

Юридическо наименование
на презастрахованото
предприятие

Наименование на презастрахования субект, посочващо
цедиращото (пре-)застрахователно предприятие. Тази позиция
се прилага само за групи.

C0020

Идентификационен код на
предприятието

Посочва се идентификационният код на предприятието при
спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Когато предприятието използва варианта „Специфичен код“, се
взема предвид следното:
— За (пре-) застрахователни предприятия от ЕИП, попадащи в
обхвата на надзора на групова основа: идентификационен
код, използван на местния пазар и определен от отговарящия
за съответното предприятие надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които
не са поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на
групова основа, идентификационният код се предоставя от
групата. Когато определя идентификационен код за всяко
предприятие извън ЕИП или всяко предприятие, което не е
поднадзорно, групата трябва да използва последователно
следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен
код на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO
3166-1 + 5 цифри

C0030

Вид на идентификационния
код на предприятието

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на предприятието“. Използва се една от възмож
ностите от следния изчерпателен списък:
1 — Идентификационен код на правния субект (LEI)
2 — Специфичен код

C0040

Код на презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на
следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.

C0050

Вид на кода на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на
презастрахователя“: Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код
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УКАЗАНИЯ

C0060

Презастрахователни възста
новявания — Премиен
резерв — Общо
застраховане, включително
здравно застраховане,
различно от живот
озастраховането

Размерът на дела на презастрахователя от възстановяванията от
презастраховане (включително презастраховане с ограничено
поемане на риск и ССЦАПЗР), преди корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, от найдобрата прогнозна оценка на премийните резерви, изчислени
като очакваната настояща стойност на бъдещите входящи и
изходящи парични потоци.

C0070

Презастрахователни възста
новявания — Резерви за
претенции — Общо
застраховане, включително
здравно застраховане,
различно от живот
озастраховането

Размерът на дела на презастрахователя от възстановяванията от
презастраховане (включително презастраховане с ограничено
поемане на риск и ССЦАПЗР), преди корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, от найдобрата прогнозна оценка на резервите за претенции.

C0080

Презастрахователни възста
новявания — Технически
резерви — Живот
озастраховане, включително
здравно застраховане,
подобно на живот
озастраховането

Размерът на дела на презастрахователя от възстановяванията от
презастраховане (включително презастраховане с ограничено
поемане на риск и ССЦАПЗР), преди корекцията за очакваните
загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, от найдобрата прогнозна оценка на техническите резерви.

C0090

Корекция за очакваните
загуби поради неизпълнение
от страна на контрагент

Корекция за очакваните загуби поради неизпълнение от страна
на контрагент, за застраховател. Корекцията се изчислява
отделно и трябва да бъде в съответствие с посоченото в
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Тази стойност се отчита като отрицателна стойност.

C0100

Презастрахователни възста
новявания: Общо
презастрахователни възста
новявания

Резултатът от прехвърлени технически резерви (в т.ч. резерви за
претенции + премийни резерви), включително корекцията за
очаквани загуби в резултат на неизпълнение от страна на
контрагент.

C0110

Нетни вземания

Просрочени суми в резултат на: претенции, платени от
застрахователя, които обаче все още не са възстановени от
презастрахователя, плюс комисионите, които следва да бъдат
платени от презастрахователя, и други вземания минус дългове
към презастрахователя. Паричните депозити не се включват тук,
а се считат за получени гаранции.

C0120

Активи, заложени от
презастрахователя

Размер на активите, предоставени в залог от презастрахователя
за намаляване на риска от неизпълнение от страна на
контрагента на презастрахователя.

C0130

Финансови гаранции

Размер на гаранциите, получени от предприятието от
презастрахователя с оглед гарантиране изплащането на задъ
лженията, дължими от предприятието (включително акредитиви,
неусвоени договорени механизми за отпускане на заеми).

C0140

Парични депозити

►M1 Размер на парични депозити, които предприятието е
получило от презастрахователи. ◄

C0150

Общо получени гаранции

Общ размер на видовете гаранции.
►M2 Съответства на сбора от сумите, отчетени в C0120, C0130
и C0140. ◄

Информация за презастрахователите
C0160

Код на презастрахователя

Идентификационен код на презастрахователя, при спазване на
следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код, определен от предприятието.
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C0170

Вид на кода
на презастрахователя

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на
презастрахователя“: Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0180

Юридическо наименование
на презастрахователя

Юридическо наименование на презастрахователя, на който е бил
прехвърлен подписваческият риск. Официалното наименование
на презастрахователя — носител на риска, е посочено в
презастрахователния договор. Не е позволено да се попълни
наименованието на презастрахователния брокер. Нито е
разрешено да се посочи общо или непълно наименование, тъй
като международните презастрахователи имат няколко
оперативни дружества, които могат да са установени в
различни държави.
При споразумения за групиране наименованието на групата (или
на управителя на групата) се попълва само ако групата е
юридическо лице.

C0190

Вид презастраховател

Вид на презастрахователя, на който е бил прехвърлен подпис
ваческият риск.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Предприятие, осъществяващо пряка животозастрахователна
дейност
2 — Предприятие, осъществяващо пряка общозастрахователна
дейност
3 — Предприятие, осъществяващо пряка смесена застрахов
ателна дейност
4 — Каптивно застрахователно предприятие
5
—
Вътрешен
презастраховател
(презастрахователно
предприятие, чиято основна цел е поемане на риск от други
застрахователни предприятия, попадащи в обхвата на надзора
на групова основа)
6
—
Външен
презастраховател
(презастрахователно
предприятие, което поема рискове от предприятия, които не
попадат в обхвата на надзора на групова основа)
7 — Каптивно презастрахователно предприятие
8 — Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск
9 — Групов субект (когато участва повече от едно застрахов
ателно или презастрахователно предприятие)
10 — Група от държави

C0200

Държава на постоянно
пребиваване

C0210

Външен рейтинг от призната
АВКО

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която презастрахов
ателят е получил законово разрешение/е лицензиран, съгласно
стандарт ISO 3166-1.
Актуален/текущ рейтинг използван от групата.
►M2 Ако няма рейтинг, позицията се оставя непопълнена и
презастрахователят се обозначава като „9 — няма наличен
рейтинг“ в колона С0230 (Степен на кредитно качество).
Тази позиция не се прилага за презастрахователи, за които
предприятията, използващи вътрешен модел, прилагат
вътрешни рейтинги. Ако предприятията, използващи вътрешен
модел, не прилагат вътрешен рейтинг, тази позиция се отчита. ◄
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C0220

Призната АВКО

УКАЗАНИЯ

►M2 В C0210 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от
дъщерни дружества на АВКО, се посочва предприятието-майка
АВКО (използват се позоваванията от списък на ЕОЦКП с
агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг). В случай че ЕОЦКП е
регистрирал или сертифицирал нова агенция за кредитен
рейтинг, но изчерпателният списък все още не е актуализиран,
агенцията се отчита под „Други признати АВКО“.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС:
391200WU1EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС:
529900977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating,
S.A) (ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС:
549300VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIOD
KETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCO
YCMNUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1263
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59
ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
(ИКПС: 549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001
AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF
95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009
NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings
PD33V1H31)

Co.

(EJR)

(ИКПС:

54930016113

— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (ИКПС: 213800P3OOB
SGWN2UE81)
— Други признати АВКО ◄

C0230

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на
презастрахователя. Степента на кредитно качество отразява
всички корекции на кредитното качество, направени на
вътрешно равнище от страна на групата, използваща
стандартната формула.
►M1 Използва се
изчерпателен списък:

една

от

възможностите

0 — Степен на кредитно качество 0

от

следния
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1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг ◄
C0240

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на презастрахователя за групата, използващи
вътрешен модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в
техните вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо
вътрешен модел, използва единствено външни рейтинги, тази
позиция не се отчита.

S.31.02 — Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Настоящият образец се отнася за всяка група, прехвърляща риск (-ове) към
Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск (ССЦАПЗР), за да се гарантира оповестяването на необходимата
информация, когато ССЦАПЗР се използват като алтернативни (на традиц
ионните презастрахователни договори) методи за прехвърляне на риск.
Образецът се прилага при използването на:
д) ССЦАПЗР, определени по член 13, параграф 26 и лицензирани по член
211, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО;
е) ССЦАПЗР, изпълняващи условията по член 211, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО;
ж) ССЦАПЗР, които са поднадзорни на органи от трета държава, когато те
отговарят на условия, еквивалентни на посочените в член 211,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;
з) Други ССЦАПЗР, които не отговарят на определенията по-горе, когато
рисковете са прехвърлени по силата на споразумения с икономическата
същност на презастрахователен договор.
Образецът обхваща техниките за намаляване на риска (признати или не),
използвани от застрахователното/презастрахователното предприятие,
попадащо в обхвата на надзора на групова основа, при които ССЦАПЗР
поема рискове от отчитащото се предприятие, попадащо в обхвата на
надзора на групова основа, посредством презастрахователен договор; или
поема рискове от отчитащото се предприятие, попадащо в обхвата на
надзора на групова основа, посредством сходно споразумение, чиито
характеристики са подобни на презастраховането.
Настоящият образец включва данни на схеми със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, към които застраховат
елното или презастрахователното предприятие, притежаващо дялово
участие, или негово застрахователно или презастрахователно дъщерно
предприятие е прехвърлило риск.
ПОЗИЦИЯ

C0010

Наименование на
презастрахованото
предприятие

УКАЗАНИЯ

Посочва се юридическото наименование на презастрахованото
предприятие,
посочващо
цедиращото
(пре-)застрахователно
предприятие в обхвата на надзора на групова основа.
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Идентификационен код
на предприятието

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вътрешен код на
ССЦАПЗР

►M1 Вътрешен код, който предприятието определя за ССЦАПЗР,
при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Този код трябва да бъде уникален за всяка ССЦАПЗР и да не се
променя в следващите годишни отчети. ◄

C0040

Идентификационен код
на дълговите ценни
книжа или други
емитирани механизми
за финансиране на
ССЦАПЗР

Посочва се идентификационният код (ако има такъв) на дълговите
ценни книжа или други механизми за финансиране, емитирани от
ССЦАПЗР и държани от застрахователното и презастрахователното
предприятия, попадащо в обхвата на надзора на групова основа, при
спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв;
— други „признати“ кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC);
— Код, определен от предприятието, попадащо в обхвата на надзора
на групова основа, при липса на посочените по-горе варианти,
който трябва да се прилага последователно във времето

C0050

Вид идентификационен
код на дълговите ценни
книжа на ССЦАПЗР
или други емитирани
механизми за фина
нсиране

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
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8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието, попадащо в обхвата на
надзора на групова основа
C0060

Видове дейности
свързани със
секюритизация на
ССЦАПЗР

Посочва се отчетеният вид дейност съгласно определението в прил
ожение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Застраховане във връзка с медицински разходи
2 — Застраховане във връзка със защита на доходите
3 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
4 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
5 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
6 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
7 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
8 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
9 — Кредитно и гаранционно застраховане
10 — Застраховане във връзка с правни разноски
11 — Оказване на помощ
12 — Разни финансови загуби
13 — Пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи
14 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите
15 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на
работниците
16 — Пропорционално презастраховане на гражданска отговорност
във връзка с моторни превозни средства
17 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства
18 — Пропорционално
презастраховане

морско,

авиационно

и

транспортно

19 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу пожар и
други бедствия
20 — Пропорционално
гражданска отговорност

презастраховане

във

връзка

с

обща

21 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
22 — Пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски
23 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
24 — Пропорционално
финансови загуби

презастраховане във връзка с разни

25 — Непропорционално здравно презастраховане
26 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
27 — Непропорционално
презастраховане

морско, авиационно и транспортно

28 — Непропорционално имуществено презастраховане
29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
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33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането
37 — Комбинирано (както е определено по-долу)
Когато в презастрахователния договор или сходно споразумение е
предвидено покритие за повече от един вид дейност, съгласно
определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/
35, и условията на покритието се различават за различните видове
дейност, договорът трябва да бъде отчетен на няколко реда. В първия
ред договорът се вписва като „Комбиниран“, като се предоставя
информация относно общите условия на договора, а в последващите
редове се съдържат подробности за отделните условия на
презастрахователния договор за всеки съответен вид дейност.
Когато срокът на покритието не се различава по вид дейност, се
посочва само основният вид дейност.
C0070

Вид активиращи
събития в ССЦАПЗР

Посочват се активиращите механизми, използвани от ССЦАПЗР, като
активиращи събития, задължаващи ССЦАПЗР да извърши плащане в
полза на застрахователното/презастрахователното предприятие
цедент, попадащо в обхвата на надзора на групова основа.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Обезщетяване
2 — Модел на загуба
3 — Индекс или Параметър
4 — Хибридни (включващи компоненти на горепосочените техники)
5 — Други

C0080

Договорно активиращо
събитие

Описва се съответното активиращо събитие, задължаващо ССЦАПЗР
да извърши плащане в полза на застрахователното/презастраховат
елното предприятие цедент, попадащо в обхвата на надзора на
групова основа. Тази информация следва да допълва информацията
за „Вид активиращи събития в ССЦАПЗР“ и следва да бъде дост
атъчно описателна, за да позволи на надзорните органи да идентиф
ицират конкретното активиращо събитие, например специфични
метеорологични показатели/индекси за буря за катастрофичните
рискове или общи таблици за смъртността за рисковете от
дълголетие.

C0090

Активиращо събитие,
идентично на
активиращото събитие
в портфейла на
основния цедент

Посочва се дали активиращото събитие, определено в основната
(пре-)застрахователна полица с активиращо събитие за изплащане,
определено в договора, е същото като определеното в ССЦАПЗР.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
1 — Идентично активиращо събитие
2 — Различно активиращо събитие

C0100

Базисен риск, прои
зтичащ от структурата
за прехвърляне на
риска

Посочват се факторите за базисния риск (например ситуация, при
която покритата от техники за намаляване на риска експозиция не
съответства на рисковата експозиция на застрахователното или
презастрахователното предприятие, попадащо в обхвата на надзора
на групова основа). Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Няма базисен риск
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2— Недостатъчна степен на подчиненост на притежателите на
дългови ценни книжа
3 — Допълнителен регресен иск на инвеститорите към цедента
4 — Секюритизиране на допълнителни рискове след разрешение
5 — Цедентите притежават експозиции към емитирани дългови
ценни книжа
9 — Друго

C0110

Базисен риск, прои
зтичащ от договорни
условия

Посочва се базисният риск, произтичащ от договорни условия.
1 — Няма базисен риск
2 — Съществена част на застрахованите рискове не е прехвърлена
3 — Недостатъчно активиращо събитие за изравняване на рисковата
експозиция на цедента

C0120

Обособени активи от
ССЦАПЗР за уреждане
на специфични за
цедента задължения

Размерът на активите на ССЦАПЗР, обособени за отчитащия се
цедент, които са на разположение за уреждане на договорни задъ
лжения, презастраховани от ССЦАПЗР единствено за този конкретен
цедент (обезпечение активи, признати в счетоводния баланс на
ССЦАПЗР във връзка с поетото задължение).

C0130

Други неспецифични за
цедента активи на
ССЦАПЗР, по
отношение на които
може да съществува
регресен иск

Размерът на активите на ССЦАПЗР (признати в счетоводния баланс
на ССЦАПЗР), които не са пряко свързани с отчитащия се цедент, но
по отношение на които съществува регресен иск. Тук биха се
включили всякакви „свободни активи“ на ССЦАПЗР, които може
да бъдат използвани за уреждане на задълженията на отчитащия се
цедент.

C0140

Друг регресен иск,
произтичащ от
секюритизацията

Размерът на условните активи на ССЦАПЗР (в счетоводния баланс),
които не са пряко свързани с отчитащия се цедент, но по отношение
на които съществува регресен иск. Тук спадат регресни искове срещу
други контрагенти на ССЦАПЗР, включително гаранции,
презастрахователни договори и дериватни задължения на
ССЦАПЗР, заведени от спонсора на ССЦАПЗР, притежатели на
дългови ценни книжа или други трети страни.

C0150

Общо максимални
възможни задължения
на ССЦАПЗР по
презастрахователна
полица

Размер на общо максималните възможни задължения
презастрахователен договор (специфични за цедента).

C0160

ССЦАПЗР, фина
нсирани изцяло във
връзка със задъ
лженията на цедента
през целия отчетен
период

Посочва се дали защитата, предлагана по техниката за намаляване на
риска, може да бъде частично призната, когато контрагент по
презастрахователен договор вече не е в състояние да предоставя
ефикасно текущо прехвърляне на риска. Използва се една от възм
ожностите от следния изчерпателен списък:

от

1 — ССЦАПЗР, финансирани изцяло във връзка със задължения на
цедента
2 — ССЦАПЗР, нефинансирани изцяло във връзка със задължения на
цедента
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C0170

Текущи възста
новявания от
ССЦАПЗР

Размер на възстановявания от ССЦАПЗР, признати в счетоводния
баланс по „Платежоспособност II“ на предприятието, попадащо в
обхвата на надзора на групова основа (преди корекциите,
направени с оглед на очакваните загуби поради неизпълнение от
страна на контрагента). Изчислява се в съответствие с член 41 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0180

Идентифициране на
съществени
инвестиции, държани
от цедента в ССЦАПЗР

Посочва се дали има съществените инвестиции, държани от цедента в
ССЦАПЗР, в съответствие с член 210 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35.
1 — Не се прилага
2 — Инвестиции на ССЦАПЗР, контролирани от цедента и/или
спонсора (когато се различава от цедента);
3 — Инвестиции на ССЦАПЗР, държани от цедента (акции, дългови
ценни книжа или друг подчинен дълг на ССЦАПЗР);
4 — Цедентът продава на ССЦАПЗР презастрахователна или друга
защита за намаляване на риска;
5 — Цедентът е предоставил гаранция или друго кредитно
подобрение на ССЦАПЗР или притежателя на дългови ценни книжа;
6 — Задържаният от цедента базисен риск е достатъчен;
9 — Други.
Ако това се отчита, тогава в полета C0030 и C0040 трябва да се
посочи инструментът.

C0190

Секюритизиращи
активи, свързани с
цедента, държани под
доверително
управление на друга
трета страна, различна
от цедента/спонсора

Посочва се дали има секюритизиращи активи, свързани с цедента,
държани под доверително управление на друга трета страна,
различна от цедента/спонсора, като се имат предвид разпоредбите
на членове 214, параграф 2 и член 326 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Има секюритизиращи активи, държани под доверително
управление на друга трета страна, различна от цедента/спонсора
2 — Няма секюритизиращи активи, държани под доверително
управление на друга трета страна, различна от цедента/спонсора

Информация за ССЦАПЗР

C0200

Вътрешен код на
ССЦАПЗР

Вътрешен код, който предприятието, попадащо в обхвата на надзора
на групова основа, определя за ССЦАПЗР, при спазване на следната
последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
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— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.
Този код трябва да бъде уникален за всяка ССЦАПЗР и да не се
променя в следващите годишни отчети.
C0210

Вид код на ССЦАПЗР

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вътрешен код на
ССЦАПЗР“. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0220

Правно естество на
ССЦАПЗР

Посочва се правното естество на ССЦАПЗР според член 13,
параграф 26 от Директива 2009/138/ЕО.
Изчерпателен списък:
1 — Доверително управление
2 — Партньорство
3 — Дружества с ограничена отговорност
4 — Друга форма на правен субект, която не е спомената по-горе
5 — Не е учредено

C0230

Наименование на
ССЦАПЗР

Посочва се наименованието на ССЦАПЗР.

C0240

Регистрационен номер
на ССЦАПЗР

Регистрационен номер, получен при учредяване на ССЦАПЗР. За
отписани учредени ССЦАПЗР, групата отчита регулаторния или
еквивалентен на него номер, получен от надзорния орган при
издаване на разрешението.
Ако ССЦАПЗР не е учредено, това поле не се прилага.

C0250

Държава на издаване на
разрешението за
ССЦАПЗР

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която ССЦАПЗР е
установена и е получила разрешение, съгласно стандарт ISO 3166-1.

C0260

Условия за издаване на
разрешение за
ССЦАПЗР

Посочват се условия за издаване на разрешение за ССЦАПЗР
съгласно член 211 от Директива 2009/138/ЕО или еквивалентен
правен инструмент. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — ССЦАПЗР, лицензирана по член 211, параграф 1 от Директива
2009/138/ЕО;
2 — ССЦАПЗР, лицензирана по член 211, параграф 3 от Директива
2009/138/ЕО (унаследена);
3 — ССЦАПЗР, която е под надзора на орган на трета държава и
отговаря на изисквания, еквивалентни на определените в член 211,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
4 — ССЦАПЗР, различна от посочените по-горе

C0270

Външен рейтинг от
призната АВКО

►M2 Рейтинг на ССЦАПЗР (ако има такъв), който се използва от
предприятието и е присъден от външна агенция за кредитен рейтинг.
Ако няма рейтинг, позицията се оставя непопълнена и ССЦАПЗР се
обозначава като „9 — няма наличен рейтинг“ в колона С0290
(Степен на кредитно качество).
Тази позиция не се отчита за ССЦАПЗР, за които предприятията,
използващи вътрешен модел, прилагат вътрешни рейтинги. Ако
предприятията, използващи вътрешен модел, не прилагат вътрешен
рейтинг, тази позиция се отчита. ◄
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Призната АВКО
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►M2 В C0270 се посочва се агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
фиксиран списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, моля посочете предприятието-майка АВКО
(използват се позоваванията от списъка на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че агенция за кредитен рейтинг е регистрирана
или сертифицирана от ЕОЦКП и докато изчерпателният списък не е
актуализиран, се докладва под „Други признати АВКО“.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано PSR Rating GmbH) (ИКПС: 3912
00WU1EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (ИКПС: 5299
00977LETWLJF3295)
— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (ИКПС: 549300
VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
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— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001
AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur
SGWN2UE81)

Expert

RA

GmbH

(ИКПС:

213800P3OOB

— Други признати АВКО ◄

C0290

Степен на кредитно
качество

Посочва се степента на кредитно качество, присъдена на ССЦАПЗР.
Степента на кредитно качество отразява всички корекции на
кредитното качество, направени на вътрешно равнище от страна на
групата.
►M1 Използва се една от възможностите от следния изчерпателен
списък:
0 — Степен на кредитно качество 0
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1 — Степен на кредитно качество 1
2 — Степен на кредитно качество 2
3 — Степен на кредитно качество 3
4 — Степен на кредитно качество 4
5 — Степен на кредитно качество 5
6 — Степен на кредитно качество 6
9 — Няма наличен рейтинг ◄

C0300

Вътрешен рейтинг

Вътрешен рейтинг на ССЦАПЗР за групите, използващи вътрешен
модел, доколкото вътрешните рейтинги се използват в техните
вътрешни модели. Ако група, прилагаща вътрешен модел, използва
единствено външни рейтинги, тази позиция не се отчита.

S.32.01 — Предприятия, попадащи в обхвата на групата
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за първоначалното и ежегодното подаване на
информация на равнище група.
Настоящият образец се използва при метод 1, определен в член 230 от
Директива 2009/138/ЕО, при метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, и при комбинация от методи. Това е списък на всички
предприятия в рамките на групата по смисъла на член 212, параграф 1,
буква в) от Директива 2009/138/ЕО, включително застрахователните или
презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие,
застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена
дейност или застрахователните холдинги със смесена дейност.
— Полета C0010—C0080
предприятието;

са

свързани

с

идентифицирането

на

— Полета C0090—C0170 са свързани с критериите за класиране (в
отчетната валута на групата);
— Полета C0180—C0230 са свързани с критериите на влияние;
— Полета C0240—C0250 са свързани с включването в обхвата на надзора
на групова основа;
— Поле C0260 е свързано с изчисляване на груповата платежоспособност.

ПОЗИЦИЯ

C0010

Държава

УКАЗАНИЯ

Посочва се двубуквеният код на държавата, в която се намира
централното управление на всяко предприятие в рамките на групата
по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/
ЕО, съгласно стандарт ISO 3166-1.
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C0020

Идентификационен код
на предприятието

УКАЗАНИЯ

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на предприятието“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0040

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Юридическо наименование на предприятието

C0050

Вид предприятие

Посочва се видът на предприятието, като се дава информация за вида
на дейността на предприятието. Това се отнася както за предприятия
от ЕИП, така и за предприятия от трети държави. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Животозастрахователно предприятие
2 — Общозастрахователно предприятие
3 — Презастрахователно предприятие
4 — Предприятие със смесена дейност
5 — Застрахователен холдинг според определението в член 212,
параграф 1, буква е) от Директива 2009/138/ЕО
6 — Застрахователен холдинг със смесена дейност според
определението в член 212, параграф 1, буква ж) от Директива
2009/138/ЕО
7 –Финансов холдинг със смесена дейност според определението в
член 212, параграф 1, буква з) от Директива 2009/138/ЕО
8 — Кредитна институция, инвестиционен посредник и финансова
институция
9 — Институция за професионално пенсионно осигуряване
10 — Предприятие за спомагателни услуги според определението в
член 1, точка 53 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
Предприятие, което не е поднадзорно, извършващо финансови
дейности, съгласно определението в член 1, точка 52 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35.
12 — Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, лицензирана съгласно член 211 от Директива
2009/138/ЕО
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13 — Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, различна от схемите със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, лицензирани
съгласно член 211 от Директива 2009/138/ЕО
14 — Управляващи дружества на ПКИПЦ съгласно определението в
член 1, точка 54 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
15 — Лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,
съгласно определението в член 1, точка 55 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35
99 — Други
C0060

C0070

Правноорганизационна
форма

Посочва се формата на предприятието.

Категория (взаимоз
астрахователно/
невзаимозастрахов
ателно)

Посочва се информация относно правноорганизационната форма на
предприятието, т.е. дали то е взаимозастрахователно, или не.

За категории 1—4 в поле „Вид предприятие“ правната форма трябва
да бъде в съответствие с приложение III към Директива 2009/138/ЕО.

Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Взаимозастрахователно
2 — Невзаимозастрахователно

C0080

Надзорен орган

Наименование на надзорния орган, отговарящ за надзора над
отделните предприятия от категория 1—4, 8, 9 и 12 в поле „Вид
предприятие“, когато е приложимо.
Моля да се посочи пълното наименование на органа.

Критерии за класиране (в отчетната валута на групата)
C0090

Общо балансово число
(за (пре-)застрахов
ателни предприятия)

За (пре-)застрахователни предприятия от ЕИП, общото балансово
число по „Платежоспособност II“, отчетено по позиция C0010/
R0500 в S. 02.01. За (пре-)застрахователни предприятия извън ЕИП,
общото балансово число в съответствие с приложимите секторни
правила.
Използва се отчетната валута на групата.

C0100

Общо балансово число
(за други поднадзорни
предприятия)

За други поднадзорни предприятия, общото балансово число в съотв
етствие с приложимите секторни правила. Използва се отчетната
валута на групата.

C0110

Общо балансово число
(предприятия, които не
са поднадзорни)

За предприятия, които не са поднадзорни, общото балансово число,
използвано за целите на местните МСФО или ОСП. Използва се
отчетната валута на групата.

C0120

Записани премии нетно
от презастраховане,
прехвърлени съгласно
международните
стандарти за финансово
отчитане (МСФО) или
местни общоприети
счетоводни принципи
(ОСП) за (пре)застрахователни
предприятия

За застрахователни и презастрахователни предприятия, записаните
премии нетно от презастраховане, прехвърлени съгласно МСФО
или местни ОСП. Използва се валутата на групата.

C0130

Оборот, определен като
брутен приход съгласно
МСФО или местни
ОСП за други видове
предприятия или
застрахователни
холдинги

За други видове предприятия, оборотът, определен като брутния
приход съгласно МСФО или местни ОСП.
При застрахователните холдинги или финансовите холдинги със
смесена дейност, когато е целесъобразно, като критерий за
класиране ще се използва оборотът, определен като брутния приход
съгласно МСФО или местни ОСП.
Използва се отчетната валута на групата.
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C0140

Резултати от подпис
ваческа дейност

►M1 (Пре-)застрахователните предприятия отчитат своите резултати
от подписваческа дейност в съответствие с финансовите си отчети.
Отчита се парична сума. Използва се отчетната валута на групата. ◄

C0150

Резултати от инвест
иционна дейност

►M1 (Пре-)застрахователните предприятия отчитат своите резултати
от инвестиционна дейност в съответствие с финансовите си отчети.
Отчита се парична сума. Използва се отчетната валута на групата.
Тази стойност не включва стойността, която е вече отчетена в
C0140. ◄

C0160

Общи резултати

►M1 Всички свързани предприятия, попадащи в обхвата на надзора
на групова основа по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО, отчитат своите общи резултати в съотв
етствие с финансовите си отчети. Отчита се парична сума.
Използва се отчетната валута на групата. ◄

C0170

Счетоводен стандарт

Посочват се счетоводните стандарти, използвани за отчитане на
позиции в полета C0100—C0160. Всички позиции се отчитат после
дователно въз основа на един и същ счетоводен стандарт. Използва
се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — МСФО
2 — местни ОСП

Критерии на влияние

C0180

% дял от капитала

Дял от записания капитал, притежаван пряко или косвено от
предприятието, притежаващо дялово участие, в предприятието
(както е посочено в член 221 от Директива 2009/138/ЕО).
Това поле не е приложимо за крайното предприятие майка.

C0190

%, използван за
изготвяне на конс
олидираните отчети

Процент, съгласно определението в МСФО или местните ОСП,
използван за консолидиране на консолидираните предприятия,
който може да се различава от позиция C0180. При пълна конс
олидация малцинствените участия също се отчитат в тази позиция.
Това поле не е приложимо за крайното предприятие майка.

C0200

% от правата на глас

Процент от правата на глас, притежавани пряко или косвено от
предприятието, притежаващо дялово участие в предприятието.
Това поле не е приложимо за крайното предприятие майка.

C0210

Други критерии

Други критерии, които могат да послужат за оценка на равнището на
влияние, упражнявано от предприятието, притежаващо дялово
участие, напр. централизирано управление на риска.
Това поле не е приложимо за крайното предприятие майка.

C0220

Равнище на влияние

Влиянието може да бъде доминиращо или значително, в зависимост
от критериите, посочени по-горе; групата е отговорна за оценяване на
равнището на влияние, упражнявано от предприятието, притежаващо
дялово участие, над дадено предприятие, но съгласно член 212,
параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО надзорният орган за групата
може да има различно виждане от оценката на групата и, ако е така,
групата взема под внимание всяко решение, взето от надзорния орган
за групата.
Това поле не е приложимо за крайното предприятие майка.
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Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Доминиращо
2 — Значително
C0230

Пропорционален дял,
използван за изчис
ляване на груповата
платежоспособност

Пропорционалният дял е делът, който ще се използва за изчисляване
на груповата платежоспособност.
Това поле не е приложимо за крайното предприятие майка.

Включване в обхвата на надзора на групова основа
C0240

Включване в обхвата
на надзора на групова
основа — Да/Не

Посочва се дали предприятието е включено, или не в обхвата на
надзора на групова основа, посочен в член 214 от Директива 2009/
138/ЕО; ако предприятието не е включено в обхвата на надзора на
групова основа, посочен в член 214 от Директива 2009/138/ЕО,
тогава се посочва причината измежду подточките на член 214,
параграф 2.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Включено в обхвата
2 — Невключено в обхвата (член 214, буква a)
3 — Невключено в обхвата (член 214, буква б)
4 — Невключено в обхвата (член 214, буква в)

C0250

Включване в обхвата
на надзора на групова
основа — Дата на
решението, ако е
приложен член 214

Посочва се датата, на която е било взето решението за невключване,
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

Изчисляване на групова платежоспособност
C0260

Използван метод и
третиране на
предприятието
съгласно метод 1

В позицията се събира информация относно метода, използван за
изчисляване на груповата платежоспособност, както и третирането
на всяко предприятие.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Метод 1: пълна консолидация
2 — Метод 1: пропорционална консолидация
3 — Метод 1: метод на коригирания собствен капитал
4 — Метод 1: секторни правила
5 — Метод 2: „Платежоспособност II“
6 — Метод 2: други секторни правила
7 — Метод 2: местни правила
8 — приспадане на участието във връзка с член 229 от Директива
2009/138/ЕО
9 — няма включване в обхвата на надзора на групова основа, както е
определено в член 214 от Директива 2009/138/ЕО
10 — Друг метод

S.33.01 — Застрахователни и презастрахователни индивидуални изис
квания
Общи коментари:
Настоящото приложение се отнася за първоначалното и ежегодното
подаване на информация на равнище група.
Настоящият образец се използва при метод 1, определен в член 230 от
Директива 2009/138/ЕО, при метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, и при комбинация от методи, по следния начин:
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отчетена в съответствие с правилата в нея, когато се използва метод
2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО, или комбинация
от методи;
— Във втората част от него (клетки C0240—C0260) се събира информация
за местните капиталови изисквания, местните минимални капиталови
изисквания и допустимите собствени средства на всички застрахов
ателни и презастрахователни предприятия от групата извън ЕИП,
отчетени в съответствие с местните правила, независимо от метода,
използван за изчисляване на груповата платежоспособност.

УКАЗАНИЯ

ПОЗИЦИЯ

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Юридическо наименование на предприятието

C0020

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на предприятието“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0040

ОФ/ПКПИК и оста
налата част на равнище
предприятие

Посочва се позицията, за която информацията се отнася. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Равнище предприятие
2 — Съществен обособен фонд или портфейл, за който се прилага
изравнителна корекция
3 — Останалата част

C0050

Номер на фонда

Когато C0040 = 2, това е уникалният номер на всеки съществен
обособен фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна
корекция, определен от групата. Без промяна във времето. Не
трябва да бъде използван повторно за други фондове или портфейли.
Този номер трябва да се използва последователно във всички
образци, за се установи този фонд/портфейл.
Ако C0040 = 1 или 3, тук се отчита „0“.
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Застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и извън ЕИП (използващи правилата по
„Платежоспособност II“) включени единствено посредством метода на приспадане и агрегиране

C0060

КИП за пазарен риск

Отделно (брутно) КИП за пазарен риск за всяко предприятие.

C0070

КИП за риск от
неизпълнение от страна
на контрагента

Отделно (брутно) КИП за риск от неизпълнение от страна на
контрагента за всяко предприятие.

C0080

КИП за подписвачески
риск в живот
озастраховането

Отделно (брутно) КИП за подписвачески
озастраховането за всяко предприятие.

C0090

КИП за подписвачески
риск в здравното
застраховане

Отделно (брутно) КИП за подписвачески
застраховане за всяко предприятие.

C0100

КИП за подписвачески
риск в общото
застраховане

Отделно (брутно) КИП за подписвачески риск в общото застраховане
за всяко предприятие.

C0110

КИП за операционен
риск

Отделно (брутно) КИП за операционен риск за всяко предприятие.

C0120

Индивидуално КИП

Индивидуално КИП за всяко предприятие (включително всяко
добавяне на капитал).

C0130

Индивидуално МКИ

Индивидуално МКИ за всяко предприятие.

C0140

Допустими
индивидуални средства
за покриване на КИП

Допустими индивидуални собствени средства за покриване на КИП.
По тази позиция се отчита общият размер на собствените средства.
Не се прилагат ограничения по отношение на наличността за групата.

C0150

Използване на специф
ичните параметри на
предприятието

Когато предприятие използва специфични за предприятието
параметри за изчисляване на индивидуалното КИП, се отчитат
областите, за които тези параметри се използват. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:

риск

риск

в

в

живот

здравното

1 — Подписвачески риск в животозастраховането / актуализационен
риск
2 — Подписвачески риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането / актуализационен риск
3 — Риск, свързан с определяне на премии и резерви в здравно
застраховане, различно от животозастраховането
4 — Риск, свързан с определянето на премии и резерви, в общото
застраховане
Да се включат толкова възможности, колкото е необходимо,
разделени със „,“.
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C0160

Използване на
опростявания

УКАЗАНИЯ

Когато предприятие използва опростявания за изчисляване на
индивидуалното КИП, се отчитат областите, за които тези
опростявания се използват. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Пазарен риск / риск, свързан с лихвения спред (облигации и
заеми)
2 — Пазарен риск / лихвен риск (каптивни предприятия)
3 — Пазарен риск / риск, свързан с лихвения спред (облигации и
заеми) (каптивни предприятия)
4 — Пазарен риск / риск от пазарна концентрация (каптивни
предприятия)
5 — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
6 — Подписвачески риск в животозастраховането / риск от смъртност
7 — Подписвачески риск в животозастраховането / риск от
дълголетие
8 — Подписвачески риск в животозастраховането / риск от
инвалидност/заболеваемост
9 — Подписвачески риск в животозастраховането / риск от
прекратяване
10 — Подписвачески риск в животозастраховането / риск, свързан с
разходи в животозастраховането
11 — Подписвачески риск в животозастраховането / катастрофичен
риск в животозастраховането
12 — Подписвачески риск в здравното застраховане / риск от
смъртност
13 — Подписвачески риск в здравното застраховане / риск от
дълголетие
14 — Подписвачески риск в здравното застраховане / риск от
инвалидност/заболеваемост (медицински разноски)
15 — Подписвачески риск в здравното застраховане / риск от
инвалидност/заболеваемост (защита на доходите)
16 — Подписвачески риск в здравното застраховане, подобно на
животозастраховането / риск от прекратяване
17 — Подписвачески риск в здравното застраховане / риск, свързан с
разходи в животозастраховането
18 — Подписвачески риск в общото застраховане / риск, свързан с
определяне на премии и резерви (каптивни предприятия)
Да се включат толкова възможности, колкото е необходимо,
разделени със „,“.

C0170

Използване на частичен
вътрешен модел

Когато предприятие използва частичен вътрешен модел/модели за
изчисляване на индивидуалното КИП, се отчитат областите, за
които той/те се използва/използват.

C0180

Групов или
индивидуален
вътрешен модел

Когато предприятие използва цялостен вътрешен модел за изчис
ляване на индивидуалното КИП, трябва да се посочи дали става
въпрос за групов или индивидуален вътрешен модел. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Индивидуален вътрешен модел
2 — Групов вътрешен модел
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C0190

Дата на първоначално
одобрение на ВМ

Посочва се датата, на която индивидуалният надзорен орган е
одобрил груповия или индивидуалния вътрешен модел, съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0200

Дата на одобрение на
последната голяма
промяна на ВМ

Посочва се датата, на която индивидуалният надзорен орган е
одобрил голяма промяна на груповия или индивидуалния вътрешен
модел (член 115), съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0210

Дата на решение за
добавяне на капитала

Когато по отношение на някое от предприятията, изброени тук, е
взето решение за добавяне на капитала (член 37 от Директива
2009/138/ЕО), се посочва датата на това решение съгласно стандарт
ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0220

Размер на добавения
капитал

Когато по отношение на някой от субектите, изброени тук, е взето
решение за добавяне на капитала (член 37 от Директива 2009/138/
ЕО), се отчита точният размер.

C0230

Причина за добавяне на
капитал

Когато по отношение на някое от предприятията, изброени тук, е
взето решение за добавяне на капитала (член 37 от Директива
2009/138/ЕО), се отчитат причините, посочени от надзорния орган в
неговото решение.

Застрахователни и презастрахователни предприятия извън ЕИП (както използващи, така и неизп
олзващи правилата съгласно „Платежоспособност II“), независимо от използвания метод
C0240

Местно капиталово
изискване

Местно индивидуално капиталово изискване, пораждащо първа
намеса от страна на местния надзорен орган.

C0250

Местно минимално
капиталово изискване

Местно индивидуално капиталово изискване, пораждащо окончателна
намеса — отнемане на разрешението — от страна на местния
надзорен орган. Тази стойност е необходима за изчисляването на
минималното консолидирано групово КИП.

C0260

Допустими собствени
средства в съответствие
с местните правила

Допустими индивидуални собствени средства за покриване на
местното капиталово изискване, изчислено в съответствие с
местните правила, без да се прилагат ограничения по отношение на
наличността за групата.

S.34.01 — Други поднадзорни финансови предприятия и финансови
предприятия, които не са поднадзорни, включително индивидуални
изисквания на застрахователни холдинги и финансови холдинги със
смесена дейност
Общи коментари:
Настоящото приложение се отнася за първоначалното и ежегодното
подаване на информация на равнище група.
Настоящият образец се използва при метод 1, определен в член 230 от
Директива 2009/138/ЕО, при метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, и при комбинация от методи и обхваща специфичните изис
квания по отношение на финансови предприятия, различни от застрахов
ателни и презастрахователни предприятия, и други предприятия, които не
са поднадзорни, извършващи финансови дейности, според определението в
член 1, точка 52 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като кредитни инст
итуции, инвестиционни посредници, финансови институции, лица,
управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващи
дружества на ПКИПЦК, институции за професионално пенсионно
осигуряване, предприятия, извършващи финансови дейности, които не са
поднадзорни, застрахователни холдинги и финансови холдинги със
смесена дейност.
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C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Юридическо наименование на всяко предприятие.

C0020

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на предприятието“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0040

Агрегирано или не

Когато субекти от други финансови сектори образуват група с
конкретно капиталово изискване, това консолидирано капиталово
изискване може да бъде прието вместо списъка на всяко отделно
изискване. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Агрегирано
2 — Неагрегирано

C0050

Вид капиталово
изискване

Посочва се видът на капиталовото изискване. Използва се една от
възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Секторно (за кредитни институции, инвестиционни посредници,
финансови институции, лица, управляващи алтернативни инвест
иционни фондове, управляващи дружества на ПКИПЦК, институции
за професионално пенсионно осигуряване)
2 — Абстрактно (за предприятия, които не са поднадзорни)
3 — Без капиталово изискване

C0060

Абстрактно КИП или
секторно капиталово
изискване

Капиталовото изискване, секторно или абстрактно, пораждащо първа
намеса от страна на индивидуалния надзорен орган, евентуално при
т. нар. скала за степенувани надзорни мерки.

C0070

Абстрактно МКИ или
секторно минимално
капиталово изискване

Минималното капиталово изискване, секторно или абстрактно,
пораждащо окончателна намеса, евентуално при т. нар. скала за
степенувани надзорни мерки.
Тази позиция не се изисква от субектите, за които не е определено
крайно равнище на намеса.

C0080

Абстрактни или
секторни допустими
собствени средства

Общият размер на собствените средства за покриване на
(абстрактното или секторното) капиталово изискване. Не се
прилагат ограничения по отношение на наличността за групата.
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S.35.01 — Принос към груповите технически резерви
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
Информацията, която се отчита в C0050—C0210, е след прилагане на
корекцията за променливост, изравнителната корекция и преходната мярка
за лихвен процент. Преходното приспадане на техническите резерви се
отчита отделно в C0220 и C0230.
Настоящият образец се използва при метод 1, определен в член 230 от
Директива 2009/138/ЕО, при метод 2, определен в член 233 от Директива
2009/138/ЕО, и при комбинация от методи.
Свързаните застрахователни и презастрахователни предприятия, които не са
дъщерни предприятия, са изключени от обхвата на настоящия образец, тъй
като те се оценяват въз основа на метода на коригирания собствен капитал.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Юридическо наиме
нование на
предприятието

Юридическо наименование на предприятието

C0020

Идентификационен код
на предприятието

Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0030

Вид на идентификац
ионния код на
предприятието

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на предприятието“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0040

Метод за изчисляване
на груповата платежо
способност

Посочва се методът, използван за груповото изчисление. Използва се
една от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — Метод 1
2 — Метод 2

C0050

Общ размер на ТР —
Размер на ТР, включ
ително СРГ

Общ размер на ТР, включително СРГ.
Тази позиция е равна на сбора на позиции C0070, C0100, C0130,
C0160, C0190 и C0220, с изключение на застрахователните/
презастрахователните предприятия, разположени в еквивалентни
държави извън ЕИП по метод 2.
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За (пре-)застрахователни предприятия, разположени в еквивалентни
държави извън ЕИП по метод 2, е задължителна единствено позиция
C0050.
В полето се попълват суми, без да се приспада презастраховането и
СРГ.
Когато за (пре-)застрахователното предприятие се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, общата стойност на
техническите резерви в поле C0050 включва неговия принос, без да
се приспада презастраховането, прехвърлено в обхвата на надзора на
групова основа, към груповите технически резерви.
Когато за (пре-)застрахователното предприятие се използва метод 2,
общата стойност на техническите резерви в поле C0050 не може да
бъде равнена с груповите технически резерви в баланса на групата.

C0060

Общ размер на ТР —
Размер на ТР, нетно от
СРГ

Общ размер на ТР, нетно от СРГ.
Тази позиция е равна на сбора на позиции C0080, C0110, C0140,
C0170, C0200 и C0230, с изключение на застрахователните/
презастрахователните предприятия, разположени в еквивалентни
държави извън ЕИП по метод 2.
За застрахователните/презастрахователните предприятия, разп
оложени в еквивалентни държави извън ЕИП, на които е позволено
да използват местните правила по метод 2, е задължителна
единствено позиция C0060, която се попълва въз основа на местния
режим по отношение на платежоспособността.
В полето се попълват суми, без да се приспада презастраховането, но
нетно от СРГ, включително презастраховането в рамките на групата
(добавката за риск не следва да бъде нетно от СРГ).
Когато за (пре-)застрахователното предприятие се използва метод 1,
определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО, общата стойност на
техническите резерви в поле C0060 включва неговия принос, нетно
от презастраховането, прехвърлено в обхвата на надзора на групова
основа, към груповите технически резерви. Общата стойност на техн
ическите резерви в поле C0060 за всички застрахователни/
презастрахователни предприятия по метод 1 може да бъде равнена
с груповите технически резерви в баланса на групата.
Когато за (пре-)застрахователното предприятие се използва метод 2,
общата стойност на техническите резерви в поле C0060 не може да
бъде равнена с груповите технически резерви в баланса на групата.

C0070,
C0100,
C0130,
C0160, C0190

Размер на ТР, включ
ително СРГ

Размер на техническите резерви (ТР, изчислени съвкупно, или сумата
на най-добрата прогнозна оценка и на рисковата премия), по съотв
етните основни категории (животозастраховане, с изключение на
здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд, застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд, здравно застраховане, подобно на и различно от
животозастраховането, общо застраховане, с изключение на здравно
застраховане), на предприятие от ЕИП или извън ЕИП, изчислени
съгласно правила по „Платежоспособност II“.
В полето се попълват суми, без да се приспада презастраховането и
СРГ.
Използва се валутата на групата.
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Тази позиция се отчита за (пре-)застрахователните предприятия по
метод 1 и по метод 2, с изключение на (пре-)застрахователните
предприятия по метод 2, разположени в еквивалентни държави
извън ЕИП.

C0080,
C0110,
C0140,
C0170, C0200

Размер на ТР, нетно от
СРГ

Размер на техническите резерви (ТР, изчислени съвкупно, или сумата
на най-добрата прогнозна оценка и на рисковата премия), по съотв
етните основни категории (животозастраховане, с изключение на
здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд, застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд, здравно застраховане, подобно на и различно от
животозастраховането, общо застраховане, с изключение на здравно
застраховане), на предприятие от ЕИП или извън ЕИП, изчислени
съгласно правила по „Платежоспособност II“.
В полето се попълват суми, без да се приспада презастраховането, но
нетно от СРГ, включително презастраховането в рамките на групата.
Използва се валутата на групата.
Тази позиция се отчита за (пре-)застрахователните предприятия по
метод 1 и по метод 2, с изключение на (пре-)застрахователните
предприятия по метод 2, разположени в еквивалентни държави
извън ЕИП.

C0090,
C0120,
C0150,
C0180, C0210

Нетен принос към
групови ТР (%)

Процентният дял на TP (ТР, изчислени съвкупно, или сумата на найдобрата прогнозна оценка и на рисковата премия) на (пре-)застрахов
ателното предприятие към груповите TP по метод 1, нетно от СРГ, но
без да се приспада презастраховането, прехвърлено извън групата, по
съответните основни категории (животозастраховане, с изключение
на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд, застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвест
иционен фонд, здравно застраховане, подобно на и различно от
животозастраховането, общо застраховане, с изключение на здравно
застраховане).
Тази позиция не се отчита за предприятия по метод 2.

C0220

Преходна мярка за ТР
— Размер на ТР,
включително СРГ

Размер на преходното приспадане за техническите резерви. Тази
стойност не е включена в предходните позиции.
В полето се попълват суми, без да се приспада презастраховането и
СРГ.
Тази стойност се отчита като отрицателна стойност.

C0230

Преходна мярка за ТР
— Размер на ТР, нетно
от СРГ

Размер на преходното приспадане за техническите резерви. Тази
стойност не е включена в предходните позиции.
В полето се попълват суми, без да се приспада презастраховането, но
нетно от СРГ, включително презастраховането в рамките на групата.
Тази стойност се отчита като отрицателна стойност.

C0240

Дългосрочни мерки —
ТР, подлежащи на
преходна мярка за
безрисковия лихвен
процент — Размер на
ТР, включително СРГ

Посочва се общият размер на ТР, включително СРГ (C0050),
подлежащи на корекция за съответната срочна структура на
безрисковия лихвен процент.
В полето се попълват суми, без да се приспада презастраховането и
СРГ.
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Дългосрочни мерки —
ТР, подлежащи на
корекция за проме
нливост — Размер на
ТР, включително СРГ

Посочва се общият размер на ТР, включително СРГ (C0050),
подлежащи на корекция за променливост.

Дългосрочни мерки —
ТР, подлежащи на
изравнителна корекция
— Размер на ТР,
включително СРГ

Посочва се общият размер на ТР, включително СРГ (C0050),
подлежащи на изравнителна корекция.

В полето се попълват суми, без да се приспадат презастраховането и
СРГ, включително презастраховането в рамките на групата.

В полето се попълват суми, без да се приспадат презастраховането и
СРГ, включително презастраховането в рамките на групата.

S.36.01 — Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови
инструменти, прехвърляне на дълг и активи
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
С настоящия образец се цели събиране на информация за всички сделки в
рамките на групата (съществени, изключително съществени и сделки, които
се отчитат при всички обстоятелства), свързани с капиталово, дългово и
реципрочно финансиране, и прехвърляне на активи, свързани със сделки в
рамките на групата, установени съгласно член 213, параграф 2, букви а)—в)
от Директива 2009/138/ЕО. Това включва, но не се ограничава до:
— акции и други капиталови позиции, включително участията в свързани
субекти и прехвърляне на акции на свързани субекти от групата;
— дълг, включително облигации, заеми, обезпечени дългови облигации,
както и други трансакции от подобен характер, например с периодична
предварително определена лихва или купон или плащания на премии за
предварително определен период от време;
— друго прехвърляне на активи като прехвърляне на недвижима
собственост и прехвърляне на дялови участия на други дружества,
които не са свързани с групата (т.е. са извън нея).

▼M1

__________

▼B
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъдат
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
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Всяка сделка се отчита поотделно.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца се посочва максималната сума, в този случай 10 млн.
EUR.
Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б
инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като
отделна СРГ.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификационен код
на сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Трябва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
инвеститора/заем
одателя

Наименованието на субекта, който купува капиталовите инструменти
или предоставя заем на свързаното предприятие в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО, т.е. субектът, който признава сделката като
актив в счетоводния си баланс (дебит — счетоводен баланс).

C0030

Идентификационен код
на инвеститора / заем
одателя

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0040

Вид идентификационен
код на инвеститора/
заемодателя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на инвеститора/заемодателя“.
1 — LEI
2 — Специфичен код
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C0050

Наименование на
емитента/заемопол
учателя

Наименованието на субекта, който емитира акции/капиталови
инструменти или получава в заем парични средства (емитира
дългови инструменти). Т.е. субектът, който признава сделката като
пасив или капитал в счетоводния си баланс (кредит — счетоводен
баланс).

C0060

Идентификационен код
на емитента/заемопол
учателя

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0070

Вид идентификационен
код на емитента/заем
ополучателя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на емитента/заемополучателя“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0080

Идентификационен код
на инструмента

Това е идентификационният код на инструмента (капиталов, дългов и
т.н.), използван между двамата контрагенти, при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да се използва последователно във
времето.
Той може да се отличава от идентификационния код за сделка в
рамките на групата, въведен в поле C0010.

C0090

Вид идентификационен
код на инструмента

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на инструмента“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
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5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0100

Вид на сделката

Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Обезпечени облигации/дълг
2 — Необезпечени облигации/дълг
3 — Капиталови инструменти — акции/ дялови участия
4 — Капиталови инструмент — други
5 — Друго прехвърляне на активи — недвижима собственост
6 — Друго прехвърляне на активи — друго

C0110

Дата на сключване на
сделката

Това е по-ранната дата между датата на сключване на сделката или
датата, на която СРГ влиза в сила, ако се различава от датата на
сключване.
Вписва се датата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0120

Дата на падеж на
сделката

Посочва се датата, на която сделката изтича/падежира (ако е прил
ожимо), съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)
— За СРГ без дата на падеж се използва „9999-12-31“.
— За перпетюитети се използва „9999-12-31“

C0130

Валута на сделката

Посочва се буквеният код на валутата, в която е сделката е била
сключена, съгласно стандарт ISO 4217.

C0140

Договорен размер на
сделката/Цена на
сделката

Стойност на сделката или цена по споразумението/договора, в
отчетната валута на групата.

C0150

Стойност на обезп
ечението/актива

Стойността на обезпечението за обезпечен дълг или стойност на
активите за СРГ, включващи прехвърляне на активи, в отчетната
валута на групата.
Ако някой от контрагентите, участващи в СРГ, се оценява в съотв
етствие с правилата за оценяване по „Платежоспособност II“ като
част от изчисляването на груповата платежоспособност, стойността
по „Платежоспособност II“ се използва и за оценка на обезпечението.
Обезпечението между минимум следните субекти (списъкът не е
изчерпателен) следва да се оценява в съответствие с принципите за
оценка по Директива „Платежоспособност II“:
— Застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП
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— Застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена
дейност от ЕИП
— Застрахователни или презастрахователни предприятия, застрахов
ателни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност,
включени в изчисляването на груповата платежоспособност чрез
метод 1, от трети държави
— Застрахователни или презастрахователни предприятия, застрахов
ателни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност,
включени в изчисляването на груповата платежоспособност чрез
метод 2 при нееквивалентни режими, от трети държави
Споразуменията за предоставяне на обезпечение между други видове
предприятия, напр. СРГ между две кредитни институции в рамките
на дадена група, могат да бъдат оценени в съответствие със
секторните правила.
C0160

Размер на обратни
изкупувания/
предварителни
плащания/ изплащания
през отчетния период

Размер на обратните изкупувания/предварителните плащания/ изпл
ащанията през отчетния период, ако е приложимо, в отчетната валута
на групата.

C0170

Размер на дивиденти/
лихва/купон и други
плащания, извършени в
рамките на отчетния
период

Това поле включва всички плащания, извършени във връзка със СРГ,
записани в настоящия образец за отчетния период (12-те месеца до
отчетната дата).
Това включва, но не се ограничава до:
— Дивиденти за текущата година, включително платени, или
декларирани, но неизплатени дивиденти.
— Всички дивиденти, отсрочени от предходни години, платени през
отчетния период (т.е. всички платени отсрочени дивиденти, които
са оказали влияние на печалбата и загубата за отчетния период).
— Лихвени плащания, извършени във връзка с дългови инструменти.
— Всички други плащания, извършени във връзка със СРГ, които се
отчитат в настоящия образец, като например такси за прехвърляне
на активи.
— Размер на съвкупните доплащания, ако е приложимо, т.е. съвк
упните допълнителни парични средства, инвестирани през
отчетния период, като допълнителни плащания по частично
изплатени акции или увеличаване на размера на заем през
периода (когато доплащанията се отчитат като отделна позиция).
Тази позиция трябва да се отчита в отчетната валута на групата.

C0180

Салдо на договорения
размер на сделката към
отчетната дата

Неизплатената сума по сделката към отчетната дата, ако е прил
ожимо, например при емитиране на дълг, в отчетната валута на
групата. Ако е имало пълно предварително уреждане/предплащане,
салдото на договорения размер ще бъде нула.

C0190

Купонен/Лихвен
процент

Лихвената или купонната ставка като процент, ако е приложимо. За
променливите лихвени ставки се посочва референтният лихвен
процент и лихвената надбавка.

S.36.02 — СРГ — Деривати
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
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В настоящия образец се включват всички СРГ между субекти, попадащи в
обхвата на груповия надзор съгласно член 213, параграф 2, букви а)—в) от
Директива 2009/138/ЕО, независимо от избрания метод на изчисление или
дали за целите на изчисляването на груповата платежоспособност са били
използвани секторни правила за платежоспособност.

▼M1

__________

▼B
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъде
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
Всяка сделка се отчита поотделно.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца следва да се посочи максималната сума, в този случай
10 млн. EUR.
Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б
инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като
отделна СРГ.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификационен код
на сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Трябва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
инвеститора/купувача

Наименование на субекта, който инвестира / купува деривата, или на
контрагента с дълга позиция. При суапове платецът плаща
фиксирания процент и получава плаващия процент.

C0030

Идентификационен код
на инвеститора/
купувача

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
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УКАЗАНИЯ

Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0040

Вид идентификационен
код на инвеститора/
купувача

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на инвеститора/купувача“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0050

Наименование на
емитента/продавача

Наименование на субекта, който емитира / продава деривата, или на
контрагента с къса позиция. При суапове получателят получава
фиксирания процент и заплаща плаващия процент.

C0060

Идентификационен код
на емитента/продавача

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.

C0070

Вид идентификационен
код на емитента/
продавача

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на емитента/продавача“.
1 — LEI
2 — Специфичен код
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C0080

Идентификационен код
на инструмента

УКАЗАНИЯ

Това е идентификационният код на инструмента (дериват), използван
между двамата контрагенти, при спазване на следната последоват
елност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да се използва последователно във
времето.
Той може да се отличава от идентификационния код за сделка в
рамките на групата, въведен в поле C0010.

C0090

Вид идентификационен
код на инструмента

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на инструмента“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието

C0100

Вид на сделката

Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Деривати — фючърси
2 –Деривати — форуърди
3 — Деривати — опции
4 –Деривати — други
5 — Гаранции– кредитна защита
6 — Гаранции — други
7 — Суапове — кредитно неизпълнение
8 — Суапове — лихвен процент
9 — Суапове — валута
10 — Суапове — други
Споразумение за обратно изкупуване следва да се считат за касова
сделка плюс форуърден договор.

02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001 — 1294
▼B
ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0110

Дата на търгуване на
сделката

Посочва се датата на сделката/датата на договора за деривата
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). За договори с
предоговорен срок се използва началната дата на търгуване.

C0120

Падеж

Посочва се договорно определената дата, на която се закрива
договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат ггггмм-дд), независимо дали е дата на падеж, дата на изтичане за
опции (европейска или американска) и др.

C0130

Валута

Когато е приложимо, посочва се буквеният код на валутата на
деривата съгласно стандарт ISO 4217., т.е. валутата на условната
стойност на деривата (напр.: опция с базова сума в USD). Тази
позиция не се прилага за валутни суапове.

C0140

Условна стойност към
датата на сделката

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата към датата
на сделката, в отчетната валута на групата.
За фючърси и опции представлява размера на договора, умножен по
броя на договорите. За суапове и форуърди представлява сумата по
договора.

C0150

Условна стойност към
отчетната дата

Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата към
отчетната дата, т.е. крайното салдо, в отчетната валута на групата.
За фючърси и опции представлява размера на договора, умножен по
броя на договорите. За суапове и форуърди представлява сумата по
договора. Когато дадена сделка е приключена/падежирала през
отчетния период преди датата на отчитане, условната стойност към
отчетната дата ще бъде равна на нула.

C0160

Стойност на обезп
ечението

Стойност на обезпечението, предоставено в залог към отчетна дата
(нула, ако дериватът е приключен), ако е приложимо, в отчетната
валута на групата.
Ако някой от контрагентите, участващи в СРГ, се оценява в съотв
етствие с правилата за оценяване по „Платежоспособност II“ като
част от изчисляването на груповата платежоспособност, стойността
по „Платежоспособност II“ се използва и за оценка на обезпечението.
Обезпечението между минимум следните субекти (списъкът не е
изчерпателен) следва да се оценява в съответствие с принципите за
оценка по Директива „Платежоспособност II“:
— Застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП
— Застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена
дейност от ЕИП.
— Застрахователни или презастрахователни предприятия, застрахов
ателни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност,
включени в изчисляването на груповата платежоспособност чрез
метод 1, от трети държави.
— Застрахователни или презастрахователни предприятия, застрахов
ателни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност,
включени в изчисляването на груповата платежоспособност чрез
метод 2 при нееквивалентни режими, от трети държави.
Споразуменията за предоставяне на обезпечение между други видове
предприятия, напр. СРГ между две кредитни институции в рамките
на дадена група, могат да бъдат оценени в съответствие със
секторните правила.
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C0170

Опции, фючърси,
форуърди и други
деривати — Използване
на деривати (от
купувача)

УКАЗАНИЯ

Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране,
ефективно управление на портфейла). Микрохеджирането се отнася
за деривати, обхващащи един финансов инструмент, прогнозирана
сделка или пасив. Макрохеджирането се отнася за деривати,
обхващащи съвкупност от финансови инструменти, прогнозирани
сделки или пасиви. Използва се една от възможностите от следния
изчерпателен списък:
1 — Микрохеджиране
2 — Макрохеджиране
3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви
4 — Ефективното управление на портфейла, различно от „Съчетаване
на паричните потоци между активи и пасиви“.

C0180

Опции, фючърси,
форуърди и други
деривати — Идентиф
икационен код Базов
актив/пасив в основата
на деривата

Вид код на актива или пасива, залегнал в основата на договора за
деривата. Тази позиция се отчита за дериватите, които имат един
базов инструмент или индекс в портфейла на предприятието.
Индексите се считат за отделни инструменти и се отчитат.
Посочва се идентификационният код на базовия инструмент, залегнал
в основата на деривата, при спазване на следната последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти, който трябва да се прилага последователно във
времето
— ►M2 „Множество активи/пасиви“, ако базовите активи или
пасиви са няколко ◄
ако базовият инструмент е индекс, се отчита неговият код.

C0190

Вид идентификационен
код на базовия актив/
пасив в основата на
деривата

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на инструмента“. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
►M2 Тази позиция не се отчита за дериватите, които имат повече от
един базов актив или пасив. ◄
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C0200

Кредитна защита —
Суапове за кредитно
неизпълнение и
гаранции — Наиме
нование на контрагент,
за който е закупена
кредитната защита

Наименованието на контрагента, за чието неизпълнение е закупена
кредитната защита

C0210

Суапове — Доставен
лихвен процент по
суапа (за купувача)

Лихвен процент, доставен съгласно договора за суап (само за
лихвени суапове).

C0220

Суапове — Получен
лихвен процент по
суапа (за купувача)

Лихвен процент, получен съгласно договора за суап (само за лихвени
суапове).

C0230

Суапове — Доставена
валута по суапа (за
купувача)

Посочва се буквеният код на валутата на цената на суапа съгласно
стандарт ISO 4217 (само за валутни суапове).

C0240

Суапове — Получена
валута по суапа (за
купувача)

Посочва се буквеният код на валутата на условната стойност на суапа
съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове).

S.36.03 — СРГ — Вътрешно презастраховане
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
С настоящия образец се цели събиране на информация за всички (същ
ествени, изключително съществени и сделки, които се отчитат при всички
обстоятелства) сделки в рамките на групата, свързани с вътрешно
презастраховане в рамките на групата, установени съгласно член 213,
параграф 2, букви а)—в) от Директива 2009/138/ЕО. Това включва, но не
се ограничава до:
— презастрахователни договори между свързани предприятия в групата;
— факултативно презастраховане между свързани предприятия в групата;
както и
— всички други сделки, които водят до прехвърляне на подписвачески
риск (застрахователен риск) между свързани предприятия в групата.

▼M1

__________

▼B
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
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▼B
Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъдат
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
Всяка сделка се отчита поотделно. Предприятията отчитат толкова на брой
реда, колкото е необходимо, за да се отчете правилно сделката, включ
ително ако се използват различни видове презастрахователни договори.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца следва да се посочи максималната сума, в този случай
10 млн. EUR.
Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б
инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като
отделна СРГ.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификационен код
на сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Трябва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
цедента

Юридическо наименование на субекта, който е прехвърлил подпис
ваческия риск на друг застраховател или презастраховател в рамките
на обхвата на групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в)
от Директива 2009/138/ЕО

C0030

Идентификационен код
на цедента

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.
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C0040

Вид идентификационен
код на цедента

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на цедента“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0050

Наименование на
презастрахователя

Юридическо наименование на презастрахователя, на който е бил
прехвърлен подписваческият риск.
Тази позиция съвпада с отчетеното в S.30.02.

C0060

Идентификационен код
на презастрахователя

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0070

Вид идентификационен
код на
презастрахователя

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на презастрахователя“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0080

Срок на валидност
(начална дата)

Посочва се началната дата на съответния презастрахователен договор
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).

C0090

Срок на валидност
(крайна дата)

Посочва се крайната дата на съответния презастрахователен договор
съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). (т.е. последната
дата, на която конкретният презастрахователен договор е в сила).
Тази позиция не се отчита, ако няма крайна дата (например
договорът е безсрочен и се прекратява чрез предизвестие на някоя
от страните).

C0100

Валута на
споразумението/
договора

Посочва се буквеният код на валутата на плащанията за съответния
презастрахователен договор съгласно стандарт ISO 4217.

C0110

Вид презастрахователен
договор

Посочва се видът на презастрахователния договор. Използва се една
от възможностите от следния изчерпателен списък:
1 — квота
2 — променлива квота
3 — излишък
4 — превишение на загубите (по събитие и по риск)
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5 — превишение на загубите (по риск)
6 — превишение на загубите (по събитие)
7 — „резерв“ за превишение на загубите (защита срещу последващи
събития, които определени бедствия могат да причинят, като пожар
или наводнение)
8 — превишение на загубите с базисен риск
9 — покритие за възобновяване
10 — агрегирано превишение на загубите
11 — неограничено превишение на загубите
12 — спиране на загубите
13 — други пропорционални договори
14 — други непропорционални договори
15 — Финансово презастраховане
16 — Факултативно пропорционално
17 — Факултативно непропорционално
Други пропорционални договори (код 13) и други непропорционални
договори (код 14) може да се използва за презастрахователни
договори от хибриден тип.
C0120

Максимално покритие
от презастраховател
съгласно
споразумението/
договора

При договор за квота или излишък, тук се посочва 100 % от макс
ималния размер, определен за целия договор (например 10 милиона
GBP). В случай на неограничено покритие трябва да се попълни „–1“.
За договори за превишение на загубите или спиране на загубите се
въвежда първоначалният капацитет.
Тази позиция трябва да се отчита във валутата на сделката.

C0130

Нетни вземания

Сумата, която се получава от: претенции, платени от застрахователя,
които обаче все още не са възстановени от презастрахователя, плюс
комисионите, които се плащат от презастрахователя, и други
вземания минус дългове към презастрахователя. Паричните
депозити не се включват тук, а се считат за получени гаранции.
Обща сума трябва да бъде равна на сумата на балансовите
позиции: Презастрахователни вземания и презастрахователни задъ
лжения.
Тази позиция трябва да се отчита във валутата на групата.

C0140

Общо презастрахов
ателни възстановявания

Общият размер, дължим от презастрахователя към отчетната дата,
който включва:
— премийния резерв за част от бъдещата презастрахователна
премия, която вече е била платена на презастрахователя;
— резерва за претенции, дължими от застрахователя, които ще
трябва да бъдат платени от презастрахователя; и/или
— технически
резерви
за
сумата,
отразяваща
презастрахователя от брутните технически резерви.

дела

Тази позиция трябва да се отчита в отчетната валута на групата.

на
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C0150

Резултат от
презастраховането (за
презастрахован субект)

УКАЗАНИЯ

Резултат от презастрахования субект следва да се изчисли, както
следва:
Общ размер на презастрахователните комисиони, получени от
презастрахования субект
минус
Брутни презастрахователни премии, платени от презастрахования
субект
плюс
Претенции, изплатени от презастрахователя през отчетния период
плюс
Общ размер на презастрахователните възстановявания в края на
отчетния период
минус
Общ размер на презастрахователните възстановявания в началото на
отчетния период
Тази позиция трябва да се отчита в отчетната валута на групата.

C0160

Вид дейност

Посочва се видът дейност според определението в приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, обект на презастраховане.
Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
37 — Застраховане във връзка с медицински разходи
38 — Застраховане във връзка със защита на доходите
39 — Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
40 — Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни
превозни средства
41 — Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
42 — Морско, авиационно и транспортно застраховане
43 — Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
44 — Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
45 — Кредитно и гаранционно застраховане
46 — Застраховане във връзка с правни разноски
47 — Оказване на помощ
48 — Разни финансови загуби
49 — Пропорционално презастраховане във връзка с медицински
разходи
50 — Пропорционално презастраховане във връзка със защита на
доходите
51 — Пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на
работниците
52 — Пропорционално презастраховане на гражданска отговорност
във връзка с моторни превозни средства
53 — Друго пропорционално презастраховане във връзка с моторни
превозни средства
54 — Пропорционално
презастраховане

морско,

авиационно

и

транспортно

55 — Пропорционално имуществено презастраховане срещу пожар и
други бедствия
56 — Пропорционално
гражданска отговорност

презастраховане

във

връзка

с

обща

57 — Пропорционално кредитно и гаранционно презастраховане
58 — Пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски
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59 — Пропорционално презастраховане във връзка с оказване на
помощ
60 — Пропорционално
финансови загуби

презастраховане във връзка с разни

61 — Непропорционално здравно презастраховане
62 — Непропорционално презастраховане срещу злополука
63 — Непропорционално
презастраховане

морско, авиационно и транспортно

64 — Непропорционално имуществено презастраховане
►M1 29 — Здравно застраховане
30 — Застраховане с участие в печалбата
31 — Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд
32 — Друго животозастраховане
33 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със здравнозастрахователни задължения
34 — Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и
свързани със застрахователни задължения, различни от здравноз
астрахователни задължения
35 — Здравно презастраховане
36 — Презастраховане в животозастраховането ◄
Ако дадено презастрахователно споразумение обхваща повече от
един вид дейност, се избира най-същественият вид дейност от
списъка по-горе.

S.36.04 — СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови
и други позиции
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
С настоящия образец се цели събиране на информация за всички СРГ (същ
ествени, изключително съществени и сделки, които се отчитат при всички
обстоятелства), които не са били отразени в образци 36.01—36.03 в рамките
на групата, установени съгласно член 213, параграф 2, букви а)—в) от
Директива 2009/138/ЕО. Това включва, но не се ограничава до:
— Вътрешно поделяне на разходите;
— Условни пасиви (различни от деривати);
— Задбалансови гаранции;
— Други сделки между свързани предприятия или физически лица в
обхвата на груповия надзор.

▼M1

__________

▼B
Настоящият образец включва сделки в рамките на групата (СРГ), които са:
— в сила в началото на отчетния период;
— започнати през отчетния период и все още неприкючени към отчетната
дата;
— започнати и приключени/падежирали през отчетния период.
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Когато сходни сделки със свързан субект могат да бъдат изключени от
отчитането на СРГ, тъй като отделно попадат под праговете за съществени
и изключително съществени сделки, тези сделки трябва все пак да бъдат
отчетени на индивидуално равнище, когато заедно надхвърлят съответните
прагови стойности за съществени и изключително съществени СРГ.
Всяка сделка се отчита поотделно.
Всякакви допълнения / доплащания към значителни СРГ се отчитат като
отделна СРГ, дори ако доплащането, само по себе си, е под праговите
стойности за значителни сделки. Например, ако предприятието увеличава
първоначалния размер на заем към друго свързано предприятие,
допълнението към заема се записва като отделна позиция с дата на
емитиране — датата на доплащането.
Когато стойността на сделката е различна за двете участващи в сделката
страни (например сделка за 10 милиона EUR между А и Б, като А
записва10 млн. EUR, но Б получава само 9,5 млн. EUR, тъй като
разходите по сделките възлизат например на 0,5 млн. EUR), като сума на
сделката в образеца следва да се посочи максималната сума, в този случай
10 млн. EUR.
Когато е налице верига от свързани СРГ (например А инвестира в Б и Б
инвестира в В), всяко едно звено от веригата трябва да бъде отчетено като
отделна СРГ.

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

C0010

Идентификационен код
на сделка в рамките на
групата

Уникален вътрешен идентификационен код за всяка сделка в рамките
на групата. Трябва да се използва последователно във времето.

C0020

Наименование на
инвеститора/купувача/
бенефициера

Юридическо наименование на субекта, който закупува/инвестира в
актив/инвестиция или получава услуга/гаранция.

C0030

Идентификационен код
на инвеститора/
купувача/бенефициера

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.
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Вид идентификационен
код на инвеститора/
купувача/бенефициера

УКАЗАНИЯ

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Вид идентифик
ационен код на инвеститора/купувача/бенефициера“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0050

Наименование на
емитента/продавача/
доставчика

Юридическо наименование на субекта, който продава/прехвърля
актив/инвестиция или предоставя услуга/гаранция.

C0060

Идентификационен код
на емитента/продавача/
доставчика

Уникалният идентификационен код на инвеститора/купувача/
приобретателя при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в рамките на
групата, по смисъла на член 212, параграф 1, буква в) от
Директива 2009/138/ЕО: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
— за предприятия извън ЕИП и предприятия, попадащи в рамките на
групата, които не са поднадзорни, по смисъла на член 212,
параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, идентификац
ионният код ще бъде предоставен от групата. Когато определя
идентификационен код за всяко предприятие извън ЕИП или за
всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата следва да
използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1+ 5
цифри.

C0070

Вид идентификационен
код на емитента/
продавача/доставчика

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на емитента/продавача/доставчика“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0080

Вид на сделката

Посочва се видът на сделката. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — Условни пасиви
2 — Задбалансови позиции
3 — Вътрешно поделяне на разходите
4 — Други

C0090

Дата на сключване на
сделката

Посочва се датата, на която сделката/емисията влиза в сила, съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд)

C0100

Дата на влизане в сила
на базовото
споразумение/договор
по сделката

Когато е приложимо, посочва се датата, на която влиза в сила
споразумението или договорът в основата на сделката, съгласно
стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), ако се различава от датата
на сделката. Ако съвпада, се отчита датата на сделката.

C0110

Дата на изтичане на
базовото споразумение/
договор по сделката

Когато е приложимо, посочва се датата, на която изтича
споразумението или договорът, съгласно стандарт ISO 8601 (формат
гггг-мм-дд). Ако датата на изтичане е перпетюитет, се използва
„9999-12-31“.
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C0120

Валута на сделката

Посочва се буквеният код на валутата, в която е сделката е била
сключена, съгласно стандарт ISO 4217.

C0130

Активиращо събитие

Когато е приложимо, кратко описание на събитието, което би
активирало сделката/плащане/пасив/нито едно от изброените,
например събитие, което би довело до условен пасив.

C0140

Стойност на сделка/
обезпечение/гаранция

Стойност на сделката, на предоставеното в залог обезпечение или на
условния пасив, признат в счетоводния баланс по „Платежо
способност II“.
Тази позиция трябва да се отчита в отчетната валута на групата.
Всички позиции се отчитат съгласно стойността по „Платежо
способност II“. Когато обаче стойността по „Платежоспособност II“
не е налична (напр. операции извън ЕИП по метод 2 в еквивалентни
нормативни уредби или банки и кредитни институции), тогава следва
да се използват местните или секторните правила за оценяване.

C0150

Максимална възможна
стойност на условни
пасиви

Максимална възможна стойност, ако е приложимо, независимо от
тяхната вероятност (в т.ч. бъдещи парични потоци, необходими за
уреждане на условните пасиви през жизнения цикъл на този
условен пасив, дисконтирани според основната срочна структура на
безрисковия лихвен процент), включена в счетоводния баланс по
„Платежоспособност II“.

C0160

Максимална възможна
стойност на условни
пасиви, които не са
включени в счето
водния баланс по
„Платежоспособност II“

Въвежда се максималният размер на условните пасиви, които не са
включени в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“, които
може да са дължими от доставчика.

C0170

Максимална стойност
на акредитиви/гаранции

Сборът от всички възможни парични потоци при настъпване на
всички събития, активиращи гаранции, предоставени от „доставчика“
(поле C0050) на „бенефициера“ (поле C0020), за да се гарантира
изплащането на задълженията, дължими от предприятието (включ
ително акредитиви, неусвоени договорени механизми за отпускане
на заеми). Тази позиция не включва сумите, които вече са отчетени
в поле С0150 и С0160.

C0180

Стойност на
гарантирани активи

Стойност на гарантираните активи, за които са получени гаранции.

Тази позиция трябва да се отчита в отчетната валута на групата.

В този случай може да се прилагат други местни/секторни правила за
оценяване, различни от тези по „Платежоспособност II“.

S.37.01 — Концентрация на риска
Общи коментари:
Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация на
равнище група.
В настоящия образец се включват всички значителни концентрации на
риска между субекти, попадащи в обхвата на груповия надзор, и трети
страни, независимо от избрания метод на изчисление или дали за целите
на изчисляване на груповата платежоспособност са били използвани
секторни правила за платежоспособност.
Целта е да се изброят най-важните експозиции (стойност на тези
експозиции) по контрагенти и по видове експозиции (група или/и субект)
извън обхвата на (пре-)застрахователната група (максимална експозиция по
договор и при неизпълнение на презастраховател; задбалансова конце
нтрация на риск). Под това може да се разбира максимално възможната
експозиция на договорна основа, която не е задължително да бъде
отразена в баланса, но без да се вземат предвид всякакви инструменти
или техники за намаляване на риска. Надзорният орган за групата може
да определи прагове след консултации с групата и колегиума.
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C0010

Наименование на
външния контрагент

Това е наименованието на външния контрагент на групата.

C0020

Идентификационен код
на контрагента на
групата

Идентификационен код на правния субект (LEI) на инвеститора/
купувача/приобретателя, ако съществува такъв.

C0030

Вид идентификационен
код на контрагент на
групата

Ако не е налично, тази позиция не се отчита.

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на контрагента на групата“.
1 — LEI
9 — Няма

C0040

Държава на експозиция

Посочва се двубуквеният код на държавата, от която произтича
експозицията, съгласно стандарт ISO 3166-1. Например, за емисии
на облигации това е държавата, в която се намира седалището на
субекта, емитирал облигациите.

C0050

Естество на експоз
ицията

Описание на вида на експозицията. Тук се включват също деривати и
обезпечения, както и експозиции към суверенни контрагенти. Ако
има повече от един вид експозиции по контрагент, те трябва да
бъдат посочени в отделни редове. Използва се една от възможностите
от следния изчерпателен списък:
1 — Активи — облигации
2 — Активи — капиталовите инструменти
3 — Активи — презастраховане
4 — Активи — други
5 — Пасиви — застраховане
6 –Пасиви — заеми
7 — Пасиви — дългове
8 — Пасиви — други
9 — Задбалансови (условен актив)
10 — Задбалансови (условен пасив)
Дериватите се отчитат нетно от обезпеченията.

C0060

Идентификационен код
на експозицията

Идентификационен код на експозицията при спазване на следната
последователност:
— ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
— Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— Код, определен от предприятието, при липса на посочените погоре варианти. Кодът трябва да се използва последователно във
времето.
За експозиции от тип 3 и 5 от С0050, отчитането следва да се
извършва от контрагента и това поле не следва да бъде отчитано.

C0070

Вид идентификационен
код на експозицията

Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентифик
ационен код на актива“. Използва се една от възможностите от
следния изчерпателен списък:
1 — ISO 6166 за ISIN код
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2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures
number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от
САЩ и Канада)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската
фондова борса)
4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентифик
ационен номер в Германия)
5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на
корпоративни ценни книжа)
6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните
номериращи агенции
99 — Код, определен от предприятието
За експозиции от тип 3 и 5 от С0050, отчитането следва да се
извършва от контрагента и това поле не следва да бъде отчитано.
Ако дадена експозиция се състои от повече от един код, всеки един
от тези кодове се посочва на отделен ред.

C0080

Външна кредитна

Рейтинг на експозицията към отчетната референтна дата, присъден от
призната агенция за външна кредитна оценка (АВКО).

C0090

Призната АВКО

►M2 В C0080 се посочва агенцията за външна кредитна оценка
(АВКО), присъдила външния рейтинг, като се използва следният
изчерпателен списък. В случай на рейтинги, присъдени от дъщерни
дружества на АВКО, моля посочете предприятието-майка АВКО
(използват се позоваванията от списъка на ЕОЦКП с агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг). В случай че ЕОЦКП е регистрирал или сертифицирал
нова агенция за кредитен рейтинг, но изчерпателният списък все
още не е актуализиран, агенцията се отчита под „Други признати
АВКО“.
— Euler Hermes Rating GmbH (ИКПС: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (ИКПС: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (ИКПС: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (ИКПС: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (по-рано
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

— ICAP Group SA (ИКПС: 2138008U6LKT8VG2UK85)

(ИКПС:
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— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (ИКПС:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Rating-Agentur

GmbH

(ИКПС:

— ARC Ratings S.A. (по-рано Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(ИКПС: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

(ИКПС:

— DBRS Ratings Limited (ИКПС: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (ИКПС: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (ИКПС: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (ИКПС: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (ИКПС: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (ИКПС: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (ИКПС: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (ИКПС: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (ИКПС: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (ИКПС: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (ИКПС: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (ИКПС: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (ИКПС: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (ИКПС: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (ИКПС: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (ИКПС: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (ИКПС:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (по-рано CRIF S.p.A.) (ИКПС: 8156001AB6
A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (ИКПС: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (ИКПС: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (ИКПС: 95980020140005900000
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— Cerved Rating Agency S.p.A. (по-рано CERVED Group S.p.A.)
(ИКПС: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (ИКПС: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (ИКПС: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (ИКПС:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (ИКПС: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (ИКПС: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (ИКПС:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (ИКПС: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (ИКПС: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (ИКПС: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (ИКПС: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur
SGWN2UE81)

Expert

RA

GmbH

(ИКПС:

213800P3OOB

— Други признати АВКО ◄
C0100

Сектор

Посочва се икономическият сектор на емитента въз основа на найактуалния код по NACE. Определящата сектора буква от кода по
NACE представлява минимално изискване за установяване на
секторите (например „А“ или „A0111“ би било допустимо) с
изключение на кодове по NACE, отнасящи се до финансови и
застрахователни дейности, за които трябва да се използва
определящата сектора буква, последвана от 4-цифрен код за класа
(например „K6411“).

C0110

Субект от групата,
обект на експозиция

Списък на всички субекти от групата, участващи в експозицията.
Отнася се до всички субекти, като всеки един се отчита поотделно.
Ако участва повече един субект от групата, всеки един субект се
отчита на отделен ред.

C0120

Идентификационен код
на субекта от групата

Уникалният идентификационен код, отчетен в S.32.01.
Идентификационен код при спазване на следната последователност:
— Идентификационен код на правния субект (LEI);
— Специфичен код
Специфичен код:
— за застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП и
други поднадзорни предприятия от ЕИП, попадащи в обхвата на
надзора на групова основа: идентификационен код, използван на
местния пазар и определен от отговарящия за съответното
предприятие компетентен надзорен орган;
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— за предприятия извън ЕИП и предприятия от групата, които не са
поднадзорни, попадащи в обхвата на надзора на групова основа,
идентификационният код се предоставя от групата. Когато
определя идентификационен код за всяко предприятие извън
ЕИП или за всяко предприятие, което не е поднадзорно, групата
следва да използва последователно следния формат:
идентификационен код на предприятието майка + двубуквен код
на държавата на предприятието съгласно стандарт ISO 3166-1 + 5
цифри.
C0130

Вид идентификационен
код на субекта от
групата

Посочва се видът на кода, използван в позиция „Идентификационен
код на субекта от групата“.
1 — LEI
2 — Специфичен код

C0140

Падеж (за активи)/
Валидност (за пасиви)

Посочва се датата на падеж на активите и датата на валидност на
пасивите съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). За датата
на падеж на активите се посочва фиксирана дата, а за датата на
валидност на пасивите се посочва договорната дата на прекратяване
или времевия момент на последните прогнозни парични потоци в
зависимост от това коя от двете е по-ранна.
Ако има повече от една дата на падеж, се изброява всяка от тях на
отделен ред.

C0150

Стойност на експоз
ицията

Стойност на експозицията по „Платежоспособност II“ към отчетната
дата за балансови експозиции (код 1—8 от C0050), както и макс
имална възможна стойност, ако е приложимо, независимо от
тяхната вероятност за задбалансови позиции (код 9—10 от C0050).
Това се отнася и за презастрахователните договори:
— За прехвърленото презастраховане се отчита
презастрахователните възстановявания;

размерът на

— За приетото презастраховане се отчита размерът на ТР.
C0160

Валута

Посочва се буквеният код на първоначалната валута на експозицията
съгласно стандарт ISO 4217.

C0170

Максимален размер,
който трябва да бъде
изплатен от
презастрахователя

Прилага се само ако експозицията е „Активи — Презастраховане“: В
случай че презастраховател трябва да плати в резултат на
презастрахователен договор, това е максималната сума, която
трябва да бъде изплатена от страна на презастрахователя на
страната по договора, като бъдат взети предвид особеностите на
презастрахователния договор.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Категории активи

Категория

Определение

Държавни облигации

Облигации, емитирани от публични органи, независимо дали централни правителства, наднационални държавни институции, регионални правит
елства или местни органи, и облигации, които са изцяло, безусловно и неотменяемо гарантирани от Европейската централна банка, централно
правителство и централна банка на държава членка, деноминирани и финансирани в националната валута на това централно правителство или
централна банка, многостранните банки за развитие, посочени в член 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или международните
организации, посочени в член 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато гаранцията отговаря на изискванията, установени в член 215 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

2

Корпоративни облигации

Облигации, емитирани от дружества

3

Капиталови инструменти

Акции и други ценни книжа, еквивалентни на акции, представляващи капитала на дружество, например представляващи собственост в дадено
дружество.

4

Предприятия за колективно
инвестиране

„Предприятие за колективно инвестиране“ означава предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно
определението в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или алтернативен инвестиционен фонд
(АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

5

Структурирани облигации

Хибридни ценни книжа, които съчетават инструмент с фиксиран доход (възвръщаемост под формата на фиксирани плащания) и редица дериватни
компоненти. От тази категория са изключени ценни книжа с фиксиран доход, емитирани от суверенни правителства. Отнася се до ценни книжа,
включващи една или комбинация от категориите за деривати, в т.ч. суапове за кредитно неизпълнение (CDS), суапове с постоянен
матуритет (CMS), опции за кредитно неизпълнение (CDOp). Активите в тази категория не са предмет на разделяне.

6

Обезпечени ценни книжа

Ценни книжа, чиято стойност и плащания се определят от портфейл от базови активи. Включва ценни книжа, обезпечени с активи (ABS), ценни
книжа, обезпечени с ипотека (MBS), ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот (CMBS), обезпечени дългови задължения (CDO),
обезпечени задължения по заеми (CLO), обезпечени задължения по ипотеки (CMO) Активите в тази категория не са предмет на разделяне.

7

Парични средства и
депозити

►M1 Физически налични парични средства, парични еквиваленти, банкови депозити и други парични депозити. ◄
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▼B
Определение

8

Ипотеки и заеми

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат средства на длъжници, със или без обезпечение, включително пулове от парични
средства.

9

Недвижима собственост

Сгради, земя, други недвижими постройки и оборудване

0

Други инвестиции

►M1 Други активи, които се отчитат в „Други инвестиции“ ◄

А

Фючърси

Стандартизиран договор между две страни за покупка или продажба на конкретен актив със стандартизирано количество и качество на
определена бъдеща дата по цена, договорена днес.

Б

Кол опции

Договор между две страни за покупка на актив по референтна цена в рамките на определен период, при който купувачът на кол опцията има
правото, но не и задължението, да закупи базовия актив.

В

Пут опции

Договор между две страни за продажба на актив по референтна цена в рамките на определен период, при който купувачът на пут опцията има
правото, но не и задължението, да продаде базовия актив.

Г

Суапове

Договор, контрагентите по който обменят определени икономически ползи по финансов инструмент на едната страна срещу икономическите
ползи по финансов инструмент на другата страна, и въпросните икономически ползи зависят от вида на съответните финансови инструменти.

Д

Форуърди

Нестандартизиран договор между две страни за покупка или продажба на актив в определен бъдещ момент по цена, договорена днес.

Е

Кредитни деривати

Дериват, чиято стойност се определя от кредитния риск на базова облигация, заем или друг финансов актив.
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Категория

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ V
Таблица на допълнителните идентификационни кодове (CIC)
Първа и втора
позиция

Активи,
търгувани в

Трета позиция

Категория

Четвърта
позиция

Подкат
егория или
основен риск

двубуквения код на държавите съгласно стандарт ISO 3166-1, XV, XL или XT

2

3

Държавни
облигации

Корпоратив
ни
облигации

Капиталови
инструменти

1

1

1

1

Държавни
облигации

Корпоратив
ни
облигации

Обикновени
акции

Фондове за
дялово
участие

2

2

2

2

2

2

Дългови
фондове

Лихвен риск

Лихвен риск

3

3

Наднац
ионални
облигации

Конвертируе Капиталови
ми
инструменти
облигации
на
дружества,
осъщ
ествяващи
дейност в
областта на
недвижимото
имущество

4

5

6

Структурира Обезпечени
Инвест
иционни
ни
ценни книжа
фондове/
облигации
Предприятия
за
колективно
инвестиране

3

3

3

3

Облигации
на
регионални
правителства

Търговски
ценни книжа

Права върху
акции

Фондове на
паричния
пазар

1

1

Риск, свързан Риск, свързан
с акции
с акции

Валутен риск Валутен риск

7

8

9

0

Парични
средства и
депозити

Ипотеки и
заеми

Недвижима
собственост

Други
инвестиции

1

1

1

Парични
средства

Отпуснати
необезпечени
заеми

Недвижима
собственост
(офиси и
търговски
площи)

2

2

2

Прехвърляе
Отпуснати
ми депозити
заеми,
(парични
обезпечени с
еквиваленти) ценни книжа

Недвижима
собственост
(жилища)

3

3

Други крат
косрочни
депозити
(със срок помалък или
равен на
една година)

Недвижима
собственост
(за собствено
ползване)
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▼B
4

4

4

4

4

4

4

4

Облигации
на местни
органи

Инструменти
на паричния
пазар

Привил
егировани
акции

Фондове за
разпределен
ие на активи

Кредитен
риск

Кредитен
риск

Други
дългосрочни
депозити със
срок поголям от
една година

Ипотеки

Недвижима
собственост
(в процес на
изграждане,
с инвест
иционно
предназначе
ние)

5

5

5

5

5

5

5

5

Съкровищни
бонове

Хибридни
облигации

Фондове за
недвижими
имоти

Депозити
към цеденти

Други
отпуснати
обезпечени
заеми

Машини и
съоръжения
(за собствено
ползване)

6

6

6

6

6

6

Покрити
облигации

Обикновени
покрити
облигации

Стоков риск

Заеми по
полици

Недвижима
собственост
(в процес на
изграждане,
за собствено
ползване)

7

7

7

Национални
централни
банки

Покрити
облигации,
обект на
специфично
законодат
елство

Фондове за
частни
капиталови
инвестиции

8

8

8

8

Подчинени
облигации

Инфраструк
турни
фондове

Риск от
смъртност

Риск от
смъртност

Риск, свързан Риск, свързан
с недвижимо с недвижимо
имущество
имущество
6

Алтернативн Стоков риск
и фондове

7

7

Катастрофи Катастрофи
чен и
чен и
метеорологи метеорологи
чен риск
чен риск

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Други

Други

Други

Други

Други

Други

Други

Други

Други

Други
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▼B
Трета позиция

Четвърта позиция

Категория

Подкатегория или
основен риск

А

Б

В

Г

Д

Е

Фючърси

Кол опции

Пут опции

Суапове

Форуърди

Кредитни деривати

1

1

1

1

1

1

Лихвени суапове

Форуърдни лихвени
споразумения

Суапове за кредитно
неизпълнение

Фючърси върху
акции и индекси

Опции върху акции и Опции върху акции и
индекси
индекси
2

2

2

2

2

Лихвени фючърси

Опции върху
облигации

Опции върху
облигации

Валутни суапове

Форуърдни валутни
споразумения

Опции върху
кредитен спред

3

3

3

3

3

Валутни фючърси

Валутни опции

Валутни опции

Лихвени и валутни
суапове

Суапове върху
кредитен спред

4

4

4

4

Варанти

Варанти

Суапове за обща
доходност

Суапове за обща
доходност

5

5

5

5

Фючърси върху
стоки

Опции върху стоки

Опции върху стоки

Суапове върху ценни
книжа

6

6

Суапции

Суапции
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▼B
7

7

7

7

7

Катастрофичен и
Катастрофичен и
Катастрофичен и
Катастрофичен и
Катастрофичен и
метеорологичен риск метеорологичен риск метеорологичен риск метеорологичен риск метеорологичен риск
8

8

8

8

8

Риск от смъртност

Риск от смъртност

Риск от смъртност

Риск от смъртност

Риск от смъртност

9

9

9

9

9

9

Други

Други

Други

Други

Други

Други
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▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Определения от таблицата на допълнителните идентификационни кодове (CIC)

▼M1
Първа и втора позиция — Активи, търгувани в

държавите

Посочва се двубуквеният код съгласно стандарт ISO 3166-1 на държавата, в която активът се търгува на фондова борса.
Даден актив се счита за търгуван на фондова борса, ако е договорен на регулиран пазар или чрез многостранна система за
търговия, както е определено в Директива 2014/65/ЕС. Ако активът се търгува на фондова борса в повече от една държава
или при оценяване предприятието използва цени, предоставени от субект, който е един от съответните регулирани пазари
или многостранна система за търговия, на които активът се котира, се посочва държавата на този регулиран пазар или
многостранна система за търговия, използвани като източник за целите на оценяването.

XV

Активи, търгувани на фондова борса в една
или повече държави

Посочват се активите, търгувани на фондова борса в повече от една държава, но само когато за целите на оценяването
предприятието използва цени, предоставени от субект, който не е регулираният пазар или многостранната система за
търговия, на които активът се котира.

XL

Активи, които не се търгуват на фондова
борса

Посочват се активите, които не са договорени на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както е
определено в Директива 2014/65/ЕС.

XT

Активи, които не са обменно търгуеми

Посочват се активите, които по своето естество не подлежат на договаряне на регулиран пазар или чрез многостранна
система за търговия, както е определено в Директива 2014/65/ЕС.

▼B
Трета и четвърта позиция — Категория

1

Държавни облигации

Определение

Облигации, емитирани от публични органи, независимо дали централни правителства, наднационални държавни
институции, регионални правителства или местни органи, и облигации, които са изцяло, безусловно и неотменяемо
гарантирани от Европейската централна банка, централно правителство и централна банка на държава членка,
деноминирани и финансирани в националната валута на това централно правителство или централна банка,
многостранните банки за развитие, посочени в член 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или
международните организации, посочени в член 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато гаранцията отговаря
на изискванията, установени в член 215 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
По отношение на облигациите с допустима гаранция трета и четвърта позиция се определят, като се посочи
субектът, предоставящ гаранцията.

11

Държавни облигации

Облигации, емитирани от централни правителства
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съгласно

Държава

Двубуквен код на
стандарт ISO 3166-1

Определение

▼B
Трета и четвърта позиция — Категория

Определение

Наднационални облигации

Облигации,
от някоя от
изисквания
номер 5 от

емитирани от публични институции, създадени по силата на междудържавен ангажимент, например емитирани
многостранните банки за развитие, изброени в приложение VI, част 1, номер 4 от Директивата за капиталовите
(2013/36/ЕС), или емитирани от някоя от международните организации, изброени в приложение VI, част 1,
Директивата за капиталовите изисквания (2013/36/ЕС).

13

Облигации на регионални правителства

Дългови инструменти на регионално правителство или автономна област, предлагани чрез публично предлагане на капит
аловия пазар.

14

Облигации на местни органи

Облигации, емитирани от местните органи, в това число градове, провинции, региони и други общински органи.

15

Съкровищни бонове

Краткосрочни държавни облигации, емитирани от централните правителства (с падеж до 1 година)

16

Покрити облигации

Държавни облигации, които са обезпечени или „покрити“ с група активи. Тези активи остават част от баланса на емитента.

17

Национални централни банки

Облигации, емитирани от национални централни банки

19

Други

Други държавни облигации, които не са класифицирани в горните категории

2

Корпоративни облигации

Облигации, емитирани от дружества

21

Корпоративни облигации

Емитирани от дружества облигации с обикновени параметри, като най-често обхващат посочените като стандартни („plain
vanilla“) облигации и не притежават никакви специални характеристики, подобни на описаните в категории 22-28

22

Конвертируеми облигации

Корпоративни облигации, които притежателят може да преобразува в обикновени акции на емитиращото дружество или в
парични средства на същата стойност, притежаващи както дългови, така и капиталови характеристики.

23

Търговски ценни книжа

Необезпечени, краткосрочни дългови инструменти, емитирани от дружество, обикновено за финансиране на материални
запаси и вземания и изпълняване на краткосрочни задължения, най-често с първоначален падеж до 270 дни.

24

Инструменти на паричния пазар

Дългови ценни книжа с много кратък срок (най-често с падеж между 1 ден и 1 година), състоящи се предимно от
прехвърляеми депозитни сертификати (CD), банкови акцепти, споразумения за обратно изкупуване (репо) и други
инструменти с висока ликвидност. В тази категория не се включват търговски ценни книжа
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25

Хибридни облигации

Корпоративни облигации, притежаващи както дългови, така и капиталови характеристики, които обаче не са
конвертируеми.

26

Обикновени покрити облигации

Корпоративни облигации, които са обезпечени или „покрити“ с група активи. Тези активи остават част от баланса на
емитента. В тази категория не се включват покритите облигации, обект на специфично законодателство

27

Покрити облигации, обект на специфично
законодателство

Корпоративни облигации, които са обезпечени или „покрити“ с група от активи в случай на неплатежоспособност на
инициатора и са обект на специален публичен надзор, целящ защитата на притежателите на облигации, както е определено
в член 22, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО.
Пример за такива облигации е Pfandbrief: „Покрити облигации, емитирани въз основана на закона за Pfandbrief. Те се
използват за рефинансиране на заеми, обезпечението по които е предоставено под формата на заеми, гарантирани с
ипотеки върху недвижими имоти, публични заеми, ипотеки върху кораб или върху въздухоплавателно средство. Следов
ателно разграничението между тези видове Pfandbrief зависи от групата от обезпечения, създадени за всеки вид Pfandbrief.“

Подчинени облигации

Корпоративни облигации, чийто ранг в случай на ликвидация е по-нисък от този на другите облигации на емитента.

29

Други

Други корпоративни облигации, чиито характеристики са различни от тези, посочени в горните категории

3

Капиталови инструменти

Акции и други ценни книжа, еквивалентни на акции, представляващи капитала на дружество, например предста
вляващи собственост в дадено дружество.

31

Обикновени акции

Капиталови инструменти, които представляват основни права на собственост върху дружества

32

Капиталови инструменти на дружества, осъщ Капиталови инструменти, които представляват част от капитала на дружества, осъществяващи дейност в областта на
ествяващи
дейност
в
областта
на недвижимото имущество
недвижимото имущество

33

Права върху акции

Права за записване на допълнителни акции от капитала по определена цена

34

Привилегировани акции

Капиталова ценна книга с по-висок ранг от обикновените акции, т.е. гарантираща по-ранно удовлетворяване на вземанията
върху активи и приходи, но с по-нисък ранг от облигациите
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Други

Други капиталови инструменти, които не са класифицирани в горните категории

4

Предприятия за колективно инвестиране

„Предприятие за колективно инвестиране“ означава предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) съгласно определението в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1,
буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

41

Фондове за дялово участие

Предприятия за колективно инвестиране, инвестиращи предимно в капиталови инструменти

42

Дългови фондове

Предприятия за колективно инвестиране, инвестиращи предимно в облигации

43

Фондове на паричния пазар

Предприятия за колективно инвестиране съгласно определението на ESMA (CESR/10-049)

44

Фондове за разпределение на активи

Предприятие за колективно инвестиране, което инвестира, следвайки определена целева схема за разпределяне на активите
си, например инвестирайки предимно в ценни книжа на дружества в държави с нововъзникващи фондови пазари или
малки икономики, конкретни сектори или група от сектори, конкретни държави или други специфични инвестиционни
цели

45

Фондове за недвижими имоти

Предприятия за колективно инвестиране, инвестиращи предимно в недвижими имоти

46

Алтернативни фондове

Предприятия за колективно инвестиране, чиито инвестиционни стратегии включват например хеджиране, ориентиране към
събития (event driven), насочване към фиксиран доход (fixed income directional) и относителна стойност (relative value),
управлявани фючърси, стоки и т.н.

47

Фондове за частни капиталови инвестиции

Предприятия за колективно инвестиране, които се използват за инвестиране в капиталови ценни книжа съгласно стратегии
за инвестиции в частен капитал.

48

Инфраструктурни фондове

Предприятия за колективно инвестиране, които инвестират в инфраструктурни активи по смисъла на член 1, точка 55а или
55б от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

▼M1
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Други

Предприятия за колективно инвестиране, които не са класифицирани в горните категории

5

Структурирани облигации

Хибридни ценни книжа, които съчетават инструмент с фиксиран доход (възвръщаемост под формата на фиксирани
плащания) и редица дериватни компоненти. От тази категория са изключени ценни книжа с фиксиран доход,
емитирани от суверенни правителства. Отнася се до ценни книжа, включващи една или комбинация от
категориите за деривати, в т.ч. суапове за кредитно неизпълнение (CDS), суапове с постоянен матуритет (CMS),
опции за кредитно неизпълнение (CDOp). Активите в тази категория не са предмет на разделяне

51

Риск, свързан с акции

Структурирани облигации, изложени основно на риск, свързан с акции

52

Лихвен риск

Структурирани облигации, изложени основно на лихвен риск

53

Валутен риск

Структурирани облигации, изложени основно на валутен риск

54

Кредитен риск

Структурирани облигации, изложени основно на кредитен риск

55

Риск, свързан с недвижимо имущество

Структурирани облигации, изложени основно на риск, свързан с недвижимо имущество

56

Стоков риск

Структурирани облигации, изложени основно на стоков риск

57

Катастрофичен и метеорологичен риск

Структурирани облигации, изложени основно на катастрофичен и метеорологичен риск

58

Риск от смъртност

Структурирани облигации, изложени основно на риск от смъртност

59

Други

Други структурирани облигации, които не са класифицирани в горните категории

6

Обезпечени ценни книжа

Ценни книжа, чиято стойност и плащания се определят от портфейл от базови активи. Включва ценни книжа,
обезпечени с активи (ABS), ценни книжа, обезпечени с ипотека (MBS), ценни книжа, обезпечени с ипотека върху
търговски имот (CMBS), обезпечени дългови задължения (CDO), обезпечени задължения по заеми (CLO),
обезпечени задължения по ипотеки (CMO) Активите в тази категория не са предмет на разделяне.
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Риск, свързан с акции

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на риск, свързан с акции

62

Лихвен риск

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на лихвен риск

63

Валутен риск

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на валутен риск

64

Кредитен риск

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на кредитен риск

65

Риск, свързан с недвижимо имущество

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на риск, свързан с недвижимо имущество

66

Стоков риск

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на стоков риск

67

Катастрофичен и метеорологичен риск

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на катастрофичен и метеорологичен риск

68

Риск от смъртност

Обезпечени ценни книжа, изложени основно на риск от смъртност

69

Други

Други обезпечени ценни книжа, които не са класифицирани в горните категории

7

Парични средства и депозити

Физически налични парични средства, парични еквиваленти, банкови депозити и други парични депозити

71

Парични средства

Банкноти и монети в обращение, които обикновено се използват за извършване на плащания

72

Прехвърляеми
аленти)

73

Други краткосрочни депозити (със срок помалък или равен на една година)

депозити

(парични

еквив Депозити, които могат да бъдат обменени за валута при поискване по номинална стойност и които могат направо да се
използват за извършване на плащания чрез чек, платежно нареждане, джиро, директен дебит/кредит или друг инструмент
за директни плащания, без санкция или ограничение
Депозити, различни от прехвърляеми депозити, с остатъчен срок до падеж под 1 година, които не могат да се използват за
извършване на плащания във всеки един момент и не могат да бъдат обменени за валута или прехвърляеми депозити, без
съществено ограничение или санкция
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Други дългосрочни депозити със срок поголям от една година

Депозити, различни от прехвърляеми депозити, с остатъчен срок до падеж над 1 година, които не могат да се използват за
извършване на плащания във всеки един момент и не могат да бъдат обменени за валута или прехвърляеми депозити, без
някакъв вид съществено ограничение или санкция

75

Депозити към цеденти

Депозити, свързани с приета презастрахователна дейност.

79

Други

Други парични средства и депозити, които не са класифицирани в горните категории

8

Ипотеки и заеми

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат средства на длъжници, със или без обезпечение,
включително пулове от парични средства

81

Отпуснати необезпечени заеми

Заеми, отпуснати без обезпечение

82

Отпуснати заеми, обезпечени с ценни книжа

Заеми, отпуснати с обезпечение под формата на финансови ценни книжа

84

Ипотеки

Заеми, отпуснати с обезпечение под формата на недвижимо имущество

85

Други отпуснати обезпечени заеми

Заеми, отпуснати с обезпечение под друга форма

86

Заеми по полици

Заеми, отпуснати с обезпечение под формата на застрахователни полици

89

Други

Други ипотеки и заеми, които не са класифицирани в горните категории

9

Недвижима собственост

Сгради, земя, други недвижими постройки и оборудване

91

Недвижима собственост (офиси и търговски
площи)

Офисни и търговски сгради, използвани за инвестиции

92

Недвижима собственост (жилища)

Жилищни сгради, използвани за инвестиции

93

Недвижима
ползване)

собственост

(за

собствено

Недвижимо имущество за собствено ползване от страна на предприятието
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94

Недвижима собственост (в процес на
изграждане, с инвестиционно предназначение)

Недвижимо имущество, което е в процес на изграждане, с бъдещо инвестиционно предназначение

95

Машини и съоръжения (за собствено ползване)

Машини и съоръжения за собствено ползване от страна на предприятието

96

Недвижима собственост (в процес
изграждане, за собствено ползване)

Недвижимо имущество, което е в процес на изграждане, за бъдещо собствено ползване

99

Други

Друго недвижимо имущество, което не е класифицирано в горните категории

0

Други инвестиции

Други активи, които се отчитат в „Други инвестиции“

09

Други инвестиции

Други активи, които се отчитат в „Други инвестиции“

А

Фючърси

Стандартизиран договор между две страни за покупка или продажба на конкретен актив със стандартизирано
количество и качество на определена бъдеща дата по цена, договорена днес

A1

Фючърси върху акции и индекси

Фючърси с базов инструмент под формата на акции или борсови индекси

A2

Лихвени фючърси

Фючърси с базов инструмент под формата на облигации или друга ценна книга, обвързана с лихвен процент

A3

Валутни фючърси

Фючърси с базов инструмент под формата на валути или друга ценна книга, обвързана с валута

A5

Фючърси върху стоки

Фючърси с базов инструмент под формата на стоки или друга ценна книга, обвързана със стоки

на

▼M1
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Катастрофичен и метеорологичен риск

Фючърси, изложени основно на катастрофичен и метеорологичен риск

A8

Риск от смъртност

Фючърси, изложени основно на риск от смъртност

A9

Други

Други фючърси, които не са класифицирани в горните категории

Б

Кол опции

Договор между две страни за покупка на актив по референтна цена в рамките на определен период, при който
купувачът на кол опцията има правото, но не и задължението, да закупи базовия актив

Б1

Опции върху акции и индекси

Кол опции с базов инструмент под формата на акции или борсови индекси

Б2

Опции върху облигации

Кол опции с базов инструмент под формата на облигации или друга ценна книга, обвързана с лихвен процент

Б3

Валутни опции

Кол опции с базов инструмент под формата на валути или друга ценна книга, обвързана с валута

Б4

Варанти

Кол опции, които дават право на притежателя да закупи акции на дружеството емитент по определена цена

Б5

Опции върху стоки

Кол опции с базов инструмент под формата на стоки или друга ценна книга, обвързана със стоки

Б6

Суапции

Кол опции, предоставящи на притежателя правото, но не и задължението, да заеме дълга позиция в базисен суап, т.е. да
сключи суап, при който притежателят ще заплати фиксирания компонент и ще получи плаващия компонент

Б7

Катастрофичен и метеорологичен риск

Кол опции, изложени основно на катастрофичен и метеорологичен риск

Б8

Риск от смъртност

Кол опции, изложени основно на риск от смъртност
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Други

Други кол опции, които не са класифицирани в горните категории

В

Пут опции

Договор между две страни за продажба на актив по референтна цена в рамките на определен период, при който
купувачът на пут опцията има правото, но не и задължението, да продаде базовия актив

В1

Опции върху акции и индекси

Пут опции с базов инструмент под формата на акции или борсови индекси

В2

Опции върху облигации

Пут опции с базов инструмент под формата на облигации или друга ценна книга, обвързана с лихвен процент

В3

Валутни опции

Пут опции с базов инструмент под формата на валути или друга ценна книга, обвързана с валута

В4

Варанти

Пут опции, които дават право на притежателя да продаде акции на дружеството емитент по определена цена

В5

Опции върху стоки

Пут опции с базов инструмент под формата на стоки или друга ценна книга, обвързана със стоки

В6

Суапции

Пут опции, предоставящи на притежателя правото, но не и задължението, да заеме къса позиция в базисен суап, т.е. да
сключи суап, при който притежателят ще получи фиксирания компонент и ще заплати плаващия компонент

В7

Катастрофичен и метеорологичен риск

Пут опции, изложени основно на катастрофичен и метеорологичен риск

В8

Риск от смъртност

Пут опции, изложени основно на риск от смъртност

В9

Други

Други пут опции, които не са класифицирани в горните категории
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Б9

▼B
Трета и четвърта позиция — Категория

Определение

Суапове

Договор, контрагентите по който обменят определени икономически ползи по финансов инструмент на едната
страна срещу икономическите ползи по финансов инструмент на другата страна, и въпросните икономически
ползи зависят от вида на съответните финансови инструменти

Г1

Лихвени суапове

Суап, по който се заменят лихвени потоци

Г2

Валутни суапове

Суап, по който се заменят валути

Г3

Лихвени и валутни суапове

Суап, по който се заменят лихвени и валутни потоци

Г4

Суапове за обща доходност

Суап, при който фиксираният компонент се основава на общата доходност по даден капиталов инструмент или инструмент
с фиксирана доходност, чиято продължителност надхвърля тази на суапа

Г5

Суапове върху ценни книжа

Суап, по който се заменят ценни книжа

Г7

Катастрофичен и метеорологичен риск

Суапове, изложени основно на катастрофичен и метеорологичен риск

Г8

Риск от смъртност

Суапове, изложени основно на риск от смъртност

Г9

Други

Други суапове, които не са класифицирани в горните категории

Д

Форуърди

Нестандартизиран договор между две страни за покупка или продажба на актив в определен бъдещ момент по
цена, договорена днес.

Д1

Форуърдни лихвени споразумения

Форуърден договор, при който едната страна обикновено плаща фиксиран, а получава променлив лихвен процент,
основаващ се най-често на базов лихвен процент (индекс), на предварително определена бъдеща дата

Д2

Форуърдни валутни споразумения

Форуърден договор, при който едната страна плаща сума в една валута, а получава еквивалентна сума в друга валута,
получена в резултат на обмяната по договорния обменен курс, на предварително определена бъдеща дата
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Г

▼B
Трета и четвърта позиция — Категория

Определение

Катастрофичен и метеорологичен риск

Форуърди, изложени основно на катастрофичен и метеорологичен риск

Д8

Риск от смъртност

Форуърди, изложени основно на риск от смъртност

Д9

Други

Други форуърди, които не са класифицирани в горните категории

Е

Кредитни деривати

Дериват, чиято стойност се определя от кредитния риск на базова облигация, заем или друг финансов актив.

Е1

Суапове за кредитно неизпълнение

Кредитна дериватна трансакция, при която две страни сключват договор, съгласно който едната страна извършва в полза
на другата фиксирани периодични плащания за определения срок на договора, а другата страна не извършва плащания
освен ако не настъпи кредитно събитие, свързано с предварително определен референтен актив.

Е2

Опции върху кредитен спред

Кредитен дериват, по който ще възникнат парични потоци, ако даден кредитен спред между два определени актива или
референтни показателя се отклони от сегашното си ниво

Е3

Суапове върху кредитен спред

Суап, при който едната страна извършва в полза на другата фиксирано плащане на датата на сетълмент на суапа, а другата
плаща на първата сума, базирана на действителния кредитен спред

Е4

Суапове за обща доходност

Суап, при който фиксираният компонент се основава на общата доходност по даден капиталов инструмент или инструмент
с фиксирана доходност, чиято продължителност надхвърля тази на суапа

Е9

Други

Други кредитни деривати, които не са класифицирани в горните категории
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Д7

