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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в
ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета.
Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на
останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или
други ограничения.

На проведено на 20.06.2018г. заседание, Рейтинговият комитет на „БАКР – Агенция за
кредитен рейтинг“ (БАКР) взе решение за поставяне на статус „под наблюдение“ на
всички актуални рейтинги на способност на изплащане на искове на застрахователни
дружества, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•

„ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД;
ЗК „Лев Инс“ АД;
„ЗД Евроинс“ АД;
ЗАД „Армеец“;
ЗД „Бул Инс“ АД;
ЗАД „Алианц България“ АД;
ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД;
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД

Извършеното е в съответствие с процедурни изисквания на Регламент № 1060/2009 на
Европейския Парламент и на Съвета, по влизане в сила на промени в използваната от БАКР
„Методология за рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно
дружество“, считано от 21.06.2018г.
Обновена методология е достъпна на адрес:
https://www.bcra-bg.com/files/cpaic_methodology_2018_bg.pdf
Промените в прилаганата от БАКР методология за оценка на застрахователи и присъждане на
рейтинг са продиктувани от въведените чрез Делегирания Регламент 2015/35 на Комисията
изисквания. Последните включват допълнения в Директива 2009/138/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (Платежоспособност 2), относно застрахователните дружества
осъществяващи дейност на територията на ЕС, включително с допълнения и промени във
формите им за отчетност.
Статусът „под наблюдение“ ще бъде свален след предстоящо индивидуално
преразглеждане на всеки един от рейтингите на посочените застрахователни дружества
по новата методология, което ще бъде извършено в рамките на шест месеца от датата
на настоящата промяна.
Предварителните очаквания на БАКР са промените да не окажат влияние върху
оценките на основната част от присъдените рейтинги на застрахователни компании, като
в ограничен брой случаи могат да доведат до изменение в рамките на една стъпка.
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