Кодекс за застраховането
2 07 С09
(актуализационно приложение към 26 февруари 2019 г.)
I. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) са приети изменения
в Кодекса за застраховането:
1. В чл. 426 (вж. с. 365) е създадена нова ал. 4:
(4) (Нова — ДВ, бр. 17 от 2019 г.) За договора за застраховка
„Помощ при пътуване" се прилага съответно чл. 454.

2. В чл. 429 (вж. с. 366—367) е създадена нова ал. 6:
(6) (Нова — ДВ, бр. 17 от 2019 г.) За договора за застраховка
„Гражданска отговорност" се прилага съответно чл. 454.

3. В чл. 514, ал. 4 (вж. с. 421) думата „Закона“ е заменена с
„изискванията“.
4. В чл. 571, ал. 8 (вж. с. 452—454) думите „прилага Закона" са
заменени със „се прилагат изискванията".
5. В § 7 от допълнителните разпоредби (вж. с. 525—527) е
създадена нова ал. 3:
(3) (Нова — ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Възможността за обработване на
лични данни за здравословно състояние, предвидена в чл. 107 и 454
от този кодекс, представлява допълнително условие за
законосъобразно обработване на лични данни за здравословно
състояние по смисъла на чл. 9, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна
на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на
данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).

II. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (ДВ, бр. 12 от 8.02.2019 г.) и Закона за
изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
(ДВ, бр. 17 от 26.02 2019 г.) са приети изменения в Закона за
Комисията за финансов надзор:
1. В чл. 25, ал. 1 (вж. с. 612—616) е създадена нова т. 7, а
досегашните т. 7, 8, 9 и 10 са преномерирани съответно на т. 8,
9, 10 и 11 (ЗИДКСО):
7. (нова — ДВ, бр. 12 от 2019 г.) пред Европейския парламент,
когато е необходимо за осъществяване на правото му на разследване
съгласно чл. 226 от Договора за функционирането на Европейския
съюз.

2. В чл. 25, ал. 7 думите „предоставя по реда на ал. 1, т. 1 – в
случаите на ликвидация или несъстоятелност, т. 2 и 6 и ал. 6“ са
заменени с „разкрива“ (ЗИДКСО).
3. В чл. 17а, ал. 3, т. 3 (вж. с. 603) думите „със Закона" са
заменени със „с изискванията" (ЗИДЗЗЛД).

