Прехвърляне на всички права и задължения по изтичащи застрахователни договори (без
застраховки живот) от портфейл, наречен RAC
Настоящото съобщение е публикувано съгласно член 221 (2) от българския Кодекс за застраховането.
AXA BELGIUM (акционерно дружество по белгийското право със седалище Place du Trône 1, 1000
Брюксел, вписано в Белгийския регистър на дружествата под номер 0404.483.367, застрахователно
дружество, лицензирано от Националната банка на Белгия под номер 0093) прехвърля на PORTMAN
INSURANCE SE (европейско дружество по френското право със седалище 61 rue Mstislav
Rostropovitch, 75017 Париж, Франция, вписано в Търговския и фирмен регистър на Париж под номер
834 297 749 RCS Париж, застрахователно дружество, лицензирано от Комисията за застрахователен
надзор) всички права и задължения, които AXA BELGIUM притежава в портфейла си с изтичащи
застрахователни договори (без застраховки живот), обозначен от AXA BELGIUM и от PORTMAN
INSURANCE SE като „RAC”, по който в България са застраховани определени рискове.
Националната банка на Белгия разрешава прехвърлянето на 2 октомври 2018 г. Прехвърлянето влиза
в сила в 0,00 часа на 4 октомври 2018 г.
Всеки титуляр на застрахователна полица, засегнат от прехвърлянето, може да развали
застрахователния си договор (без застраховка живот), който е част от портфейла с изтичащи
договори, обозначен от AXA BELGIUM и от PORTMAN INSURANCE SE като „RAC”, с писмено
уведомление до PORTMAN INSURANCE SE (на посочения по-горе адрес) в срок от шестдесет дни,
считано от датата на настоящата обява.
___________________________________________________________________________
Transfer of all rights and obligations in respect of the Non-Life insurance contracts of the portfolio in
run-off referred to as RAC
The present communication is published in application of article 221 (2) of the Bulgarian Insurance Code.
AXA BELGIUM (public limited company under Belgian law, with registered office at 1 Place du Trône in
1000 Brussels, registered with the Cross-reference Database of Companies (CBE/KBO) as number
0404.483.367, insurance company licensed by the National Bank of Belgium as number 0039) is intending to
transfer to PORTMAN INSURANCE SE (European company under French law, with registered office at 61
rue Mstislav Rostropovitch in 75017 Paris, France, registered with the Paris Trade and Companies Register
as number 834 297 749 RCS Paris, insurance company licensed by the French Prudential Supervision and
Resolution Authority) all rights and obligations held by AXA BELGIUM in the Non-Life insurance contract
portfolio in run-off, identified by AXA BELGIUM and by PORTMAN INSURANCE SE under the name
"RAC", of which some risks are situated in Bulgaria.
This transfer was authorised by the National Bank of Belgium on 2 October 2018. The said transfer took
effect on 4 October 2018 at 00.00 hours.
Within sixty days counting from the date of the present publication, all policy holders affected by this
transfer shall be free to cancel their Non-Life insurance contract, which is part of the portfolio in run-off
identified by AXA BELGIUM and by PORTMAN INSURANCE SE under the name "RAC", in writing, to
be sent to PORTMAN INSURANCE SE (at the address specified above).
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