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Относно: Уведомление за прекратяване на 

застрахователна полица по 

облигационната емисия, издадена от 

Дружеството  

Regarding: Notification for termination of 

the insurance policy covering the bond loan, 

issued by the Company 

С настоящето Дружеството уведомява 
обществеността за следното: с писмо с 
изх. № 2989/6 от 03.10.2017 г., получено 
от ИКПД АДСИЦ на 03.10.2017 г., ЗД 
„ЕВРОИНС“ АД, в качеството си на 
застраховател по застрахователна полица, 
сключена във връзка с предоставяне на 
обезпечение на облигационерите по 
емисията облигации, издадена от ИКПД 
АДСИЦ, уведомява „Инвестбанк“ АД, в 
качеството му на довереник на 
облигационерите, действащ като 
застраховано лице и обезпечен кредитор 
на вземанията на всички облигационери, 
и ИКПД АДСИЦ, че считано от 00.00 ч. 
на 03.10.2017 г. застрахователят 
прекратява застрахователния договор с 
номер на застрахователна полица 29-
0000-1753 от 11.02.2015 г. 

В уведомлението се посочва, че във 

връзка със заявено от „Инвестбанк“ АД 

искане с вх. № 2989/4/28.09.2017 г. за 

заплащане на застрахователно 

обезщетение по горепосочената 

застрахователна полица в общ размер на 

157 609.59 евро (сто петдесет и седем 

хиляди шестстотин и девет евро 59 

евроцента) ЗД „ЕВРОИНС“ АД ще 

упражни правото си по чл. 364, ал. 4 КЗ в 

хипотезата на прекратена застрахователна 

полица и ще приложи съответно 50 % 

(петдесет процента) редукция на 

обезщетението за застрахователно 

събитие, настъпило преди датата на 

прекратяване на застрахователния 

договор. 

With the present the Company would like to 

inform the public of the following: with letter 

with No. 2989/6 dated 03.10.2017 received 

by ICPD ADSIC, Insurance Company 

EUROINS AD in the capacity of insurer 

under insurance policy, concluded with 

regard to the provision of collateral to the 

bondholders of the bond issue, issued by 

ICPD ADSIC, hereby informs Investbank 

AD in the capacity a trustee of the 

bondholders acting as an insured person and 

secured creditor of the receivables of all the 

bondholders, and ICPD ADSIC, that starting 

from 00.00 h of 03.10.2017 the insurer 

terminates the insurance agreement with 

insurance policy No. 29-0000-1753 dated 

11.02.2015. 

 

The notification states that with regard to an 

application filed by Investbank AD with No 

2989/4 dated 28.09.2017 for payment of 

insurance indemnity under the 

aforementioned insurance policy for a total 

amount of EUR 157 609.59 (one hundred 

and fifty seven thousand six hundred nine 

euro 59 eurocents) Insurance Company 

EUROINS AD shall exercise its right under 

Art. 364, para. 4 of the Insurance Code in the 

event of a terminated insurance policy and 

will apply a 50% (fifty percent) reduction of 

the indemnity for an insurance event 

occurring prior to the date of termination of 

the insurance agreement. 

  



За контакти: Enquiries: 

Милен Божилов Milen Bozhilov 

Директор връзки с инвеститорите Director Investor Relations 

Email: office@icpd.bg Email: office@icpd.bg 

  

Това съобщение се публикува 

посредством: 

This announcement has been issued through:  

X3 News – информационният портал на 

БФБ-София 

X3 News – the company news service of 

BSE – Sofia 

и And 

Порталът EBI на Варшавската Фондова 

Борса. 

The EBI service of Warsaw Stock Exchange. 

 


