ИНФОРМ
МАЦИЯ ЗА КО
ОМПЕНСИРАН
НЕ НА ИНВЕС
СТИТОРИТЕ
Инвестор
р Компенсей
йшън Къмпаани Лимитед
д (ИККЛ/Invvestment Com
mpensation Company Liimited
1
“ICCL”) администрир
а
ра фонд, от който могатт да бъдат и
изплащани компенсации
и на клиенти
ите на
неплатеж
жоспособни инвестиционни посред
дници, коитто са изгуб
били паричн
ни средстваа или
инвестиции. Основни
ите цели на ИККЛ са даа (i) управляява финансо
ово стабилнаа схема, кояято да
жоспособни инвестицио
онни посредн
може да компенсираа клиентите на неплатеж
ници, които имат
право на компенсация, (ii) учредяява и админи
истрира фонд
дове, от коитто да може д
да изплаща, както
е си разходи
и, (iii) създад
де и поддър
ржа структур
ра, чрез кояято да
компенсаации, така и собствените
изплаща компенсации на инвести
иторите на неплатежоспоособни инвеестиционни п
посредници,, и (iv)
се грижи за това ком
мпенсациите да бъдат изплащани въззможно най‐скоро, след
д като исканеето за
това бъде
е потвърдено
о.
Какво обххваща Схемата за комп
пенсиране на
а инвестит
торите
ИККЛ изп
плаща компе
енсации, в сл
лучай че друж
жество, коетто е член2 наа Схемата за компенсираане на
инвестито
орите (Схем
мата) преусттанови своятта дейност и изпадне в невъзмо
ожност да ввърне
клиентски
ите активи ил
ли парични средства
с
и ко
огато:




Ре
ешение на Централната
Ц
банка,
б
а име
енно, Центраалната банкаа на Ирланди
ия уведоми И
ИККЛ,
че
е съгласно нейно
н
решен
ние, оторизи
иран инвести
иционен поссредник не може да изплати
акктивите или паричните ср
редства, които дължи на своите клиеенти;
Ре
ешение на ко
омпетентнияя съд, с което
о се забраняява на неплаттежоспособеен инвестици
ионен
по
осредник да връща парични средстваа и активи наа своите клиент.

Компенсаация ще бъде
е дължима на
н клиента, ако
а последни
ият е „прием
млив“ инвеститор. „Прием
млив“
инвестито
ор е частен
н клиент наа неплатежоспособен инвестицион
нен посредник. Схематта не
предвижд
да компенсации за собственици или члеенове на управителн
ните органи
и на
неплатеж
жоспособни инвестицион
и
нни посредници, нито заа „професио
онални“ или институцион
нални
клиенти, което включчва (i) голем
ми компании
и, (ii) други ф
финансови и
институции, както и (iii) лица,
категориззирани като професионал
лни клиенти.
Схемата обхваща
о
широк спектър от активи, предлагани
п
оот инвестици
ионните поссредници. Съ
ъщите
се наричат още „инвестиционни
и инструмен
нти“. Това в ключва (i) аакции на пуублични и ччастни
компании
и, (ii) дялове
е в колективни инвести
иционни схе ми, (iii) живвото застраххователни по
олици
(включите
елно колекттивни инвесттиционни заастрахователлни схеми (unit linked ffunds)), (iv) други
застраховвателни поли
ици, (v) траке
ер облигации
и (tracker bonnds3), (vi) фю
ючърси и опции4.

1

ИККЛ е не
езависима орган
низация, учредена съгласно ир
рландския закоон за компенсиране на инвеститорите от 19988 г.
(Законът). Законът
З
въвежд
да Директивата за компенсираане на инвеститторите в законоодателството наа Ирландия. Преез
1997 г. Директивата полож
жи основните иззисквания за сххемите за компеенсиране на ин
нвеститори. Товва се прави с цеел
и
в рамките на ЕС
С.
защита на инвеститорите
2
Ситибанк Юръп плс е друужество, което е член на Схемата за компенс иране на инвесститорите.
3
Облигации с фиксиран паадеж (обикнове
ено не по‐малъ
ък от пет годинии)

Схемата обхваща
о
всиччки транзакц
ции изпълнен
ни след 1 авггуст 1998 г., ккогато Закон
нът влиза в си
ила. В
допълнен
ние, трансакции, които
о попадат в обхвата на Директивата за ккомпенсиран
не на
инвестито
орите също са
с обхванати
и, дори и да са
с сключени преди 1 авгууст 1998 г.
Предявяв
ване на иска
ане
Процедур
рата по пред
дявяване на искане
и
преми
инава в три еетапа.
1. Централната банка
б
на Ирл
ландия уведо
омява писмеено ИККЛ за:
 Взето от нея реше
ение, че отор
ризиран инв естиционен посредник н
не може да плати
оите инвеститтори; или
на сво
 Решен
ние на компетентния съд,
с
с коетоо се забран
нява на нееплатежоспоссобен
инвесттиционен посредник да връща
в
париччни средстваа и активи на своите клиеент.
2. Съ
ъдът (в случаай на ликвид
дация или несъстоятелн ост) или Цен
нтралната баанка на Ирлаандия
наазначава администрат
а
тор на неплатежосп
н
особният инвестицион
нен посреедник.
Ад
дминистрато
орът проучва счетовод
дната отчеттност на инвестицион
нния посреедник,
ид
дентифицираа инвеститорите и изпраща до ИКК
КЛ списък с всички позн
нати инвести
итори.
Акко клиентът е клиент наа неплатежо
оспособен ин
нвестиционеен посредник и не е пол
лучил
фо
ормуляр за предявяван
не на искане
е, същият т рябва да сее свърже с ИККЛ, колкото е
въ
ъзможно по‐‐скоро. (Имаайте предвид
д, че Законъ
ът за компен
нсиране на и
инвеститоритте (на
Ирландия) пр
редвижда краен срок за подаване наа искане за компенсация. Когато изпрати
ормуляр за искане, ИККЛ
Л ще уведом
ми клиента зза крайния ссрок. Обикно
овено този ссрок е
фо
пе
ет месеца отт датата на съ
ъдебното решение или ррешението, ввзето от Центтралната бан
нка на
Ирландия, заа невъзмож
жността на инвестициоонния посреедник да п
плати на своите
нвеститори).
ин
3. ИККЛ изпращ
ща формуляяр за предявяване на искане. О
Освен това ИККЛ публикува
съ
ъобщение заа това в центтралните еже
едневници и
и/или в Държ
жавния вестник на Ирлаандия.
(ЗЗабележка: много
м
е важн
но формуляр
рът да бъде ппопълнен изцяло. В случай че клиенттът не
по
опълни цялаата информаация, която ИККЛ изискква, формуллярът ще бъ
ъде върнат, което
може да дове
еде до забавяяне обработвването на заяявлението заа компенсац
ция).
След като
о искането бъде
б
подаде
ено, ИККЛ ще го предад е на админи
истратора, който ще изввърши
необходи
имото проучване. Когато
о администрааторът напраави оценка на искането и уведоми ИККЛ
олучи
за резултатите от тази
и оценка, ИК
ККЛ ще уведо
оми писменоо клиента даали е управо
омощен да по
компенсаация. Ако товва е така, в увведомлениетто ИККЛ ще посочи и раззмера на ком
мпенсацията.
Администтраторът се назначава отт Централнатта банка на Ирландия илли от компетентния съд (High
Court). В повечето сл
лучаи админ
нистраторът е и ликвидаатор или син
ндик на неплатежоспосо
обния
инвестиционен посре
едник. Задаччите на администратораа са да (i) ид
дентифицираа, кои клиен
нти са
4

Схемата обхваща
о
два сп
писъка с инвесстиционни инсттрументи, коитто могат да бъд
дат открити в (i) чл. 2 от Заккона за
инвестицио
онните посредн
ници на Ирландия (Section 2 of the Investm
ment Intermediaaries Act, 1995);; и (ii) Параграф 3 на
Приложени
ие 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти на И
Ирландия (Partt 3 of the Sched
dule 1 of the Eu
uropean
Communitie
es (Markets in Financial Instrume
ents) Regulation
ns 2007)

приемливви, (ii) пресм
метне загуби
ите, които всеки приемллив клиент е претърпял
л, и (iii) потввърди
размера на компенссацията, дъл
лжима на вссеки приемллив клиент съгласно Заакона. След
д като
администтраторът изгготви оценкаата, изпращаа писмено поотвърждение до ИККЛ и до Централната
банка на Ирландия. ИККЛ
И
има заа цел да изпл
лати компен
нсациите в ср
рок до три седмици от д
датата
енката.
на получааване на оце
След като администраторът поттвърди искането на кли
иента, ИККЛ
Л ще изплатти компенсацията
възможно
о най‐скор
ро. В случчай че до
окументите на клиентта и/или документитее на
неплатеж
жоспособния инвестицио
онен посредн
ник са неверрни или неточни, това би
и могло да до
оведе
до забавяне на адм
министратораа при потвъ
ърждаване н
на искането. Администр
раторът мож
же да
потвърди
и единствен
но искания,, за които са налиц
це доказателства за о
отговорносттта на
инвестиционния поср
редник.
Администтраторът пре
еценява каквва е стойносттта на загуби те, претърпеени от клиента. ИККЛ изп
плаща
90% от стойността на загубите, но не повече от 20, 000 еврро.
В случай че ИККЛ иззплати комп
пенсация на клиента и ссъщият успеее да възстаанови паритее или
активите си (н.пр. чр
рез изплащаане на застр
раховка или по друг наачин), клиен
нтът е длъжеен да
о компенсацията на ИКК
КЛ. Полученото в този сл
лучай от ИКК
КЛ, ще
възстановви една или цялата част от
бъде изпо
олзвано за изплащане наа компенсации на бъдещ
щи взискатели.
Какво не обхваща Сххемата за ко
омпенсиранее на инвест иторите
Клиентът не може да иска комп
пенсация за загубите въ
ъзникнали отт неправилеен инвестици
ионен
съвет, лошо инвестиц
ционно упраавление или при невярн о представяяне на инфор
рмация. Кли
иентът
е да иска компенсаци
ия и за заагубите при чинени от спадане на стойносттта на
не може
номически о
инвестиционния инсттрумент в следствие на пазарни
п
колеебания, икон
обстоятелствва или
д
за ин
нвестиционе н инструмен
нт.
поради действието наа клауза от договор
Възражен
ния
В случай
й че администраторът не предвид
ди плащане на компен
нсация на кклиента или
и ако
на
компен
последни
ият не е съ
ъгласен със стойността
нсацията, им
ма право д
да обжалва пред
компетен
нтния съд (the High Court of Ireland). В случай че кклиентът не е доволен отт начина по който
ИККЛ е разгледал неговото възнагражде
в
ние, ИККЛ разполага с формалн
на процедур
ра за
възражен
ния, която пр
редвижда ре
едица стъпки, включитеелно преглеж
ждане на случая от Дир
ректор
отдел „Оп
перации“ и ако
а е необход
димо – само
остоятелно раазследване.
Допълнит
телна инфор
рмация мож
же да бъде пр
редоставенаа при поискване.

