
“БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО - БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД 
Гр. София , кв „Витоша”, бул.”Симеоновско шосе”№ 9, e-mail: office@bzbk.eu

тел. +359 2 968 10 16; +359 2 968 10 17; +359 888 600 630, +359 888 499 215, 359 887 243 352

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Днес, .......................................... г. , в гр. София,  долуподписаният..................................................................
............................................................................................................., ЕГН.........................................................................,
лична карта N............................., издадена от..................................., дата на издаване.................................................., 
валидност ..................................., адрес..............................................................................................................................,
като представител на ...................................................... ...................................................................................................,
ЕИК: .....................................................................................................................................................................................,
седалище и адрес на управление........................................................................................................................................,
телефон за контакт: ................................................, електронна поща:............................................................................,
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, възлага на: „БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА”
ЕООД, регистрирано  по ф.д.№ 11839/ 2002 г., по описа на Софийски Градски Съд, със седалище и адрес на
управление в гр. София, ж. к. „Лозенец”, ул. „Митрополит Кирил Видински” № 4, ЕИК: 131034286, представлявано
от  управителя  Христо Иванов Балканов, ЕГН 7310137144, наричано по-нататък в договора „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
БРОКЕР” (разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер № 71-3Б/19.01.2006 г. на КФН) да
извърши следните действия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР, който приема да извърши действия на
посредничество за сключване на застрахователен/и договор/и и за защита на застрахователния интерес на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР проучва условията, премиите (тарифите) на застрахователните компании
и клаузите на застрахователните договори с оглед изборът на най-подходящия застраховател и
застрахователен договор, обезпечаващ най-адекватно нуждите и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като го
информира  и консултира относно сключването на същия. Проучването на условията е безплатно, при
условие че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласи да сключи застрахователен договор с одобрена застрахователна
компания.

3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР има право да попълва и подписва от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
предложения/въпросници на застрахователите на база предоставена от последния информация.

4. При настъпване на покрит застрахователен риск, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР съдейства на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му пояснява какви са необходимите действия, които следва да бъдат предприети,
съдейства му за установяване размера на щетата, за уреждане и ликвидация на щетата, подготовка на
документите за получаване на застрахователно обезщетение,  регистриране на застрахователна претенция и
представяне на документи по нея от негово име.

5. Този договор отменя всички предишни издадени такива на други лица и организации и остава в сила до
писменното му прекратяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР защитава единствено  и само интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и се
задължава да запази в тайна всички данни и обстоятелства, станали му известни по време на изпълнение на
действията по настоящото възлаганелно писмо.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР информацията,
необходима за анализиране на конкретния вид застраховка.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва получените анализи и консултации в дейността си, но не и да ги
разпространява, продава или прави достояние на трети лица без съгласието на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ
БРОКЕР.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява на посочените от него телефон и електронна поща да получава
кореспонденция относно падежи и изтичащи полици и друга информация, касаеща неговите
застрахователни договори. При промяна на посочените координати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно
уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се запознае с общите условия по сключените от него застрахователни
договори.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави информация съгласно ЗМИП и ЗМФТ.
12. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР предоставя информация съгласно чл.177 от КЗ.
13. С подписването на настоящия договор, Възложителят приема ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР, както и

свързаните с него лица по смисъла на Търговския закон да обработват, използват и предоставят всички лични
данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на нормативните изисквания на ЗЗЛД.

14. Настоящият договор е базсрочен и може да се прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие.

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП:...............................................
...................................................................................................              /подпис/
Дата, час:...............................         /три имена/

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР:                                                             



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.177 КЗ

„БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД със седалище и адрес на
управление в гр. София, ж. к. „Лозенец”, ул. „Митрополит Кирил Видински” № 4, ЕИК:
131034286 е застрахователен брокер, вписан с решение № № 71-3Б/19.01.2006 г. в регистъра на
застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1,
т.11 от ЗКФН. Справка затова можете да направите в Комисията за финансов надзор, гр. София
ул. „Шар планина“ №33, или на интернет сайта й www.fsc.bg.

„БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД не притежава пряко или
чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на
застраховател, както и застраховател или предприятие – майка на застраховател не притежават
повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на
„БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД.

„БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД дава съветите си за
сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям
брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката,
която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга. 

„БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД определя изискванията и
потребностите на клиента и съветите си относно потребителя на застрахователни услуги
конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за
определяне на застрахователния му интерес.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от „БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД услуга, моля подавайте вашите жалби до Ралица Иванова на адрес
за кореспонденция: гр.София, бул. „Симеоновско шосе” № 9 и на електронна поща
office@bzbk.eu „БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА” ЕООД се ангажира
да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването й на посочен от Вас
адрес.


