Булстат: 175280478, ул. „Св. София” № 7, София 1000, тел: (359 2) 811 8851-59; e-mail: ubbib@ubb.bg

ВЪЗЛАГАТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес ...........................г., в град София, се сключи настоящият договор между:
.............................................................................................................. , със седалище и адрес на управление/постоянен адрес в град
...........................................................................................................................,
ЕИК/ЕГН:
......................,
представлявано
от
........................................................................................, в качеството му на ......................................, телефон ………………………………………,
имейл ………………………………………………………………, наричано
по- долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
„ОББ Застрахователен Брокер” EАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Света София” № 7, ет. 2, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 175280478, представлявано от Юлиана Гоцева в качеството и на изпълнителен директор,
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ или БРОКЕР
Страните се споразумяха за следното:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а БРОКЕРЪТ приема срещу възнаграждение да извърши застрахователно посредничество за
сключване на застрахователни договори за застраховане на застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да оказва други договорени
услуги.
(2) При изпълнение на възложената поръчка БРОКЕРЪТ е овластен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го представлява пред застрахователните компании
за сключване на застрахователния договор, избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следи за сроковете за плащане на вноските от застрахователната
премия и за подновяване на застрахователните договори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и го уведомява на горепосочените телефон или имейл, променя
или прекратява застрахователните договори преди изтичане на срока им, ако е изрично инструктиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ затова.
Чл. 2. Възнаграждението на БРОКЕРА за извършването на застрахователно посредничество е комисионна и се включва в застрахователната
премия и се дължи от застрахователя.
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че при установяване на отношения с БРОКЕРА е уведомен (1) за правото му да възложи изготвяне на
съвет въз основа на справедлив и личен анализ и че [ ] желае / [ ] не желае да получава съвети във връзка със сключването на застрахователните
договори, предмет на този договор, (2) БРОКЕРЪТ не предоставя съвет на своите клиенти при извършване на посредническата услуга и има
право да приеме изготвянето на съвета, поискан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“
Чл. 4. (1) БРОКЕРЪТ е длъжен да действа честно, справедливо и професионално, в най-добрия интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение
на задълженията си като спазва вътрешните си правила и политики и изискванията на Кодекса за застраховането..
(2) При настъпване на покрит застрахователен риск, БРОКЕРЪТ съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му пояснява какви са необходимите
действия и документи, които следва да бъдат предприети за своевременното разглеждане и ликвидирането на щетата.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави /да осигури предоставянето/ на БРОКЕРА всяка информация, за която
застрахователят е задал писмен въпрос, като гарантира за истинността и пълнотата на предоставената информация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да съобщава /да осигури съобщаването/ незабавно след узнаването им на всички обстоятелства от значение за естеството и размера
на риска.
Чл. 6. (1) Подписвайки настоящото споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че:
1. БРОКЕРЪТ му е предоставил информацията по чл.325 в Приложение №1 при заявяване на интерес към услугите му и относимата
информация относно предложените застрахователни продукти под формата на стандартизиран информационен документ за продукти по
Раздел ІІ, Приложение №1 към КЗ или под формата на основен информационен документ за инвестиционни застрахователни продукти.
2. е предоставил на БРОКЕРА точна, вярна и пълна информация в отговор на поставените от БРОКЕРА въпроси, въз основа на която
БРОКЕРЪТ е определил изискванията и потребностите му във връзка със сключването на застрахователен договор, както и че предоставената
му от БРОКЕРА оферта по т.4 по-долу е в съответствие с така определените изисквания и потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Е получил от БРОКЕРА информация съгласно чл.324 КЗ (относно застрахователя), чл. 326 от КЗ (относно приложимия закон към
предлаганата застраховка), чл. 327 от КЗ (когато се сключва животозастрахователен договор) както и необходимите разяснения по условията
на застраховката, предложена с оглед на застрахователния му интерес;
4. Въз основа на предоставената от БРОКЕРА информация или оферта е взел информирано решение за избор на застрахователен
продукт;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че когато е посочил най-горе в този договор електронен адрес за кореспонденция, той е съгласен с
предложената му от БРОКЕРА възможност да получава информацията по чл.6, ал.1 на този електронен адрес, включително като PDF
документ, вместо на хартиен или друг траен носител. Независимо от съгласието по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
поиска информацията по чл.6, ал.1 да му бъде предоставена от БРОКЕРА на хартиен носител.
(3) ВЪЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява БРОКЕРЪТ да предоставя документи, както и да завежда щети от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

името и по нареждане на

Чл. 7 БРОКЕРЪТ не носи каквото и да е било отговорност за последиците от сключения застрахователен договор в случаите на предоставена
невярна или непълна информация към застрахователя от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или застрахованите лица, както и когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация по чл. 6, ал.1, т. 2 и 3 от този договор за
определяне на изискванията и потребностите му и за сключването на застрахователния договор или не е предоставил въобще или е
предоставил недостатъчна информация за извършване на преценка дали инвестиционният застрахователен продукт е уместен за него.
Чл. 8. БРОКЕРЪТ се задължава да поддържа задължителна застраховка “Професионална отговорност”, валидна за цялата територия на
Европейския съюз, която покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по
застрахователно и/или презастрахователно посредничество в следствие на виновно действие или бездействие.
Чл. 9. (1) БРОКЕРЪТ и неговите служители се задължават да пазят като тайна и да не разпространяват всички сведения и информацията,
предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при и по повод осъществяване на застрахователното посредничество по този договор, освен когато това
се изисква за изпълнение на задълженията им по договора или от лицата по чл.150 КЗ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да пази да не разпространява по никакъв начин на трети лица получените сведения от конфиденциален
характер, касаещи БРОКЕРА и неговата дейност като застрахователен посредник във връзка и по повод изпълнение предмета на този договор,
като нарушаването на това задължение ще се счита като нарушаване на търговската тайна между страните.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща навреме застрахователните премии, съответно вноските по премиите, в съответствие
с инструкциите на застрахователната компания или по сметка на „ОББ Застрахователен Брокер” ЕАД при ОББ АД, както следва:
IBAN:
BG86UBBS80021017260020
BIC: UBBSBGSF
Чл. 11. (1) БРОКЕРЪТ при изпълнение на задълженията си по това споразумение ще идентифицира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Вътрешните
Правила по ЗМСИП като отразява точно данните от представените документи в това споразумение.
Чл.12. (1) БРОКЕРЪТ е администратор по отношение на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛ- физическо лице или на представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ- юридическо лице, които обработва във връзка с настоящото споразумение. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е юридическо лице,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и БРОКЕРЪТ са независими администратори по отношение на личните данни, които всеки от тях обработва на свое
собствено основание във връзка с дейността си и всеки от тях се задължава да спазва приложимото законодателство за личните данни (вкл.
Регламент (ЕС) 2016/679), както и да оказва на другата страна сътрудничество във връзка със спазване на нейните задължения съгласно
законодателството за личните данни. Никоя страна няма съзнателно да изпълнява тези свои задължения по начин, който да доведе до
неизпълнение на задължения относно личните данни на другата страна.
(2) С подписването на настоящото споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с Уведомлението за поверителност на
БРОКЕРА (информация относно обработването на лични данни), публикувано на неговия уебсайт http://ubbib.bg/bg/aboutus/documents и
заявява, че желае да му бъде предоставен екземпляр от Уведомлението: (а) на хартия при подписване на настоящото споразумение и
потвърждава, че го е получил ( Да
; Не
); (б) на електронния адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен по-горе, като прикачен файл в pfd
формат (Да
; Не
).
(3) БРОКЕРЪТ има право да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочените от него телефон и електронна поща относно падежи и изтичащи
полици и друга информация, касаеща неговите застрахователни договори. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да поиска
преустановяване на уведомяването по един или всички посочени канали за комуникация.
Чл.13. (1) Настоящото споразумение се сключва без определен срок и се прекратява по взаимно съгласие на страните, с едномесечно писмено
предизвестие от всяка от страните до другата страна, с изпълнение на поръчката (поръчките) от БРОКЕРА или с оттеглянето на поръчката
(поръчките) или отказа от поръчката (поръчките) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Споразумението се прекратява автоматично с отнемане на разрешението за извършване на дейност на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР
или с откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на която и да е от страните.
Чл. 14.

(1) За неуредените в това споразумение въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

(2) Всички съобщения между страните във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по този Договор ще бъдат в
писмена форма на адресите на страните посочени най-горе. Писмената форма се счита за спазена и при изпращане на съобщение на
електронните адреси на страните, посочени в този Договор. В случай, че някоя от страните промени посочени по-горе данни за
кореспонденция и не уведоми другата страна, всички съобщения се считат за надлежно получени, ако са доставени на последния адрес
съобщен от страната.
Чл. 15. Страните се съгласяват да решават всички спорове помежду си в дух на сътрудничество и взаимни компромиси. В случай, че това
се окаже невъзможно – споровете следва да бъдат отнесени до компетентния съд в гр. София
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.......................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Юлиана Гоцева
„ОББ Застрахователен Брокер” EАД:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
Съгласно чл. 325 от Кодекса за застраховането
„ОББ Застрахователен Брокер” ЕАД е дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 175280478, със
седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Света София № 7, ет. 2 и ИН по ЗДДС: BG 175280478
Дружеството е вписано в регистъра на застрахователните брокери по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение
№ 579-ЗБ от 23.04.2007, за което му е издадено Удостоверение № 50-ЗБ/10.05.2007. Информацията за вписването на БРОКЕРА в регистъра,
воден от КФН, е достъпна на адрес: http://www.fsc.bg
Дружеството не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.
Следните застрахователи и дружества майки на застрахователи притежават пряко или чрез свързани лица акции, представляващи повече от
10% от капитала на БРОКЕРА:
1.

KBC Group N.V. – чрез свързани лица

„ОББ Застрахователен Брокер” ЕАД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на
застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.
ОББ Застрахователен Брокер” ЕАД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на
застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на
застраховка. Вие имате право да ни възложите да ви изготвим съвет, въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем
изготвянето му
Естеството на възнаграждението, което „ОББ Застрахователен Брокер“ ЕАД получава за оказване на посредническите си услуги е
комисионна, включена в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от
застрахователната компания
„ОББ Застрахователен Брокер” ЕАД декларира, че ще се стреми всички спорове, които биха могли да възникнат с ползвателите на
застрахователни услуги, да бъдат решени по пътя на взаимните компромиси и отстъпки. Жалби от ползватели на застрахователни услуги
могат да се подават на адреса на управление на „ОББ Застрахователен Брокер“ ЕАД или по електронна поща на адрес ubbib@ubb.bg. „ОББ
Застрахователен Брокер“ ЕАД се ангажира да отговори на всяка една жалба в рамките на един месец. Вие може да подадете жалба и до
Заместник Председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София, ул. “Будапеща“№16 или до
Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество
(СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл.
Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.
„ОББ Застрахователен Брокер” ЕАД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да
знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за
решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.
Моля, обърнете внимание !
За да бъде валидна застраховката, следва да спазвате срока за плащане на застрахователната премия, указан на полицата.
За застраховка „Каско” на МПС или друго СПС (сухопътно превозно средство), следва да спазвате изискването за АКТИВНО МАРКИРАНЕ
(монтиране на система за сигурност) и ОГЛЕД И ЗАСНЕМАНЕ на актива, когато това е изрично условие за валидността на застраховката,
според действащите Общи условия на съответния застраховател.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА е стойността за застрахователното покритие предоставено по условията на застрахователния договор.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ е определената от застрахователната компания цена на застрахователната защита срещу рискове, за
период от време, посочени в застрахователния договор.
ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ е стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго със същото качество,
т.е. с всичките му достойнства и недостатъци и при прилагане на съответно овехтяване.
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОЙНОСТ е цената за възстановяване на имуществото от същия вид, в това число всички присъщи разходи за
доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.
Застраховането на имущество се извършва върху Действителната или Възстановителната му стойност. Застрахователната сума не може да
надвишава Действителната или Възстановителната стойност.
Когато друго не е уговорено, приема се, че застрахователната сума е определена съгласно Действителната стойност на имуществото.
Застрахователите избягват да застраховат на Възстановителна стойност – в случай, че заявите такова желание и застрахователят се съгласи,
за Вашата застраховка най-вероятно ще бъде приложена по-висока тарифа, което би повишило цената на застраховката.
За установяване на действителната стойност застрахователят има право да извърши оглед на имуществото.
В случай, че определената от Вас застрахователна сума е по-ниска от действителната стойност на застрахования актив, налице е
„ПОДЗАСТРАХОВАНЕ”. При частична щета, застрахователната компания ще намали пропорционално обезщетението, което следва да
получите. В случай на тотална щета, застрахователната компания е задължена само до размера на застрахователната сума.
В случай, че определената от Вас застрахователна сума е по-висока от действителната стойност на застрахования актив, налице е
„НАДЗАСТРАХОВАНЕ”. При наличие на надзастраховане, застрахователя изплаща застрахователно обезщетение до размера на
действителната стойност на застрахования актив.
Общите условия са неразделна част от застрахователния договор.
За да прецените дали е защитен застрахователния Ви интерес, моля, да се запознаете с Общите условия по застраховката, ПРЕДИ да сключите
застрахователния договор. Обърнете внимание на клаузите и покритите рискове, както и на изключенията и изискванията за валидност,
описани в Общите условия или върху самата полица.
Ако сте застраховали същото имущество и при друга застрахователна компания, Вие сте длъжни да уведомите за всеки един застраховател.
В случай на застрахователно събитие, Вие нямате право на пълни обезщетения от всички застрахователи. Те ще изплатят обезщетения
пропорционално до действителната (възстановителната) стойност на застрахованото имущество, при наличие на тотална щета или до
действителната стойност на щетата, при частична такава.

