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ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА 
 
Днес, ................................... , в гр. ………………….....се сключи настоящият договор между: 
 
1. …………………………………………………………………………………… ЕГН/ЕИК……..................…………….......................... 
Адрес/седалище и адрес на управление:………………………………………………………………………......................... 
Представлявано от .......................................................................................................................................................................... 
/попълва се в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е юридическо лице/ 
тел.:........................................................................, e-mail:……………………………….....……………………………......................... 
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 
 
2. „СУАБ-СБА” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 
831033127, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1000, пл. „Позитано“ №3,  
представлявано от Емил Димитров Панчев, наричанo по-нататък в договора 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР от друга страна, 
 

с който страните се споразумяха за следното: 
Чл. 1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР приема да извърши 
посредничество за сключването на застрахователен/и договор/и за застраховане на 
застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
/2/ Страните се съгласяват, че възнаграждението на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР е дължимо 
само в случай на сключване на застрахователен договор с негово посредничеството, като 
заплащането на възнаграждението става от застрахователя. 
Чл. 2. За изпълнение на възложеното по договора ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР:  
2.1. извършва пълен анализ на предлаганите услуги от застрахователни компании, на техните 
общи и специални условия, на рисковете и предложенията за застрахователно покритие на 
различните застрахователни дружества, както и на застрахователните премии, правата и 
задълженията по застрахователните договори. 
2.2. проучва и събира необходимата информация съобразно застрахователния интерес на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочена от него в анкетна карта информация. 
2.3. съобразно предоставената му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация договаря възможно най-
добрите условия за сключване на застраховка. 
2.4. посредничи за сключване на застрахователни договори, като подготвя в съответствие с 
предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълномощия необходимите в тази връзка документи. 
2.5 следи сроковете за подновяване на сключените застрахователни договори и падежите по тях 
в случай на разсрочено плащане на премията. 
2.6. съдейства на застрахования при настъпване на застрахователно събитие за установяване на 
причините за него, за разглеждане и уреждане на щетите. 
2.7. при изрично упълномощаване с нотариално заверено пълномощно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
получава от негово име застрахователни обезщетения. 
2.8. обслужва изцяло комуникацията и документооборота (вкл. при възникване на 
застрахователно събитие) между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и застрахователната компания до изтичане 
срока на всички сключени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователни договори, вкл. рамкови 
застрахователни договори. 
Чл. 3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР се задължава: 
3.1. да изпълнява добросъвестно задълженията си, както и да предоставя подробна информация 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която да не го въвежда в заблуждение. 
3.2. да организира събирането на застрахователни премии и плащането им на застрахователя. 
3.3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по избран от него начин за всяко извършено действие по 
повод възлагането. 
3.4. при приемане на застрахователната премия за сключване на застрахователен договор, както 
и при получаване на застрахователното обезщетение ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР се 
задължава да ги предаде незабавно на лицето, за което са предназначени. 
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3.5. да не прехвърля задълженията си на трето лице без изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3.6. да не използва и разпространява на трети лица информацията, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
по повод дейността, която му е възложена, както и информация, разкриваща елементи от 
застрахователното правоотношение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и застрахователя. 
Чл. 4. /1/ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР има право: 
4.1. след изрично упълномощаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразно неговия интерес 
да извършва действия по промяна и прекратяване на застрахователен договор. 
4.2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация за изпълнение на договора; 
4.3. при изпълнение на задълженията си по този договор идентифицира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
съгласно Вътрешните Правила по ЗМСИП и ЗМФТ, когато това се изисква от закона, като 
отразява точно данните от представените документи в този договор. 
/2/ Всички разноски, направени от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР по повод извършване на 
възложената му дейност са за негова сметка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички 
съдебните разноски, разноските за адвокатска защита, разноските за изготвянето на експертни 
заключения от вещи лица по повод ликвидацията на щети, като и други, неизчерпателно 
посочени тук. 
/3/ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР не носи отговорност за последиците от сключения 
застрахователен договор, в случаите в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съзнателно или несъзнателно не 
е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска и застрахователния 
интерес в предоставената му анкетна карта и въпросник/предложение за сключването на 
застрахователния договор. 
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
5.1. да не приеме сключването на предлагания от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР застрахователен 
договор и да оттегли поръчката за сключването на застрахователен договор от негово име и за 
негова сметка без да дължи възнаграждение. 
5.2. да получи от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР застрахователни оферти от няколко 
застрахователни дружества, както и да изисква допълнителна информация във връзка с тях. 
5.3. да изисква съдействие при настъпване на застрахователно събитие за установяване на 
причините за него, за разглеждане и уреждане на щетите. 
5.4. сам да избере застрахователното дружество, в което иска да бъде застрахован. 
5.5. да изисква от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР да извършва дейността, която му е възложена, 
при съобразяване на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
5.6. 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 
Чл. 6. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
6.1. да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР цялата необходима информация относно 
застрахователните обекти, които подлежат на застраховане. 
6.2. да заплати по указания в застрахователната полица начин и срок дължимата премия. 
6.3.  да предоставя на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР цялата необходима налична информация, 
да съдейства и да подпомага последния за изпълнение на поръчката по този договор. 
6.4. да се запознае с общите условия по сключените от него застрахователни договори. 
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че предоставената на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР 
информация, въз основа на която последният определя застрахователния му интерес и го 
консултира относно сключването на конкретен застрахователен договор е точна, вярна и пълна.  
/3/ 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.  
/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е получил от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР информацията 
относно застрахователя и застрахователния продукт изисквана от КЗ. 
Чл. 7. /1/ Страните по настоящия договор се задължават да пазят и да не предоставят на трети 
страни без изричното писмено съгласие на другата страна всяка поверителна информация, вкл. 
професионални и търговски тайни, станала им известна във връзка с изпълнението на този 
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договор, нито да използват тази информация по начин и за цели, накърняващи интересите на 
другата страна. 
/2/ По смисъла на този договор „поверителна информация“ е всяка информация, която не е 
публично известна и не може да бъде получена по общодостъпен начин, отнасяща се до 
управлението на някоя от страните, търговски, финансови и маркетингови дейности, бизнес 
планове, производствени процеси, компютърни програми и данни, свързани с развитието и 
доброто търговско име на някоя от страните, както и всяка друга информация, която някоя от 
страните е поискала да се пази в тайна. 
Чл. 8. /1/ Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и се сключва без 
определен срок. Прекратява се по взаимно съгласие на страните, с изпълнение на поръчка/и от 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР или с оттеглянето на поръчка/и, както и при отказа от поръчка/и 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
/2/ Договорът 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, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е юридическо лице 
или в случай на смърт или поставяне под запрещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният е 
физическо лице. 
/3/ В случай на неизпълнение изправната страна може да развали договора, без да отправя 
предизвестие, с едностранно писмено уведомление до другата страна.  
/4/ При други основания, предвидени в закона. 
Чл. 9. С подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР му е предоставил информация относно приложимия закон 
спрямо застрахователния продукт съгласно чл. 326 от Кодекса за застраховането. 
Чл. 10. С подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава своето предварително 
съгласие за получаването от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР на маркетингови съобщения по 
телефон: Да  Не /излишното се зачетава/ и по електронен път Да  Не /излишното се зачетава/.   
Чл. 11. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР е администратор по отношение личните данни на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ – физическо лице, които обработва във връзка с този договор. Когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е юридическо лице, то той и ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР са независими 
администратори по отношение на личните данни, които всеки от тях обработва и 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.  
Чл. 12. С подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с 
Уведомлението за поверителност на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР, публикувано на неговия 
уебсайт www.uab.org и заявява, че желае да му бъде предоставен екземпляр от Уведомлението:  
(а) на хартия при подписване на настоящия договор и потвърждава, че го е получил Да  Не 
/излишното се зачетава/;  
(б) на електронния адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен по-горе, като прикачен файл в pfd формат 
Да  Не /излишното се зачетава/. 
Чл. 13. Всички спорове възникнали между страните във връзка с този договор ще се решават 
чрез преговори и в дух на сътрудничество и разбирателство, а при непостигане на съгласие ще 
се отнасят към компетентния съд. 
Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство.  
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..................................................  
 
ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР: ...........................................................  
      (.........................................................................) 


