„С У А Б - С Б А“ Е О О Д
1000 София, пл. „Позитано“ № 3; тел.: 02 935 7 935; e-mail: suab_sba@uab.org
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ
Настоящата информация се предоставя от застрахователния посредник на ползвателя на
застрахователни услуги достатъчно време преди сключване на застрахователен договор и
ако е необходимо, при неговото изменение или подновяване.
1. ИНФОРМАЦИЯ
„СУАБ - СБА“ ЕООД, ЕИК 831033127, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл.
„Позитано“ № 3, е-mail: suab_sba@uab.org, е застрахователен брокер, вписан с решение № 474
- ЗБ/12.07.2006 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за
финансов надзор, което може да бъде удостоверено със справка в Комисията за финансов
надзор, гр. София, ул. „Будапеща“ №16, или на следния интернет сайт: www.fsc.bg.
„СУАБ - СБА“ 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 „СУАБ - СБА“ ЕООД.
„СУАБ - СБА“ ЕООД дава на клиентите си съвети 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.
„СУАБ - СБА“ ЕООД определя изискванията и потребностите на клиента и съветите си относно
потребителя на застрахователни услуги за конкретна застраховка само въз основа на писмено
предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес на
база попълнена анкетна карта, предоставена му от служител на застрахователния брокер.
В случай че ползвател на застрахователни услуги и друго заинтересовано лице има
оплаквания от предоставена от „СУАБ - СБА“ ЕООД услуга, лицето може да подаде жалби на
адрес: гр. София, пл. „Позитано“ №3, както и на електронна поща: info@uab.org. Жалбата ще
бъде разгледана в срок от 10 /десет/ дни от получаването й, като отговорът ще бъде получен
на посочения от жалбоподателя адрес.
Жалбоподателят може да адресира жалбата си и до Заместник-председателя на КФН,
ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Спомагателната 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“ № 4 А, тел. 02/933-05-88,
интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: adr.ins@kzp.bg.
„СУАБ - СБА“ ЕООД 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
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неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма
задължителен характер.
3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВАТЕЛ
Необходимата преддоговорна информация относно застрахователите, изисквана съгласно
чл.324 КЗ (фирма, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, реда за
подаване на жалби и уреждане на претенции и др.) може да намерите на нашия интернет сайт:
www.uab.org, както и на място в нашите офиси.
4. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителната застраховка
„Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от
Комисията за финансов надзор, по предложение на Съвета на Гаранционния фонд.
Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2,
ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на
увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от
неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният
водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЪС „СУАБ - СБА“ ЕООД
Застрахователният посредник предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер
относно разпространяваните от него застрахователни продукти и в същото време предоставя съветите си в качеството си на застрахователен брокер съгласно чл. 325а, ал. 5 на
четири застрахователни компании, а именно: „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, „ДЗИЖивотозастраховане“ ЕАД, „ЗД Евроинс“ АД и ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД.
Като застрахователен брокер „СУАБ - СБА“ ЕООД извършва застрахователно посредничество
по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги
представлява пред застрахователните дружества.
При всяко запитване от ползвател, застрахователният посредник има готовност да
предостави офертите на застрахователните компании, с които работи, освен, ако ползвателят
на застрахователна услуга изрично не посочи компания, от която иска оферта.
Възнаграждението на застрахователния посредник е включено в застрахователната премия
под формата на комисионна и ползвателят на застрахователни услуги не дължи
допълнителни плащания във връзка със застрахователния договор.
Единствените плащания, които ползвателят на застрахователни услуги прави пред
застрахователния посредник, са плащания за текущи премии и планирани плащания, по
застрахователния договор след сключването му.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Предлаганите от „СУАБ - СБА“ ЕООД услуги и информация за застрахователния посредник са
съобразени с приложимото българско право.

