
 
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД  

 решение № 524-ЗБ/02.09.2016 г. за дейност, като застрахователен брокер на територията на Република България 
 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
 

  Днес  ....................................  в гр. ...................................................  се сключи настоящият договор между:  
1. ........................................................................................  ЕГН/ЕИК ..................................................., Адрес:................................................................................................................... 
представлявано от ...................................................................................,  с ЕГН ........................................................, в качеството му на ......................................................................., 
телефон ………………………………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………………………………                       
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 
2. “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД, със седалище и адрес на управление  гр.София, ул.“Цар Симеон“ №302,блок 324,вход 1,етаж 1, ап.3, ЕИК 202532274, представлявано от 
ДЕНИЦА КИРИЛОВА ЕВТИМОВА, ЕГН 7407286779, наричан по-нататък в договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР от друга страна.  
Страните се споразумяха за следното: 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага срещу възнаграждение на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР да му посредничи за сключването на застрахователен(ни) договор(и) за застраховане 
на застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Страните се съгласяват, че възнаграждението на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР се включва в застрахователната премия и се 
дължи от застрахователя. 
2. За изпълнение на възложената поръчка ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР:  

а) представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред застрахователните компании;  
б) анализира застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 и 
договаря възможно най-добрите условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  
в) информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретния застрахователен продукт, който му предлага и подготвя и подписва всички необходими документи за сключване на 
застрахователния договор след получаване на съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
г) организира събирането на застрахователните премии по сключените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователни договори с посредничеството на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ 
БРОКЕР; 
д) променя или прекратява от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователните му договори преди изтичане на срока им само ако изрично е инструктиран затова от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР  е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец като носи отговорност за изпълнението на поръчката. 
    (2) 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 на основанието и размера на щетата, за събиране на необходимите документи и за своевременното разглеждане 
и ликвидация на щетата. 
(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочените от него телефон и електронна поща относно падежи и изтичащи полици и друга 
информация, касаеща неговите застрахователни договори. При промяна на посочените координати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ 
БРОКЕР. 
4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да предоставя на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР цялата необходима налична информация, да съдейства и да подпомага последния за 
изпълнение на поръчката по този Договор. 
     (2) 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 и за сключването на застрахователния договор. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 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. 
6. (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 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. 
7. (1) Настоящият договор се сключва без определен срок и се прекратява по взаимно съгласие на страните, с изпълнение на поръчката (поръчките) от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ 
БРОКЕР или с оттеглянето на поръчката (поръчките) или отказа от поръчката (поръчките) 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. 
8. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР е администратор по отношение на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛ- физическо лице, които обработва във връзка с този договор, а когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е юридическо лице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР са независими администратори по отношение на личните данни, които всеки от тях 
обработва 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  
9. С подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с Уведомлението за поверителност на личните данни по чл. 13 от Регламент (ЕС) 
2016/679 на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР, публикувано на неговия уебсайт https://generalbroker.bg/politika-za-poveritelnost 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 ); (б) на електронния адрес на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен по-горе, като прикачен файл в pfd формат (Да   Не ). 
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с подписване на този договор декларира, че ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР му е предоставил информация относно приложимия закон спрямо 
застрахователния продукт съгласно чл.326 КЗ. 
11. 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. 
12. 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:......................... 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ 
 
“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД със седалище гр.София, ул.Цар Симеон №302,блок 324,вход1,етаж 1,ап.3, ЕИК 202532274 и адрес на управление  гр.София, ул.“Якубица“ 7б  
е застрахователен брокер, вписан с решение № 524-ЗБ/02.09.2016г. 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. „Будапеща“ №16, или на интернет сайта й www.fsc.bg.   
“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД 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 “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР”ООД. 
“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР”ООД 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.  
“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД 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 “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД услуга, моля подавайте важите жалби до Славина Кръстанова на адрес гр.София, ул.“Якубица“ №7Б и на 
електронна поща office@generalbroker.bg. “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР”ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването й на посочен от Вас 
адрес:............................................................ 
В случай, че имате оплаквания от предоставяната от “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД услуга, жалби срещу “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД могат  да се подават пред Комисията за финансов надзор 
и други държавни органи, както и посредством формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република 
България. 

                      Декларирам, че съм запознат/а с информацията съгласно Чл. 325 от Кодекса за застраховането  
                            ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...................... 

 

http://www.fsc.bg/
mailto:office@generalbroker.bg

