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Днес, ………………….….…... г., в гр. София, между:
………………………………..................................................................................……….., със седалище и адрес на управление и
адрес за кореспонденция ………………………………………..…………………………..……………………………....…..………………..,
e-mail ………………………………………………………………………….., регистрирано в Търговския регистър към Агенцията
по
вписвания
с
ЕИК
……......…..............…………..,
представлявано
от
………………………………………………………………………………………………..………………..,наричан/а/о по-нататък „Възложител“,
и
"УНИКРЕДИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Гюешево" № 14, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 131342355,
представлявано от Калин Живков Желев и Весела Георгиева Кондакова – Управители, наричано подолу “Брокер”, от друга страна,
наричани общо “Страните” и поотделно “Страна”,
на основание чл. 301, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), се сключи настоящия Договор, както
следва:

І. Предмет на Договора
Чл. 1. Възложителят възлага, а Брокерът се задължава да извършва застрахователно посредничество,
по смисъла на чл.301 от КЗ, както следва:
а. въз основа на информацията, предоставена от Възложителя да определи изискванията и
потребностите му, да проучи и анализира застрахователния интерес на Възложителя и да
предостави обективна информация за предлаганите от застрахователите застрахователни
продукти без да предоставя съвет съгласно чл. 301, ал.5 от КЗ. На база на предоставената от
брокера информация, Възложителят взима информирано решение за застрахователен продукт
и застраховател.
б. във връзка с горното, да договаря възможно най-добрите условия за Възложителя при
сключване на застрахователния договор;
в. да пласира застрахователните рискове по договора за застраховка на Възложителя;
г. да подготвя документите за оформяне на застрахователните договори и да организира
събирането на застрахователните премии по сключените от Възложителя застрахователни
договори;
д. да предлага на Възложителя предприемане на съответните действия с цел намаляване на
вероятността от настъпване на застрахователни събития и намаляване размера на вероятната
щета;
е. да оказва съдействие на Възложителя при настъпване на застрахователно събитие за
установяване на причините за него, както и за своевременното разглеждане и уреждане на
щетите.

ІІ. Права и задължения на страните
Чл. 2. Брокерът е длъжен да извършва задълженията си по настоящия Договор с грижата на
добър търговец, като носи отговорност за извършването на услугите, възложени му с
настоящия Договор, независимо дали те са извършени лично, или от друго наето,
инструктирано, обучено и контролирано от него лице или организация.
Чл. 3. Възложителят се задължава да предоставя цялата необходима налична информация, да
съдейства и подпомага Брокера за изпълнение на ангажиментите му по настоящия Договор.
Чл. 4. Възложителят има право на постоянно наблюдение, контрол и одитиране на
изпълнението на задълженията на Брокера по този Договор.
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Чл. 5. Брокерът се задължава да предоставя
цялата необходима налична информация, да
съдейства и подпомага Възложителя за изпълнение на ангажиментите по настоящия Договор,

както и да го информира за всички обстоятелства, имащи отношение към изпълнението на
този Договор.
ІІІ. Конфиденциалност и лични данни
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 информацията, станала им известна, във връзка с
този Договоро, включително всяка поверителна информация, професионални и търговски тайни, нито
да използват тази информация по начин и за цели, накърняващи интересите на другата Страна.
(2) Понятието “поверителна информация” включва:
Всяка информация, която не е публично известна и не може да бъде получена по общодостъпен начин,
отнасяща се до: управлението на някоя от Страните по този Договор; техните търговски и финансови
операции и състояние, маркетинговата дейност, корпоративното развитие, правната дейност, бизнес
плановете, производствените процеси, компютърните програми и данни, фирмени проучвания, както
и всички видове и категории информация, за която и да е от Страните, за която се предполага, че
другата Страна възнамерява или очаква да се пази тайна.
Чл. 8. (1) Брокерът е администратор на лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета. .
(2) С подписване на Договора, Възложителят декларира и потвърждава, че му е предоставена и е
запознат с Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Застрахователен брокер“ ЕООД,
съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, и е уведомен, че информация
за личните данни, обработвани от „УниКредит Застрахователен брокер“ ЕООД, е налична и на интернет
сайта на „УниКредит Застрахователен брокер“ ЕООД и при поискване в офиса на Застрахователния
посредник.

IV. Информация предоставена на Възложителя, в съответствие с чл. 325 и във връзка с чл.290
от КЗ
Чл. 9. (1) „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД е вписан в регистъра на застрахователните
брокери към Комисията за финансов надзор (КФН) http://www.fsc.bg/bg/pazari/zastrahovatelenpazar/spisatsi-podnazorni-litsa/zastrahovatelni-brokeri/ и е нейно поднадзорно лице, въз основа на
разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер № 49-ЗБ/15.06.2005 г., издадено
от КФН.
(2) „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от
10 на сто от гласовете в общото събрание или дялове от капитала на застраховател, както и
застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица
акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от
капитала на “УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД.
(3) Ползвателите на застрахователни услуги и други заинтересовани лица могат да подават жалби
срещу „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД на следния електронен адрес:
insurance@unicreditleasing.bg или на посочения по-горе адрес на управление. Посочените лица могат да
се обърнат за извънсъдебно разрешаване на възникнал спор към КФН. Извънсъдебно разрешаване на
спорове може да бъде осъществено и съгласно правилата за уреждане на претенции на съответната
застрахователна компания.
(4) „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД представлява и консултира ползвателите на
застрахователни услуги на база на анализ на достатъчен брой оферти от застрахователни компании
без да има договорни задължения да извършва застрахователно посредничество изключително за
един или няколко застрахователи. Брокерът не предоставя съвет съгласно чл. 301, ал.5 от КЗ и има
договорни отношения за извършване на застрахователно посредничество със следните
застрахователи: ЗАД Алианц България АД, ЗД Бул Инс АД, ЗПАД Булстрад, ЗК Уника АД, ДЗИ - Общо
застраховане ЕАД, ЗД Евроинс АД, Дженерали Застраховане АД, ЗАД АРМЕЕЦ АД, ЗАД ОЗКУниКредит Застрахователен Брокер ЕООД; ЕИК 131342355
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Застраховане АД, ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ, ЗЕАД
ДаллБогг Живот и Здраве ЕАД, ЗАД „АСЕТ
ИНШУРЪНС", ЗПК Лев Инс АД, Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България.
(5) „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД получава възнаграждение под формата на комисиона,
която е включена в застрахователната премия, определена от застрахователя и не се заплаща отделно
от Възложителя.

V. Общи разпоредби
Чл. 10. Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото подписване. Договорът може да бъде
променян само с изричното писмено съгласие на Страните.
Чл. 11. (1) Настоящият Договор се прекратява:
- автоматично, със заличаване на Брокера от регистъра на застрахователните брокери при КФН
отнемане на разрешението на Брокера;
- автоматично, при започване на процедура по ликвидация или по обявяване в несъстоятелност на
която и да било от Страните;
- по взаимно съгласие на Страните.
(2) Настоящият Договор не може да се прекратява по взаимно съгласие, когато с негово
посредничество е сключен договор и този договор още не е изтекъл.
Чл. 12. Възложителят декларира и гарантира, че Брокерът му е предоставил информацията по чл.325
от КЗ достатъчно време преди подписване на този Договор.
Чл. 13.(1) Всички уведомления и документи, във връзка с този Договор, между Страните се изпращат и
получават в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им с
писмо с обратна разписка, по електронна поща или чрез друг способ на адресите, посочени в началото
на този Договор.
(2) При промяна на пощенски адрес или адрес на електронна поща, всяка Страна се задължава
незабавно да уведоми другата Страна. При неизпълнение на това задължение изпратените
уведомления до последно посочения от съответната Страна адрес, се считат за надлежно изпратени и
приети.
Чл. 14. Всички спорове, възникнали между Страните във връзка с този Договор ще се решават чрез
преговори и в дух на сътрудничество, а при непостигане на съгласие ще се отнасят към компетентния
съд.
Чл. 15. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско
законодателство и приложимото на територията на Република България европейско законодателство.
Този Договор се състои от 3 (три) страници и се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка от Страните.
Неразделна и задължителна част от този Договор са следните документи:
Информация за лични данни, обработвани от УниКредит Застрахователен Брокер ЕООД, съгласно
Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
За и от името на Възложителя:

За и от името на Брокера:

-------------------------------------------

-------------------------------------------

--------------------------------------------

------------------------------------------
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Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД,
съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
„УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД, с ЕИК 131342355, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Гюешево
№14 („Дружеството“), е администратор на лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета.За да Ви предостави качествено обслужване, Дружеството обработва лични данни за целите на извършване на
посредничество и консултантска дейност в областта на имущественото застраховане и животозастраховането. Обработване
е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди и/или по време на сключени договори за застраховка,
получаване на предварителна информация, която е необходима за сключването на договор за възлагане и договор за
застраховка; както и за оценка на Вашия застрахователен интерес. За да можем да изпълним задълженията си като
застрахователен посредник, да Ви предоставим услугата, която желаете и да повишим качеството на работата си, споделяме
лични данни със застрахователни дружества и техните служители. Лични данни се обработват и когато се анализира
информация за Вашите предпочитания и потребителски навици, за да се проучи Вашата удовлетвореност, да се подобри
клиентското обслужване или да популяризират предлаганите от Дружеството продукти и услуги. За да се контролират
дейностите на доставчиците на външни услуги, за охрана и опазване на сигурността, както и за предотвратяване на измами,
също се извършва обработване на информация, която представлява лични данни. Също така Дружеството е задължено по
закон да обработва личните Ви данни когато се явявате представител на юридическо лице – клиент на Дружеството.
Дружеството обработва личните данни в съответствие с изискванията за законосъобразност на законодателството за защита
на личните данни и при наличие на поне едно от основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Ваша
страна; когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с Дружеството; за спазване на законово задължение; за
целите на легитимните интереси на Дружеството. Ако не предоставите Вашите лични данни Дружеството няма да може да
ви осигури услугата, която искате да получите.
Когато е предвидено в закон или е уговорено в договора Ви, „Дружеството може да разкрива лични данни на различни
категории получатели:







публични органи, институции и учреждения, одитори;
на обработващи лични данни, действащи съгласно инструкциите на Дружеството (включително лица, оказващи
съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора);
на свързани с Дружеството лица, включително дружества от УниКредит Груп, когато има обосновани легитимни
интереси на Дружеството;
за извършване на справки и получаване на информация, свързани с оценка на застрахователния Ви интерес;
на трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването.
Ако е необходимо обработваните от Дружеството лични данни да бъдат прехвърлени на трети държави или
международни организации, ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент за защита на данните.

Дружеството обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от
регулаторните надзорни органи. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се
изтриват след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.
Информираме Ви, че според Общия регламент за защита на данните Вие имате право на достъп до, коригиране, изтриване
или ограничаване на обработването на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. Можете да
възразите срещу обработване, основано на легитимен интерес. При дадено съгласие за конкретна цел, вие можете да го
оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.
Повече информация относно личните данни, които Дружеството обработва, може да получите на интернет страницата на
Дружеството, www.unicreditinsurancebroker.bg , секция Защита на личните данни, както и на място в офиса на Дружеството.
С Длъжностното лице по защита на личните данни на Дружеството можете да се свържете чрез следните данни за контакт:
DPO@UniCreditGroup.BG, пл. Света Неделя №7, 1000 София, България.
Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред
Комисията за защита на личните данни.
УниКредит Застрахователен Брокер ЕООД има подписани договори за застрахователно посредничество със застрахователни
компании, които също са администратори на лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета и повече информация за данните, които компаниите обработват може да получите на интернет страниците на
застрахователите в определите за това секции, съгласно таблицата по-долу:
Застраховател
Алианц
Армеец
Асет
Бул Инс

Интернет страница
www.allianz.bg
www.armeec.bg
www.assetins.bg
www.bulins.com
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Булстрад
Групама
ДаллБогг
ДЗИ
Дженерали
Доверие
Евроинс
Колонад
Лев Инс
ОЗК Застраховане
Уника
Пантениус

www.bulstrad.bg
www.groupama.bg
www.dallbogg.com
www.dzi.bg
www.generali.bg
www.ozof-doverie.com
www.euroins.bg
www.colonnade.bg
www.lev-ins.com
www.ozk.bg
www.uniqa.bg
www.pantaenius.at
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