ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Днес, ……………20…г. в гр. София се сключи настоящия договор между:
Име:……………………………………………………………………………………………
Адрес:…………………………………………………………………………………………
ЕГН/ЕИК:.........................................,
наричан за краткост Възложител от една страна и
“ЛЕТ МИ ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД, ЕИК: 203713968, вписан в регистъра по
чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор и притежаващ Удостоверение № 735-ЗБ/
03.02.2021, за регистрация по чл. 309, ал. 1 от КЗ, представляван от Ива Миленова Борисова, наричан за
краткост Изпълнител от друга, се сключи настоящия договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да консултира Възложителя като оказва съдействие при
взаимоотношенията му с лицензираните застрахователни дружества.
ПРАВА И ЗАДЪЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2. Възложителят приема да предоставя на Изпълнителя цялата необходима информация във връзка с
изпълнението на настоящия договор.
3. Възложителят има право да постави свои специфични изисквания към Изпълнителя относно
предоставените от него консултации и съдействие.
4. Възложителят има право да получи оферти от няколко застрахователни дружества, както и да изисква
допълнителна информация от Изпълнителя във връзка с предоставените му оферти.
5. Възложителят има право сам да избере Застрахователното дружество, в което иска да бъде
застрахован, както и да уведоми Изпълнителя за своето решение като съгласува последващите действия
свързани с избора си.
6. Изпълнителят приема да направи анализ на предлаганите застрахователни услуги, на
застрахователните рискове и предложенията за застрахователно покритие на различните застрахователни
дружества.
7. След решение на Възложителя и избрана оферта от него, Изпълнителят приема да осигури
необходимите документи за сключване на застрахователните договори и подготви същите за одобрение
от Възложителя.
8. Изпълнителят приема да представлява Възложителя пред застрахователните компании в Р. България,
при сключване на застрахователните договори.
9. Възложителят приема да заплаща дължимите застрахователни премии, в установените за това срокове.
10. В случаите, когато Възложителят не заплаща застрахователните премии в установените за това
срокове, Изпълнителят не носи отговорност за прекратяване на застрахователното покритие от страна на
Застрахователя, както и за последствията, произтичащи от тези действия.
11. Възложителят има право да изисква съдействие от Изпълнителя относно щети по застрахователни
договори сключени през периода на настоящия договор.

12. Изпълнителят приема при настъпване на застрахователно събитие да съдейства на Възложителя за
оформяне на необходимата документация за завеждане на щета, както и да оказва допълнително
съдействие при ликвидацията на възникнали щети, ако такова е необходимо.
СРОК НА ДОГОВОРА
13. Договорът влиза в сила от деня на подписването му и се сключва за срок от една година.
14. Ако в срок до петнадесет дни преди датата на изтичане, някоя от страните не заяви изрично желание
за прекратяването му, договорът се подновява автоматично за следващ едногодишен период.
15. Прекратяването на договора се извършва чрез едномесечно писмено предизвестие, отправено от
страната, която иска прекратяването или веднага по взаимно съгласие на двете страни.
НАЧИН НА УВЕДОМЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ
16. Възложителят избера начин, по който Изпълнителят да осъществява контакт с него:
Начин на уведомяване
Уведомяване по телефон
Уведомяване чрез SMS
Уведомяване по електронна поща
Уведомяване чрез писмо по поща

Координати

Лице за контакт

Тел:
Тел:
Email:
Адрес:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
17. Страните се задължават да опазват взаимно търговския си престиж, както и търговската тайна,
станала им известна във връзка с изпълнението на настоящия договор.
18. Договорът се сключва на основание Закона за задълженията и договорите, Кодекса за Застраховане и
Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент.
19. С подписването на настоящия договор, Възложителят приема “ЛЕТ МИ ИНС
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД, както и свързаните с тях лица, по смисъла на Търговския закон
да обработват, използват и предоставят всички лични данни на Възложителя при спазване на
нормативните изисквания на ЗЗЛД.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Възложител: __________________
(подпис, печат)

Изпълнител:

________________
(подпис, печат)

