
Регистрирано ли е превозното средство в КАТ?                             НЕ          ДА

Ред за плащане на премията:

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАСТРАХОВАЩИЯ:                                                                                                                                                                                                       

Декларирам, че:                                                                                                                                                                                                                                                           

Преди сключване на застраховката ми е предоставена информация за Застрахователя по 

чл. 324 от КЗ, включително и за възможността да ми бъде предоставен съвет при 

поискване на индивидуална оферта за застрахователния продукт, при спазване на 

изискванията на чл. 325А и чл. 326 от КЗ. Получих и съм запознат със съдържанието на 

информационния документ на застрахователния продукт и с Общите условия на 

застраховката, действащи към датата на сключване на застрахователния договор.                                                                                                                                                                                                                                               

Получил съм, запознат съм и приемам "Информация за защита на личните данни", 

изготвена от Брокера, в качеството му на администратор на лични данни, в изпълнение 

на изискванията на чл. 13 и 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно 

защита на данните). Информиран съм, че  "Информация за защита на личните данни" е 

публикувана  и на корпоративния сайт на дружеството - www.letmeins.com. Доброволно 

предоставям лични данни на Застраховащия и/или на Застрахованите лица с цел 

сключване, обслужване и изпълнение на застрахователния договор. Обработвам 

законосъобразно личните данни на Застрахованите лица, които предоставям  на Брокера 

за целите на сключване и изпълнение на застрахователния договор, при спазване на 

нормативните изисквания, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на 

личните данни. 

Дата:                                                          За Застраховащия/ Застрахования: 

 еднократно на вноски

ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ВЪПРОСНИК ЗА АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИТЕ НУЖДИ, 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 325А ОТ КЗ 

Този въпросник има за цел да предостави информацията, необходима за правилното определяне на потребността от 

застрахователна защита. За целта, моля да попълните  съответната информация, като там, където има възможност за 

избор, отбележите вярното/желаното чрез поставяне на знак “V” или знак “X” в съответното поле.

Застраховащ:.....................................................................ЕГН/ЛНЧ/ЕИК:.....................................

Рег. номер: ..............................  Свидетелство за регистрация ( серия и №): ...............................

Данни за имущество (попълва се при имуществени застраховки):

Срок на застраховката: НАЧАЛО:..................................КРАЙ:......................................

Вид: ........... Етаж/и: ........... РЗП: .............  Възраст на сградата: .......... Обитаемост: ..............

Застрахован:.....................................................................ЕГН/ЛНЧ/ЕИК:.....................................

Данни за клиент:

Данни за МПС:

Обем на джигателя: ..............куб.см Дата първа рег. ...............г.   МПС е с десен волан?         ДА

Данни, които се попълват при застраховки: Живот, Злополука, Здравна, Рискова, Помощ при пътуване, Отмяна на пътуване

Възраст: ........... Професия/ Длъжност: .................................................. Пол: ...................


