ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА
застрахователните договори, на рискове и предложенията за застрахователно
покритие на различните застрахователни дружества.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
сключване на различните застрахователни договори и да администрира
1.
сключването им.
________________________________________________________________ 16. Изпълнителят при настъпване на застрахователно събитие следва да
______, ЕГН /ЕИК_____________________със седалище и адрес на
окаже съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред застрахователното дружество при
управление/адрес по лична
уреждането на претенциите в резултат на настъпило застрахователно
карта_____________________________________________блок__________ събитие.
____вх_____________, ет._________________
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата
лич.карта №____________ издадена на ___________от МВР
необходима информация за изпълнение на настоящия договор.
гр.____________наричан в настоящия договор за краткост Възложител от
една страна и от друга страна
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Днес .....................................в гр. СОФИЯ се сключи настоящия договор
между:

18 .Договорът може да бъде прекратен от изправната страна с едномесечно
писмено предизвестие до неизправната страна .
19. Договорът може да бъде развален едностранно от всяка от страните при
2. “АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” ООД, вписано в ТР под ЕИК 131472007, съсвиновно неизпълнение на задълженията от другата страна, като в случая се
седалище и адрес на управление гр. София жк. ул. ХАН АСПАРУХ 5, прилагат общите разпоредби на Търговския закон и Закона за задълженията и
представлявано от управителя Янаки Христов Янакиев, действащо като договорите.
застрахователен посредник съгласно Лиценз №7-3Б/01.06.2006г. на КФН,
ОБЩИ УСЛОВИЯ
наричан за краткост в настоящия договор Изпълнител от друга страна се20. Договорът влиза в сила в деня на подписването му и е безсрочен.
сключи договор за следното:
21. . Търговските адреси на страните по договора са:
- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: _____________________________________
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, гр. София,ул. Хан Аспарух 5

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да проучи и
22. В случай, че някоя от страните промени посочените адреси за
анализира възможностите за ползване от страна на Възложителя на кореспонденция без да уведоми другата и без да отрази промяната в ТР на
различни застрахователни услуги от лицензираните застрахователни Агенцията по вписванията, всички съобщения се считат редовно съобщени и
дружества в страната с цел сключване на договор за застраховка връчени.
________________________________.
2.
Обслужването
по
договор
за
застраховка 23. Страните се задължават да опазват взаимно търговския си престиж, както
________________________________,
по
който
е
издадена и търговската тайна, станала им известна във връзка с изпълнението на
застрахователна полица с номер__________________________________ отнастоящия договор.
застрахователна
компания
__________________________________се
възлага на “АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” ООД считано от датата на
24. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
сключване на настоящия договор.
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
попълване на празноти в договора или приспособяването му към
3. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя, цялата нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд
необходима информация в писмен вид, относно застрахователните при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия
Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
обекти, които подлежат на застраховане.
4. Възложителят има право да получи от Изпълнителя застрахователни
оферти от няколко застрахователни дружества.
25.. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
5. Възложителят има право да постави свои специфични изисквания на действуващото българско законодателство.
относно застрахователните договори към Изпълнителя.
6. Възложителят има право да изисква допълнителна информация от
Договорът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по
Изпълнителя във връзка с предоставените му оферти.
7. Възложителят има право да изисква съдействие от Изпълнителя при един за всяка от страните и един за застрахователното дружество, с което е
настъпването на щети по застрахователни договори, сключени с избрания сключен договор за застраховка.
от Възложителя застраховател, през периода на действие на настоящия
договор.
8. Възложителят има право сам да избере Застрахователното дружество, в
което иска да бъде застрахован.
9. Възложителят се задължава да уведоми Изпълнителя за своето решение
писмено или по електронната поща на Изпълнителя, както и да съгласува
всички свои последващите действия свързани с избора на застраховател За Възложителя: ___________
само и единствено с представител на Изпълнителя.
12. Изпълнителят е длъжен да предложи оферти и направи анализ на
застрахователните условия и тарифи в различните дружества.
13. След решение на Възложителя и избрана оферта от него,
Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите документи за
сключване на застрахователните договори и подготви същите за
одобрение от Възложителя.
14. Изпълнителят е длъжен да представлява и оказва съдействие на
Възложителя пред застрахователните компании в Република България по
сключените застрахователни договори при настъпване на застрахователно
събитие за установяване на размерите му, както и при оформяне на За Изпълнителя:___________
необходимата документация.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши пълен анализ на предлаганите
услуги от всички застрахователни компании, както и на условията по

