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ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР 

Страни по настоящия договор са ползвателя на застрахователната услуга, който е потребител на 

интернет страницата SPOTINS.BG, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ОМНИКАР И ПАРТНЬОРИ“ ООД, ЕИК:202565630, наричано 

по-долу за краткост „Застрахователен брокер“. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:  

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а Застрахователният брокер приема да осъществи 

застрахователно посредничество за сключване и изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

застрахователен договор чрез интернет страницата SPOTINS.BG с избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

застраховател. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение на Застрахователния брокер за дейността му, 

извършена по настоящия договор.  

ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

3. Застрахователният брокер е длъжен да: 

3.1. проучва, набира и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата информация за сключването 

на застрахователния договор, съобразно застрахователния му интерес, като извършва пълен 

анализ на застрахователните рискове и на предложенията за застрахователно покритие;  

3.2. предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферти от застрахователите;  

3.3. подготви, в съответствие с предоставените му пълномощия документите, необходими за 

сключване на застрахователния договор; 

3.4. сключи от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователния договор след приемане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на условията по договора.  

3.5. следи сроковете за подновяване на сключения застрахователен договор и уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това; 

3.6. съдейства на застрахования при настъпване на застрахователно събитие за уреждане на 

претенции по застрахователния договор; 

3.7. обслужва комуникацията и документооборота (включително при настъпване на застрахователно 

събитие)  между застрахования и застрахователя до изтичане срока на застрахователния договор; 

3.8. организира събирането на застрахователните премии от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и плащането им при 

застрахователя; 

4. Застрахователният брокер има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима 

информация за изпълнение на настоящия договор. Той може да се откаже от договора, в случай 

че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не му предостави тази информация.  

5. Застрахователният брокер  няма право да използва и разпространява на трети  лица 

информацията, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод дейността, която му е възложена, както 

и информация, разкриваща елементи от застрахователното правоотношение между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и застрахователя.  

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

6.1. да получи от Застрахователния брокер застрахователни оферти от застрахователни дружества, 

както и да изисква допълнителна информация  във връзка с офертите; 

6.2. да изисква съдействие от Застрахователния брокер при настъпване на застрахователно 

събитие за уреждане на претенции по застрахователния договор; 

6.3. сам да избере застрахователно дружество, с което иска да сключи застрахователния договор. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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7.1. да предостави на Застрахователния брокер цялата необходима информация относно обекта на 

застраховане, която се изисква за оценка на риска;  

7.2. да плати определената по застрахователния договор застрахователна премия чрез 

Застрахователния брокер.  

8. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

8.1. с писменото уведомление за прекратяване на настоящия договор (оттегляне на възлагането) от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратено в писмена форма на имейл адрес на Застрахователния 

брокер. В този случай, ако до момента на узнаване от Застрахователния брокер на оттеглянето 

на възлагането е сключен застрахователен договор, същият остава в сила между страните по 

него.  

8.2. при упражнено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ право на отказ от сключения застрахователен договор в 

случаите по чл.12 от Закона за предоставяне на финансова услуга от разстояние. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Настоящият договор влиза в сила от момента на подаването на електронна поръчка за издаване на 

застрахователна полица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез интернет страницата SPOTINS.BG. 

§ 2. Настоящият договор представлява неразделна част от Общите условия за ползване на интернет 

страницата SPOTINS.BG и за предоставяне на застрахователно -посредническа услуга чрез ползването 

на интернет страницата SPOTINS.BG. С предоставяне на съгласието си с Общите условия 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява и с условията на настоящия договор.  

§ 3. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

§ 4. Всички спорни въпроси, възникнали по време на изпълнение на настоящия договор, ще се решават 

с добра воля и по взаимно съгласие между страните. В случай на непостигане на съгласие, всяка страна 

може да отнесе спорния въпрос за решаване от компетентния съд.  

 

 

 


