
„ВИТОША АУТО“ЕООД 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ  

 

І. Идентификация на Застрахователния агент 

„ВИТОША АУТО“ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел с ЕИК 175039274, със седалище и адрес на управление гр. София 1137, Столична община – район 

Панчарево, бул. „Цариградско шосе“ No 166 и осъществяващо дейност като Застрахователен агент на ДЗИ - ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД. Дружеството се представлява от управителя Владимир Витков Еленков.  

 „ВИТОША АУТО“ЕООД  е вписано в Регистъра на застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор, 

считано от 29 май 2018 година. Надзор и контрол относно дейността на Застрахователния агент се осъществява от 

Комисията за финансов надзор, със следните данни за контакт: град София 1000, ул. „Будапеща“ №16,телефонен номер  

централа: 02 9404 999; e-mail: bg_fsc@fsc.bg; информационен център: 0800 40 444; интернет сайт: www.fsc.bg. Дейността 

като застрахователен агент се осъществява на посочения по – горе адрес.   

„ВИТОША АУТО“ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в Общото 

събрание или от капитала на Застраховател. Застраховател или компания-собственик на застраховател  не притежават 

повече от 10 на сто от гласовете в Общото събрание или от дяловете от капитала  на „ВИТОША АУТО“ЕООД.  

ІІ. Информация относно Застрахователя  

“ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, бул. 

„Витоша“ №89Б, представлявано от Коста Чолаков – Главен Изпълнителен Директор и Бистра Василева – Изпълнителен 

Директор. ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята 

отлично развита дистрибуционна мрежа ние достигаме до вас на територията на цялата страна.  Допълнителна 

информация за Застрахователя и застрахователните продукти можете да получите на сайта на Застрахователя 

www.dzi.bg.  

ІІІ. Право на жалби  

Всеки ползвател на застрахователни услуги има право да подаде жалба до Застрахователния агент на адрес: град София 

1137, Столична община – район Панчарево, бул. „Цариградско шосе“ No 166 или на имейл: sales@infinitibg.bg 

Жалбата следва да съдържа достатъчно данни за идентификация на жалбоподателя, включително данни за контакт. Всяка 

жалба се обработва своевременно и се изпраща отговор на жалбоподателя, в срок до 14 дневен срок от получаването. 

Отговорът на жалбата се изпраща на посочения от жалбоподателя адрес (административен адрес и/или имейл адрес).   

Всеки ползвател на застрахователни услуги има правото да подаде и жалба до Заместник-председателя на  Комисията за 

финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” (на посочените по – горе данни за контакт с КФН). 

Ако ползвателят на застрахователни услуги е и  потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, жалба 

може да бъде адресирана  и до  Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането 

и застрахователното посредничество, на адрес:гр.София, 1000, ЦУ на КЗП, пл.”Славейков” № 4 А, тел.02/9330 588 или 

чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg), като изберете и попълните 

Електронната форма за подаване на жалба/сигнал. „ВИТОША АУТО“ЕООД има право да приеме или откаже 

разглеждането на спора от Секторната помирителна комисия. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е 

безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на Секторната помирителна 

комисия за решаване на спора няма задължителен характер, трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата 

на споразумение между тях. 

ІV. Цена на услугата 

 Ползвателят на застрахователните услуги не дължи възнаграждение на Застрахователния агент. Възнаграждението на 

Застрахователния агент се плаща от Застрахователя и е включено в застрахователната премия.  

V. Предоставяне на съвет  

Застрахователният агент не предоставя съвети за сключването на застрахователен договор, по смисъла на член 325а КЗ 

във връзка с §1, т.55 от ДР на КЗ. Въпреки това, преди сключването на застрахователен договор, въз основа на 

предоставената информация, ще бъде предоставена от Застрахователния агент  обективна информация относно 

застрахователния продукт в разбираема форма, с цел взимането на информирано решение.  

Тази информация може да бъде актуализирана периодично от Застрахователния агент.  

Дата: 03.01.2019 
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