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„ВИТОША АУТО“ EООД  

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ „ВИТОША АУТО“ЕООД ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО  

 

І. ЦЕЛИ И ОБХВАТ 

Съгласно настоящите Общи условия застрахователен агент "ВИТОША АУТО" ЕООД, наричан 

за краткост Застрахователен агент, предоставя застрахователно - посредническа услуга от 

разстояние на физически и/ или юридически лица, наричани за краткост Клиент/и 

Тези  Общи условия се прилагат приложими при сключването на договор за предоставяне на 

услуги по застрахователно посредничество от разстояние между „ВИТОША АУТО“ЕООД и 

Клиент. Клиент може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.            

ІІ.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ 

 2.1. Застрахователен агент означава „ВИТОША АУТО“ЕООД, 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,  осъществяващо дейност като Застрахователен агент на ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ 

ЕАД.  

2.2. Застраховател означава “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, 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. 

Допълнителна информация за Застрахователя и застрахователните продукти можете да получите 

на сайта на Застрахователя www.dzi.bg. 

2.3. Клиент означава дееспособно физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните 

от Застрахователния агент посреднически услуги по застраховане от разстояние, като заявява в 

електронна форма (по имейл) своето желание за сключване на застрахователен договор от 

разстояние и/или заплащане на дължима премия. 

2.4. Потребител означава всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята 

търговска и професионална дейност. 

2.5. Интернет страница на Застрахователния агент: www.vitoshaauto.bg, на която са достъпни 

всички материали и информация във връзка със застрахователното посредничество и 

сключването на застрахователни договори, както и Политиката за поверителност при 

обработването на лични данни.  

2.6. Имейл на Застрахователния агент: електронен адрес за изпращане и получаване от 

Застрахователния агент на съобщения и документи в електронен вид, свързани с предоставянето 

от разстояние на услуги по застрахователно посредничество, както следва: insurance@infinitibg.bg 

2.7. Имейл на Клиента/ Потребителя: посоченият от Клиента/ Потребителя електронен адрес за 

изпращане и получаване от негова страна на съобщения и документи в електронен вид, свързани 

със застрахователното посредничество, предоставяно от разстояние. 

2.8. Въпросник означава съвкупност от въпроси, имащи за цел  определяне обекта на 

застраховане, застраховащия, респективно застрахованото лице, рисковия профил и друга  

информация и данни от значение за сключване на застрахователния договор (съгласно чл.325 „а” 

от КЗ) 

2.9. Полица означава договора за застраховка, сключен между Клиента/ Потребителя и 

Застрахователя, чрез Застрахователния агент.  

2.10. Поръчка  означава  писмено волеизявление от Клиента/ Потребителя с искане за 

посредничество при сключване на застрахователен договор, отправено по имейл от Клиента/ 

Потребител до Застрахователния агент.  

http://www.vitoshaauto.bg/
mailto:insurance@infinitibg.bg
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2.11. Потвърждение на поръчката означава  съобщение в електронен вид (по имейл), отправено 

от Застрахователния агент до Клиента/ Потребителя с изрично изявление за приемане на 

възложеното с Поръчката.  

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ АГЕНТ  

3.1. „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.   

3.2. „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.  

3.3. Клиентът/ Потребител като ползвател на застрахователните услуги не дължи възнаграждение 

на Застрахователния агент. Възнаграждението на Застрахователния агент се плаща от 

Застрахователя и е включено в застрахователната премия.  

ІV. УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

4.1.„ВИТОША АУТО“ЕООД  е търговско дружество, вписано като  Застрахователен агент в 

регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу 

възнаграждение и по възлагане от застрахователна компания “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” 

ЕАД извършва застрахователно посредничество от името и за сметка на застрахователя. 

4.2. Застрахователният агент може да събира премии и да извършва плащания към ползвателите 

на застрахователни услуги.  

4.3. Застрахователният агент осъществява застрахователно посредничество при сключването на 

следните видове застраховки:  

• „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)”;  

• „Заболяване”;  

• „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”;  

• „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”;  

• „Пожар и природни бедствия”;  

• „Други щети на имущество”;  

• „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно 

средство”;  

• „Обща гражданска отговорност”;  

• „Помощ при пътуване (асистанс)”. 

4.4. Услугите, които Застрахователният агент предоставя от разстояние са предназначени за 

Клиенти/ Потребители, които са дееспособни физически лица или юридически лица. Приложими 

са и изискванията на Застрахователя, съгласно Общите условия към конкретните видове 

застраховки.                                                                                                                                       

4.5. При предоставянето на услугите по застрахователно посредничество, Застрахователният 

агент не предоставя съвети за сключването на застрахователен договор, по смисъла на член 325а 
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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  цялата необходима и обективна информация относно застрахователния продукт в 

разбираема форма, с цел взимането на информирано решение. 

4.6. Предоставянето на застрахователно посредничество от Застрахователния агент се извършва 

след изрично писмено искане от Клиента/ Потребителя, отправено по имейл или направено в 

офиса на агента. Информацията относно застрахователните продукти е предоставено на уебсайта 

(интернет страницата) на Застрахователния агент и се предоставя безплатно на хартиен носител, 

при поискване от Клиента. Предоставянето на хартиен носител може да бъде извършено в офиса 

на Застрахователния агенти или по куриер на посочен адрес на Клиента . 

4.7. Незабавно след заявения интерес, Застрахователният агент предоставя на Клиента Въпросник 

за предоставяне на минимално изискуемата се първоначална информация във връзка със 

сключването на застрахователния договор. Застрахователният агент си запазва правото да поиска 

от Клиента допълнителна информация и/или документи във връзка с изпълнението на особените 

изисквания на закона и/ или съобразяване с общите условия на Застрахователя за сключването на 

конкретния застрахователен договор. Посредничество при сключването на задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ може да се осъществи, само след 

като е предоставено на Застрахователния копие от част Първа от Свидетелството за регистрация 

на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката. 

4.8. Застрахователният агент има безусловното право да откаже предоставянето на услугата по 

застрахователно посредничество в случай, че Застрахователят откаже сключване на полица 

поради липса на коректни данни, отказ за предоставяне на данни и/или правни пречки и/ или 

когато това би застрашило доброто име и репутацията на Застрахователния агент или 

Застрахователя.  

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР  

5.1. Предварително условие за сключването на застрахователния договор е предоставянето на 

попълнен Въпросник, който може да бъде изпратен от Клиента на Застрахователния агент по 

имейл или по куриер.  Предоставените данни от Клиента / Потребителя във Въпросника имат 

декларативен характер по отношение на тяхната достоверност.  

5.2. Въз основа на предоставената от Клиента/ Потребителя информация във Въпросника и 

оценката на индивидуалните потребности, рискове и характеристики на застрахованото 

имущество (обекта на застраховката),  Застрахователният агент изпраща на посочения имейл на 

Клиента/ Потребителя Оферта, която съдържа всички съществени параметри на застраховката. 

Допълнителна информация може да бъде изискана и съответно предоставена от всяка от 

страните, по имейл. Общите условия на Застрахователя за съответната застраховка се прилагат 

към Офертата и/ или се посочва интернет сайта на Застрахователя, където са обявени и 

общодостъпни за неограничен период от време. www.dzi.bg 

5.3. В случай, че Клиентът/ Потребителят приема предложената Оферта, същия следва да 

потвърди приемането на Офертата писмено, по имейл или друг подходящ начин и да заяви 

желанието за сключването на застрахователния договор. С изпращането на потвърждение за 

приемането на Офертата и искането за сключването на застрахователен договор при оферираните 

условия, Клиентът изрично потвърждава достоверността на предоставените  данни и съгласието 

си да сключи застраховка съгласно настоящите  Общи условия, както и приложимите Общи 

и/или Специални условия за избрания застрахователен продукт. 

5.4. С потвърждение за сключването на застрахователния договор от страна на Застрахователния 

агент, направено по имейл или с писмо чрез куриер, се счита, че е налице съгласието за 

сключване на  застрахователния договор, с посредничеството на Застрахователния агент.  

Застрахователният договор следва да е на хартия, със саморъчно положени подписи от страните, 

с оглед на което Клиентът/ Потребителят се съгласява да положи подписа си на всички 

екземпляри от застрахователната полица саморъчно. Полицата се подписва от Клиента при 

получаването и в офиса на Застрахователния агент или при получаването на изрично посочен от 

него административен адрес в България, чрез куриер.  Доставката чрез куриер се извършва лично 
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на Клиента/ представляващия Клиент – ЮЛ, като се задължава да положи подпис и да върне 

екземплярите за Застрахователния агент чрез същия куриер. Едновременно със застрахователната 

полица се предоставят от Застрахователния агент на Клиента/ Потребителя и съпътстващите я 

документи.  

Застрахователният агент не носи отговорност, ако Полицата и съпътстващите я документи не 

могат да бъдат предадени на Клиента/ Потребителя поради ненамирането му на посочения от 

него адрес или поради отказа му да ги получи или поради неявяването му в офиса на 

Застрахователния агент за получаването на документите. В случая по предходното изречение, 

Застрахователният агент се освобождава от отговорност в случай на претърпени вреди от 

Клиента и от задължението да достави Полицата и съпътстващите я документи.  

VІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ   

6.1. Клиентът/ Потребителят не дължи възнаграждение на Застрахователния агент, който 

получава своето възнаграждение от Застрахователя. Възнаграждението на Застрахователния 

агент е  включено в застрахователната премия. 

6.2. Клиентът е длъжен да плати цената на застраховката (застрахователната премия). Освен 

застрахователната премия, Клиентът заплаща и съответният данък върху нея. При сключване на 

задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, освен 

застрахователната премия и горепосочения данък Клиентът заплаща още и вноска за 

Гаранционния фонд, чиито функции са посочени по-долу в тези Общи условия. 

При сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, 

освен застрахователната премия, данъка и вноската за Гаранционния фонд, Потребителят 

заплаща още цената на знака по чл. 487 от Кодекса за застраховането. 

6.3. Цената на застраховката се определя в зависимост от действащата към момента на 

сключване на договора тарифа на Застрахователя. Цената се формира на база обекта на 

застраховката, рисковия профил, периодичността на плащане и други критерии в зависимост от 

вида на застраховката и условията на Застрахователя. 

Конкретната цена на застраховката, изчислена според предоставената от Клиента информация,  

ведно с допълнително дължимите суми за данък и вноска за Гаранционния фонд се посочва в 

Офертата от Застрахователния агент.  

6.4. Плащането на застрахователната премия, заедно с дължими се допълнителни плащания 

(данък върху застрахователната премия и вноска за Гаранционния фонд при задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, стойността на знака по член 487 КЗ 

и други подобни) се извършва по банков път,  с наложен платеж  или на каса в офиса на 

Застрахователния агент.  

Клиентът има правото да избере начина на плащане, като това се посочва при попълването на 

Въпросника.  

6.5. Застрахователният агент не носи отговорност за претърпени от Клиента вреди, ако поради 

неплащане и/или забавено плащане на цялата или част от дължимата се сума по Полицата или 

респективно на част от дължима се поредна вноска по Полицата, Застрахователят откаже да 

плати изцяло или частично застрахователно обезщетение и/ или застрахователния договор не 

влезе в сила и/или застрахователния договор бъде прекратен, изменен или развален от 

Застрахователя.  

VІІ. ПРАВО НА ОТКАЗ  

7.1. Потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или 

професионална дейност има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва 

причина,  да се откаже от сключения договор  от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на 

сключване на договора от разстояние. 

7.2. Правата на Потребителя по 7.1. не се прилагат относно: 

 застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни 

застрахователни договори със срок, по-малък от един месец; 
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 договори, които са изпълнени от двете страни по изричното искане на Потребителя, преди 

той да е упражнил правото си на отказ от договора. 

7.3. При упражняване на правото си на отказ от сключения договор, Потребителят уведомява 

Застрахователния агент преди изтичането на срока посочен в точка 7.1 по – горе. Срокът се смята 

за спазен, ако уведомлението, изпратено на  имейла на агента, на хартиен или друг траен носител, 

достъпен за получателя, е било изпратено преди изтичането на съответния срок. 

7.4. В случай, че полицата е била издадена преди получаването на уведомлението за отказ, 

Застрахователният агент има право да удържи за периода, през който застрахователната полица е 

имала действие, дължимата застрахователна премия от платената от Потребителя сума при 

сключване на застраховката. Застрахователният агент връща на Потребителя всички заплатени от 

него суми, с изключение на сумите по предходното изречение, не по-късно от 30 дни, считано от 

получаване на уведомлението на потребителя за упражняване правото му на отказ. 

VІІІ. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД 

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителна застраховка 

Гражданска отговорност на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука на 

пътниците“ правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисия за финансов 

надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. Граф Игнатиев 2, 

ет.4 ,тел. 02/980 30 49, 02/980 66 72. Гаранционния фонд изплаща обезщетения за имуществени и 

неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, при пътнотранспортни 

произшествия, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство или при които 

виновното лице няма сключена застраховка Гражданска отговорност или задължителна 

застраховка Злополука на пътниците 

Подробна информация за обезщетенията и процедурата за завеждане на претенции е 

предоставена на интернет страницата на Гаранционния фонд на: http://www.guaranteefund.org/bg/  

VІІІ. ЛИЧНИ ДАННИ 

За целите на предоставяне на застрахователно посредническата услуга от разстояние 

Застрахователният агент събира и обработва лични данни на физическите лица като прилага 

всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона 

за защита на личните данни. 

Застрахователният агент зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага 

всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу 

неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за 

защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични 

постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с 

обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна 

информация относно какви лични данни обработва Застрахователният агент, целите на 

обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата 

информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в 

Политиката за защита на личните данни и можете да се запознаете с нея на уебсайта на 

Застрахователния агент.  

ІХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

9.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма 

да води до недействителност на Общите условия като цяло. 

9.2. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на 

българското гражданско и търговско законодателство. 

9.3. Застрахователният агент има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи 

условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат 

обявени на уебсайта на Застрахователния агент и ще бъдат изпратени на всички Клиенти, които 

са предоставили адрес за кореспонденция по имейл.  

http://www.guaranteefund.org/bg/
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9.4. Допълнителна информация във връзка с предоставянето на застрахователно посредничество 

от разстояние, може за получите от Застрахователния агент на посочения адрес и данни за 

контакт.   

Тези Общи условия са одобрени от Управителя на „ВИТОША АУТО“ООД на 07.01.2019 и са 

обявени в сайта на дружеството www.vitoshaauto.bg.  
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