
 

 

За Застрахования: …………………………….                                За Застрахователите:……………………………. 

 

 
 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ 

предоставяна за и от застрахователните агенти по чл. 325 и др. от Кодекса за застраховането 

 

I. Застрахователният посредник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ “ АД предоставя на потребителите на застрахователни 

услуги следната информация: 

1. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД извършва дейност като застрахователен агент на територията на Република 

България на основание сключени договори за застрахователно агентство. 

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД e акционерно дружество, със седалище в Република България и с адрес на управление: гр. 

София – 1766, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260. 

2. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД e регистрирано като търговско дружество с ЕИК 000694749 в Търговския регистър и 

регистър за ЮЛНЦ при Агенция по вписванията и като застрахователен агент в публичния регистър на Комисията за 

финансов надзор на застрахователните посредници. Проверка и допълнителна информация за „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ 

АД като търговско дружество е налична на интернет страницата на Агенция по вписванията - www.brra.bg, а като 

застрахователен агент - на интернет страницата на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg . 

3. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото 

събрание или от капитала на застраховател. 

4. Предприятие - майка на застраховател притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи 

повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, но свързаните по 

този начин лица – застрахователи, не оперират на българския пазар. 

5. Потребителите на застрахователни услуги и другите заинтересовани лица могат да подават жалби на адреса на 

управление на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД относно действията на дружеството като застрахователен агент. 

Ако жалбоподателят не е удовлетворен от отговора на жалбата, той може да сезира Комисията за защита на потребителите 

(www.kzp.bg ) и/или Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg). 

6. Ползвателите на застрахователни услуги могат да се обърнат за разрешаване на спора и към помирителните комисии 

към Комисия за защита на потребителите, да сезират орган за алтернативно разрешаване на спорове по Закона за защита 

на потребителите, както и да инициират процедура по медиация, като тези способи не засягат правото им на съдебен иск. 

7. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД не представлява ползвателите на застрахователни услуги. Дружеството извършва 

застрахователно посредничество по възлагане от Застрахователи, като действа от тяхно име и за тяхна сметка в рамките 

на предоставените му права, като включително има право да събира застрахователни премии по определени 

застрахователни продукти от името и за сметка на Застрахователите. 

8. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД не е овластено от Застрахователите да предоставя съвети, поради което не извършва 

специализиран анализ по чл.325а, ал.5 от Кодекса за застраховането. 

9. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД в качеството си на застрахователен агент няма договорно задължение да посредничи 

изключително само за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си, съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса 

за застраховането. 

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД има сключени договори за застрахователно агентство и може да извършва застрахователно 

посредничество на следните застрахователи: 

9.1. ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с ЕИК 831211284, със седалище в Република България и 

адрес на управление: гр. София - 1 000, район Възраждане, ул. „Света София“ № 6 - по силата на Договор за 

застрахователен агент № А1014 от 2016 г., Удостоверение за легитимация № 22/0315; 

9.2. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с ЕИК 000694286, със седалище в Република България и адрес на 

управление: гр. София – 1 000, район Триадица, пл. “Позитано“ № 5 - по силата на Договор за застрахователно агентство 

№ 44144 от 22.08.2017 г., Удостоверение за легитимация № 44144; 

9.3. „Кардиф Животозастраховане, Клон България“ КЧТ, с ЕИК 175190059, със седалище в Република България и адрес 

на управление: гр. София, ул. Христо Белчев № 29, вх. “А”, ет.1 -3, извършващ застрахователна дейност на територията 

на Република България като клон на чуждестранното застрахователно дружество CARDIF ASSURANCES VIE SA, 

FRANCE с адрес 8 Rue Du Port 92728 Nanterre Cedex, Paris и  

9.4. „Кардиф Общо застраховане, Клон България“ КЧТ, с ЕИК 175190073, със седалище в Република България и адрес на 

управление: гр. София, ул. Христо Белчев № 29, вх. “А”, ет.1 -3, извършващ застрахователна дейност на територията на 

Република България като клон на чуждестранното застрахователно дружество CARDIF ASSURANCES RISQUES 

DIVERS SA, FRANCE с адрес 8 Rue Du Port 92728 Nanterre Cedex, Paris, и за двата клона на чуждестранен застраховател 

по силата на Договор за застрахователно агентство от 01.06.2015г. и Договор за застрахователно агентство от 09.01.2017г., 

Удостоверение за легитимация № 004. 

10. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД извършва застрахователно посредничество срещу парично възнаграждение. 

11. Във връзка с осъществяваното застрахователно посредничество, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД работи срещу 

комисиона, която в определени случаи може да се комбинира с допълнителна комисиона/друг вид 

възнаграждение. 

II. Обща информация за застрахователните продукти: 

Към всички застрахователни продукти, предлагани от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на застрахователен 

агент, се прилага българското законодателство. 

Застрахователните продукти се предлагат, съгласно съответните Общи условия на Застрахователите и при специфичните 

условия (ако има такива), подробно описани в преддоговорната информация за продукта. 



 

 

За Застрахования: …………………………….                                За Застрахователите:……………………………. 

 

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД има право да посредничи по следните застрахователни продукти на Застрахователите: 

1. ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД 

1.1. Групова застраховка „Живот“ на получателите на ипотечни кредити на „Юробанк България“ АД (застраховка, 

сключена в полза на кредитор); 

1.2. Спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни застраховки (покрития); 

1.3. Инвестиционни застрахователни продукти - Застраховки „Живот“, свързани с инвестиционни 

фондове/структурирани инвестиционни продукти; 

1.4. Застраховки „Живот“ с допълнителни застраховки. 

2. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД 

2.1. Комбинирана застраховка на имущество „Булстрад Бонус дом“; 

2.2. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите; 

2.3. Застраховка КАСКО; 

2.4. Комбинирана застраховка на имущество „Булстрад Бизнес решение“. 

3. „Кардиф Животозастраховане, Клон България“ КЧТ и „Кардиф Общо застраховане, Клон България“ КЧТ 

3.1. Групова застраховка по програма „Защита на плащанията“ на кредитополучателите по потребителски кредити, 

предоставени от „Юробанк България“ АД (застраховка, сключена в полза на кредитор); 

3.2. Групова застраховка по програма „Защита на плащанията“ по овърдрафтни кредити, отпуснати от „Юробанк 

България” АД (застраховка, сключена в полза на кредитор); 

3.3. Групова застраховка по програма „Защита на плащанията“ на картодържателите на кредитни карти, издадени от 

„Юробанк България“ АД (застраховка, сключена в полза на кредитор); 

3.4. Групова застраховка по програма за дебитни карти, издадени от „Юробанк България” АД; 

3.5. Групова застраховка по програма „Спестовна закрила“ за титуляри на депозитни и спестовни сметки, открити в 

„Юробанк България“ АД; 

3.6. Групова застраховка по програма „Защита на плащанията по кредити за малки и средни предприятия“, 

отпуснати от „Юробанк България” АД; 

3.7. Застраховка „Защита на сметките в домакинството“(по т.1, т.2 и т. 16) от Раздел II от Приложение №1 от Кодекса за 

застраховането); 

3.8. Застраховка „Критични заболявания“ (по т.1 и т.2 от Раздел II от Приложение №1 от Кодекса за застраховането); 

3.9. Застраховка „Защита на семейството“ (по т.1 и т.2 от Раздел II от Приложение №1 от Кодекса за застраховането); 

3.10. Застраховка „Защита на дохода“ (по т.1, т.2 и т. 16) от Раздел II от Приложение №1 от Кодекса за застраховането). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


