
Общо застраховане 
 

АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА 

Определяне на изискванията и потребностите на:  
………………………………………………………………………………………………..………………… 
Настоящият документ е разработен на основание чл. 325а от Кодекса за застраховането, в сила от 
07.12.2018 г. и има за цел да предостави нужната информация за правилното определяне на 
изискванията и потребностите  на ползвателя на застрахователни услуги по отношение на продуктите, 
които предлага застрахователя. 
За да бъде определена правилно Вашата индивидуална потребност от застрахователна защита, както и 
за да съответства предложения Ви договор на Вашите изисквания и потребности, моля отговорете точно 
и изчерпателно на поставените въпроси (с „х” и/или текст в празното поле или с ограждане на верния 
отговор). 

Застраховател: 
Застрахователна компания „УНИКА “ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК: 040451865, лиценз за извършване на застрахователна дейност № 40/14.09.1998 г., седалище и 
адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район „Възраждане“, бул. „Тодор 
Александров“ № 18. 

ЗК „УНИКА“ АД, представлявано от: 
___________________________________________________ (Разпространител на застрахователни продукти) 
 
Идентификация на нуждите и изискванията на ползвателя на застрахователни услуги във връзка 
със застрахователен продукт (моля отбележете вярното за Вас): 
Желая да застраховам: 
□  Домашно имущество    □  Имущество за извършване на стопанска дейност 
□  Товари по време на превоз   □  Строителен обект 
□  Авария на машини и електронно оборудване □  Плавателен съд за лично ползване  
□  Обща гражданска отговорност за    □  Обща гражданска отговорност  
      извършвана дейност          изисквана по закон 
□  Професионална отговорност за    □  Професионална отговорност  
      извършвана дейност          изисквана по закон 
□  Земеделски култури    □  Гости на хотели 
□  Пътуване в чужбина    □  Друго        
               
 
Териториална валидност 
□  Република България    □  Цял свят 
□  Европа    
 
Идентификация на изискванията: 
□  Основно покритие     
□  Разширено покритие 
□  Оптимално съотношение между застрахователно покритие и застрахователна премия 
□  Законодателни изисквания  
□  Съгласно договор  
□  Друго _____________________________________________________     
    
Декларирам, че настоящият документ ми беше предоставен преди сключване на застрахователния 
договор заедно с информационния документ за застрахователен продукт, както и че  ми беше 
предоставена достатъчно информация по разбираем начин относно застрахователния продукт, за да 
мога да взема информирано решение за сключване на застрахователен договор. 

 

Дата:      Кандидат за застраховане:                    
          …………………………………....  

(подпис / печат на кандидата) 
              


