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ОБЩИ УСЛОВИЯ 
ЗА ЗАСТРАХОВКА 

“ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ” 
 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

1.В рамките на договорените лимити на отговорност, на 
основание писмено предложение и срещу премия, платена 
изцяло или частично, при договорено разсрочено плащане, 
“ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД, наричано по-нататък 
Застраховател, застрахова отговорността на 
посоченото в застрахователната полица юридическо лице 
или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския 
закон, наричано по- нататък Застрахован, за причинените 
имуществени и неимуществени вреди на неговите 
работници и служители при или по повод изпълнение на 
задълженията им по трудов договор. 

РАЗДЕЛ II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 

2.В обхвата на застрахователната защита се включват: 
2.1. Всички суми, които съгласно нормативен акт  
Застрахованият бъде законово задължен да заплати на 
основание трудова злополука, настъпила през времетраене 
на застраховката и причинила временна 
неработоспособност, трайна неработоспособност над 50 
процента или смърт на негови работници и служители, 
независимо дали негов орган или друг негов работник или 
служител има вина за настъпването им. 

Застрахователното обезщетение е за разликата между 
причинената вреда – неимуществена и имуществена, 
включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или 
пенсията по общественото осигуряване; 

Застрахователната защита обхваща и вредите от 
трудова злополука, причинени от непреодолима сила при 
или по повод на възложена работа, извършена и без 
нареждане, но в интерес на работодателя, както и по 
време на почивка, прекарана в предприятието. 

2.2. Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във 
връзка със застрахователни събития, покрити от 
застраховката, при условие, че  Застрахователят е бил 
привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона. 

2.3.Целесъобразно направените от Застрахования разходи 
за ограничаване на вредите. 

2.4.Вредите се обезщетяват на основата на претенции, 
предявени за първи път писмено в рамките на 
давностните срокове, установени в гражданското 
законодателство, при условие, че събитията на чиято 
основа са предявени претенциите, са настъпили след 
началната дата на застраховката. 

РАЗДЕЛ III. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ 

3. По тези условия не се покрива отговорност, 
произтичаща от: 
3.1. Война, неприятелско нахлуване, вражески действия, 
военни действия (с или без обявяване на война), военни 
учения или маневри, гражданска война, бунт, революция, 
въстание, метеж, стачки, локаут, граждански вълнения, 
военно или противозаконно завземане на държавната 
власт, саботаж или действия на лица (саботьори) по 
поръчение или във връзка с политически организации, 
заговор, конфискация, насилствена експроприация, 
отнемане, разрушаване или повреда на вещи по нареждане 
на действащо правителство или власт. 

3.2. Загуби, щети и разходи от каквото и да е естество, 
причинени пряко или косвено, в резултат на, или във връзка 
с акт на тероризъм, независимо от каквато и да е друга 
причина или събитие, допринасящи едновременно, или в 
каквато и да е последователност към загуба. Изключват 
се също загуби, щети, разходи и други от подобен 
характер, пряко или косвено причинени от, в резултат на 
или във връзка с всяко предприето действие по 
контролиране, предпазване, забрана или свързано по 
някакъв начин с акт на тероризъм. 
3.3. Ядрена реакция, йонизиращо, радиоактивно или 
токсично замърсяване, включително за действия по 
отстраняване на това замърсяване, както и в резултат на 
други опасни свойства на ядрено оборудване, ядрено гориво 
или отпадъците в резултат на разграждането му, а също 
и от лазерни и ултравиолетови лъчи; 
3.4. Претенции от един към друг Застрахован по една и 
съща полица и/или от свързани лица на Застрахования, по 
смисъла на Търговския закон; 
3.5. Вреди, които подлежат на обезщетение на друго 
правно основание /обществено осигуряване, други 
застраховки и др./; 
3.6. Причинени от производството, преработката, 
складирането, транспортирането, приложението и 
търговията с токсични, взривни или избухливи вещества, 
отравяне с азбест и заболяванията, свързани с него; 
3.7.Притежаването и използването на моторни превозни 
средства, плавателни съдове и летателни апарати; 
3.8. Употреба и въздействие на опиати, наркотични 
средства или алкохол от страна на увредения работник или 
служител; 
3.9. Умишлени действия или бездействия от страна на 
увредения работник или служител  
3.10. Глоби и санкции, наложени на Застрахования от 
упълномощени органи; 
3.11. Причиняване на вреди, които не са пряка и 
непосредствена последица от непозволено увреждане; 
3.12. Дейност на Застрахования в чужбина; 
3.13.Професионално заболяване; 
3.14.Компенсации на работници. 

РАЗДЕЛ IV. РАЗШИРЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО 

4. Ако бъде договорено между страните по 
застрахователния договор, срещу заплащане на 
допълнителна премия, обхватът на застрахователна 
защита, съгласно настоящите Общи условия може да бъде 
разширен по отношение на вреди, (включително временна 
или трайна неработоспособност или смърт), причинени на 
работници или служители на Застрахования в резултат на 
професионално заболяване, съгласно валидния Списък на 
професионалните болести с продължителност повече от 
30 /тридесет/ дни, появило се за първи път и установено с 
протокол на експертна комисия през срока на действие на 
застраховката. 

РАЗДЕЛ V. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

5. Застраховката се сключва на база попълнено от 
кандидата за застраховане Заявление-въпросник, по 
образец на Застрахователя. 
5.1. Преди сключване на застраховката кандидатът за 
застраховане е длъжен да отговори точно на всички 
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въпроси, отправени му от Застрахователя в писмена 
форма, и да отбележи в Заявлението - въпросник всички 
обстоятелства, които са му известни или които, при 
положена от негова страна грижа, са могли да му бъдат 
известни и имат съществено значение за оценката на 
риска и условията, при които може да се сключи 
застраховката. 
5.2. Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или 
е премълчал обстоятелство, при наличието на което 
Застрахователят не би сключил застраховката, 
последният може да я прекрати в едномесечен срок от 
узнаване на обстоятелството, като задържи платените 
премии и поиска плащането им за периода до прекратяване 
на застраховката. 
5.3. Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано 
обстоятелство е от такъв характер, че 
Застрахователят би сключил договора, но при други 
условия, последният може да поиска изменението му в 
едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако 
Застрахованият не приеме предложението за промяна в 
двуседмичен срок от получаването му, действието на 
застраховката се прекратява, а Застрахователят 
задържа платените премии и има право да иска плащането 
им за периода до прекратяването на застраховката. 
5.4. Когато съзнателно обявеното неточно или премълчано 
обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на 
застрахователно събитие, Застрахователят може да 
откаже заплащането на застрахователно обезщетение. 
Ако неточно обявеното обстоятелство е оказало 
въздействие само за увеличаване размера на вредите, 
Застрахователят има право да намали 
застрахователното обезщетение, съгласно 
съотношението между платената премия и премията, 
дължима за реалния застрахователен риск. 
5.5. При несъзнателно неточно обявяване на съществено 
за риска обстоятелство, Застрахователят има право да 
предложи изменение на договора. Ако предложението не 
бъде прието от Застрахования в двуседмичен срок от 
получаването му, Застрахователят може да прекрати 
договора, за което писмено уведомява другата страна и 
възстановява частта от премията, която съответства 
на неизтеклия срок на договора. 
5.6. При настъпване на застрахователно събитие преди 
изменението или прекратяването на договора, 
Застрахователят има право да намали 
застрахователното обезщетение съобразно 
съотношението между платената премия и премията, 
дължима за реалния застрахователен риск. 
6. При сключване на застраховката се договарят: 
страните, предметът на застрахователна защита, 
покритите рискове, срокът, лимитите на отговорност, 
самоучастието на Застрахования, застрахователната 
премия и начина на нейното заплащане. 

РАЗДЕЛ VI. НАЧАЛО, ВРЕМЕТРАЕНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВКАТА 

7. Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, 
посочен за начало, при условие че е платена 
застрахователната премия или първата вноска при 
разсрочено плащане, и се прекратява в 24:00 часа на деня, 
посочен за край. 
8. Застраховката се сключва за срок от 12 (дванадесет) 
месеца, ако друго не е уговорено между страните. 
9. През срока на договора той може да бъде изменян по 
взаимно съгласие на страните. Измененията се оформят в 
добавък (анекс), подписан от двете страни, представляващ 
неразделна част от застрахователния договор. 
10. Застраховката може да бъде прекратена по всяко 
време: 
10.1. От Застрахования - след подаване на писмено 
предизвестие до Застрахователя, с приложен оригинал от 
застрахователната полица. Прекратяването на 
застраховката е в сила от датата на получаване на 
предизвестието от Застрахователя. 
10.2. От Застрахователя – 15 (петнадесет) календарни 
дни след получаване от Застрахования на писмено 
предизвестие на Застрахователя. Получаването му се 

доказва с разписана от Застрахования обратна разписка 
или друг документ. 
10.3. При предсрочно прекратяване на застраховка, по 
която не са изплащани и не се дължат обезщетения, 
Застрахователят възстановява на Застрахования част 
от платената премия, съответстващата на неизтеклия 
срок на застраховката, като приспада разходите, 
направени за издаване на застрахователната полица. 
10.4. При предсрочно прекратяване на застраховка, по 
която са изплатени или предстои да се изплатят 
обезщетения, частта от премията за неизтеклия 
застрахователен период не се връща. 

РАЗДЕЛ VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И 
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ 

11. Отговорността на Застрахователя по тези условия 
при настъпване на застрахователно събитие е до размера 
на договорените между страните лимити на 
отговорност, посочени в застрахователната полица. 
11.1. Застрахователно събитие по смисъла на настоящите 
условия е причиняването на вреда, покрита по 
застраховката, довело до предявяване на претенция за 
обезщетение към Застрахования или Застрахователя, 
съгласно българското законодателство. 
11.2. Продължително или повтарящо се излагане на едно и 
също вредно влияние ще се счита за едно застрахователно 
събитие, включително когато е довело до поредица от 
претенции за обезщетение от различни увредени лица. 
12. По полицата се уговарят: лимит за едно лице, лимит за 
едно застрахователно събитие и агрегатен лимит. 
12.1. Лимитът за едно лице представлява максималният 
размер на обезщетение, което Застрахователят ще 
изплати за вреди, претърпени от едно лице, пострадало в 
едно застрахователно събитие. 
12.2. Лимитът за едно застрахователно събитие 
представлява максималният размер на обезщетение, 
което Застрахователят ще изплати за вредите, 
възникнали вследствеие на едно застрахователно събитие 
независимо от броя на увредените лица. 
12.3. Агрегатният лимит представлява максималната 
сума, която Застрахователят ще изплати като 
обезщетение за вредите, възникнали в резултат на всички 
застрахователни събития през срока на застраховката. 
12.4. Съдебните разноски по т.2.2. и разходите за 
ограничаване на вредите по т.2.3 от настоящите Общи 
условия се обезщетяват в рамките на уговорените в 
полицата лимити на отговорност. 

РАЗДЕЛ VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

13. За осигуряване на застрахователна защита по 
настоящата застраховка, Застрахованият дължи на 
Застрахователя премия.  
13.1. Застрахователната премия се определя в 
съответствие с действащата тарифата на 
Застрахователя към датата на сключване на 
застраховката. 
13.2. Когато застраховката е сключена за срок, по-малък 
от 12 месеца, дължимата премия се изчислява по 
краткосрочна тарифа на Застрахователя. 
13.3. Застрахователната премия се заплаща в пълен 
размер при сключване на застраховката или на разсрочени 
вноски, ако това е договорено в застрахователната 
полица. 
13.4. Застрахователният договор не влиза в сила, ако 
Застрахованият не е заплатил цялата дължима премия или 
първата вноска при разсрочено плащене, в уговорения срок. 
13.5. Ако при разсрочено плащане Застрахованият не е 
внесъл дължимата вноска до датата на падежа, 
Застрахователят има право да намали 
застрахователната сума, да измени или да прекрати 
договора след изтичането на 15 (петнадесет) дневно 
писмено предизвестие до Застрахования, считано от 
датата на получаването му. Писменото предизвестие ще 
се счита за връчено, ако Застрахователят е посочил в 
полицата, кое от изброените по-горе права ще упражни 
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след изтичане на 15-дневния срок от датата на падежа на 
разсрочената вноска.  
13.6. В случай, че през време на договора 
застрахователният риск значително се повиши или 
намали, всяка от страните може да отправи покана до 
другата за промяна на застрахователната премия или да 
прекрати договора. 

РАЗДЕЛ IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ  

14. През времетраене на застраховката Застрахованият е 
длъжен: 
14.1. Да предприема необходимите мерки за 
предотвратяване на събития, които могат да доведат до 
претенции, покрити по настоящата застраховка, 
включително: да спазва всички изисквания за безопасност, 
произтичащи от законодателството, както и 
предписанията на компетентните органи и на 
Застрахователя и да осигурява достъп за проверка по 
спазването им; 
14.2. Да уведоми Застрахователя незабавно, при 
узнаването на новонастъпили или променени 
обстоятелства, за които Застрахователят е поставил 
писмен въпрос при сключване на застраховката; 
14.3. Да осигури достъп на Застрахователя за проверка 
състоянието на обекта, организацията на трудовия 
процес и други обстоятелства, които са от значение за 
риска по сключената застраховка. 
14.4. В 7 (седем) дневен срок от узнаването да уведоми 
писмено Застрахователя за обстоятелства, които могат 
да доведат до предявяване на претенция за обезщетение 
срещу Застрахования. 
15. Ако Застрахованият не изпълни задълженията си по 
т.14.1, т.14.2., т.14.3., Застрахователят има право: 
15.1. Да прекрати застраховката като върне на 
Застрахования част от премия, съответстваща на 
неизтеклия срок на застраховката. 
15.2. Да поиска изменение на застрахователния договор в 
съответствие с промените в рисковите обстоятелства, 
считано от деня, в който са настъпили тези промени. 
15.3. Да намали или да откаже изцяло или отчасти 
изплащане на застрахователно обезщетение в случай на 
настъпване на вреди, причинени от необявено рисково 
обстоятелство. 
16. При настъпване на събитие, което би могло да доведе 
до предявяване на претенция по настоящата застраховка, 
Застрахованият е длъжен: 
16.1. Да уведоми незабавно компетентните органи и 
служби. 
16.2. Да вземе всички необходими мерки за намаляване 
и/или органичаване на вредите. 
16.3. Да уведоми Застрахователя в разумен срок, но не по-
късно от 7 /седем/ дни от узнаването, както и да 
представи информация за характера и причините за 
настъпването му, вида и приблизителния размер на 
причинените вреди, броя на увредените лица. 
16.4. Да осигури на Застрахователя достъп до обекта за 
извършване на оглед. С оглед на това да не предприема 
действия, които променят фактическата обстановка или 
могат да доведат до увеличаване размера на вредите. 
16.5. Да запази в непроменено състояние материалите и 
документите, които имат пряка връзка или 
представляват доказателства за събитията, довели до 
предявяването на иск по настоящата застраховка, за 
такъв срок, какъвто Застрахователят прецени за 
необходим. 
16.6. Да осигури на Застрахователя достъп и проверка на 
онази част от служебната си документация – счетоводна 
и оперативна, която е необходима за изясняване на 
събитието. Застрахованият трябва да осигури този 
достъп по всяко време през срока на застраховката, както 
и до пет години след датата на настъпване на събитието. 
16.7. В 7 (седем) дневен срок от узнаването да уведоми 
писмено Застрахователя за всеки иск за обезщетение, 
предявен срещу него, като му предостави изчерпателна и 
точна информация относно: лицето, предявило иска, 
обстоятелствата, на които се основава искът и 
размерът на претендираното обезщетение, както и 

всички писмени документи, с които разполага по случая. 
Ако искът е предявен по съдебен ред в същия срок е длъжен 
да уведоми Застрахователя за №, дата на делото и съда, 
пред който е заведено, или да предостави копие от 
исковата молба заедно с придружаващите я документи. 
16.8. Незабавно след получаването им, да предоставя на 
Застрахователя копия от писма, призовки, експертизи, 
решения и др. подобни, свързани с искове и съдебни 
процедури по искове, покрити от застраховката. 
16.9. Без писменото съгласие на Застрахователя да не 
признава отговорност по отношение на предявен иск, да не 
обещава и да не изплаща обезщетение по искове, покрити 
от застраховката. 
16.10. При поискване да упълномощи Застрахователя за 
получаване на документи или информация във връзка със 
събития, които са довели или могат да доведат до 
предявяване на иск, покрит от застраховката. 
16.11. В съдебен процес срещу него да привлече 
Застрахователя като трето лице-помагач, когато това е 
допустимо по закон. 
16.12. Да оказва пълно съдействие на Застрахователя при 
разследването, уреждането и/или защитата по исковете, 
покрити от застраховката. 
16.13. Да съдейства на Застрахователя в упражняването 
на правата му срещу трети лица, носещи отговорност за 
настъпването на събития, покрити по застраховката. 

РАЗДЕЛ X. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

17. Размерът на дължимото застрахователно 
обезщетение се определя в рамките на договорените в 
полицата лимити на отговорност въз основа на 
извънсъдебно споразумение или на базата на влязъл в сила 
съдебен акт на български съд срещу Застрахования. 
18. Извънсъдебно споразумение между Застрахования и 
увреденото лице има действие за Застрахователя, само 
ако го е одобрил. 
19. Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 
(петнадесет) дневен срок, който започва да тече от деня, 
в който Застрахованият е изпълнил задълженията си при 
настъпване на застрахователно събитие - да уведоми 
Застрахователя за събитието, да осигури достъп за оглед 
на Застрахователя и да предостави всички поискани от 
Застрахователя документи, доказващи основанието и 
размера на претендираното обезщетение. В същия срок 
Застрахователят уведомява писмено Застрахования за 
евентуалния си отказ да изплати обезщетение, като 
посочва мотивите за това. 
20. Обезщетението се изплаща на: 
20.1. Увреденото лице. 
20.2. Застрахования, ако той е удовлетворил увредения въз 
основа на изпълнителен лист по влязъл в сила съдебен акт 
срещу него или с писменото съгласие на Застрахователя.  
20.2.1.При изплащането на застрахователното 
обезщетение Застрахователят може да извърши 
прихващане с дължимите разсрочени вноски от премията 
по застраховката.  
21. Преди вземане на решение за изплащане на 
обезщетение Застрахователят има право да извърши 
проверка на предоставените от Застрахования документи 
и данни.  
22. Застрахователят може да отложи изплащането на 
обезщетението, когато по повод на причинената вреда, е 
в ход наказателно-правна или друга процедура срещу 
Застрахования, от решаването на която зависи 
уреждането на претенцията за получаване на 
обезщетението, докато тази процедура не приключи. 

РАЗДЕЛ XI. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА 
РЕГРЕСЕН ИСК 

23. Правата по договора за застраховка, сключен на 
базата на тези Общи условия, се погасяват с изтичане на 
5 (пет) годишна давност. 
24. Тази застраховка е валидна само на територията на 
Република България, освен ако друго не е уговорено и само 
българското законодателство ще се прилага към нея. 
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25. Споровете между страните по застрахователни 
договори, сключени на базата на тези Общи условия, се 
решават по пътя на преговори, а при непостигане на 
съгласие – от компетентен съд, съгласно действащото в 
Република България гражданско законодателство. 
26. При изплащане на застрахователно обезщетение 
Застрахователят има право на регресен иск срещу 
Застрахования за: 
26.1. Всичко, което е платил на увреденото лице по 
застраховка, която е задължителна по закон, в случаите 
когато Застрахованият е причинил вредите умишлено. 
26.2. Лихвите за забава от датата на настъпване на 
застрахователното събитие до уведомяването на 
Застрахователя или предявяването на пряк иск от 
увреденото лице, освен ако Застрахованият докаже, че не 
е изпълнил задължението си по причини, които не могат да 
му се вменят във вина. 
26.3.Размера на договореното самоучастие на 
Застрахования. 

РАЗДЕЛ XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

27. Застрахователят ще счита предоставената му 
информация във връзка със застраховката за служебна 
тайна и няма да я предоставя на трети лица, освен в 
предвидените от закона случаи. 
28. Настоящите Общи условия са неразделна част от 
застрахователния договор, който освен тях включва: 
28.1.Заявление-въпросник за сключване на застраховката. 
28.2.Застрахователна полица; 
28.3.Добавъци, както и всички други документи, които са 
подписани от двете страни и носят номера на 
застрахователния договор. 
29. Настоящите Общи условия и могат да бъдат 
допълвани и изменяни със специални условия, договорени 
между страните и отразени в застрахователната полица 
или друг писмен документ. При противоречие между 
застрахователната полица и Общите условия, сила има 
уговореното в полицата. 

РАЗДЕЛ XIII. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ 

30. За целите на настоящите Общи условия, термините, 
използвани в текста, имат следното значение: 
Съдебни разноски – държавни такси, разноски по 
производството (включително за свидетели и вещи лица) и 
адвокатски възнаграждения, присъдени със съдебен акт по 
дела за обезщетение срещу Застрахования. 
Акт на тероризъм - е използването на сила или насилие 
и/или заплаха от това върху човек или групи от хора, 
независимо дали се действа самостоятелно или от името 
на организация или правителство, извършващо по 
политически, религиозни, идеологически или подобни 
причини, включвайки намерението за въздействие върху 
всяко управление и/или да се поставя обществото или 
част от него в страх.  
Трудова злополука – всяко внезапно увреждане на 
здравето станало през време и във връзка или по повод на 
извършваната работа, както и при всяка работа, 

извършена в интерес на предприятието, когато е 
причинило неработоспособност или смърт. 

Настоящите Общи условия са приети с решение на 
Управителния съвет на ЗПАД “ДЗИ – Общо 
застраховане” с протокол № 20 от 03.08.2007г. в сила 
от 01.10.2007г., изменени с Протокол № 9 от 26.02.2014 в 
сила от 01.04.2014. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

1. „ДЗИ — Общо застраховане” ЕАД е регистрирано 
като администратор на лични данни — 
Удостоверение на КЗЛД № 0000426 от 05.05.2004 г. 

2. Личните данни се събират, съхраняват и обработ- 
ват от „ДЗИ — Общо застраховане” ЕАД в качество- 
то му на администратор на лични данни с оглед 
законосъобразното осъществяване на дейността 
му при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

3. Лицата, чиито данни се обработват от „ДЗИ — 
Общо застраховане” ЕАД, имат право: 
3.1. на достъп до отнасящите се за тях лични 
данни, обработвани от Застрахователя, както и да 
поискат поправка на тези данни; 
3.2. да възразят срещу обработването на личните 
им данни съгласно чл. 34а, ал. 2, от ЗЗЛД. 

4. Личните данни, събирани и обработвани от „ДЗИ — 
Общо застраховане” ЕАД в качеството му на адми- 
нистратор на лични данни, могат да бъдат предос- 
тавяни на следните категории трети лица: 
4.1. лица, оказващи съдействие във връзка с обслуж- 
ването и събирането на вземания на администра- 
тора, както и цесионери; 
4.2. банки, с цел администриране на застраховки, 
свързани с банкови продукти; 
4.3. лица, на които администраторът е възложил 
обработването на лични данни; 
4.4. маркетингови агенции, с цел изследвания на 
пазара и предлагане на банкови и застрахователни 
продукти по директен начин; 
4.5. други институции, принадлежащи към групата на КВС; 
4.6. органи, институции и лица, на които админи- 
страторът е длъжен да предоставя лични данни по 
силата на действащото в Република България зако- 
нодателство (Асоциация на българските застрахо- 
ватели; Комисия за защита на личните данни; 
Национална агенция за приходите; Национален оси- 
гурителен институт; Комисия за финансов надзор; 
Национален статистически институт; Агенция за 
финансово разузнаване; съд; прокуратура; след- 
ствие; Министерство на вътрешните работи; 
външни одитори). 

 

 


