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ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА 
НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ 

 
1. Акорт ООД, с ЕИК 131286910 е застрахователен брокер (ЗБ) със 

седалище в Република България и адрес на управление: гр. София 1000, бул. 
"Витоша" 10, ет. 4, оф. 16, тел. +359 2 937 7971; 

2. Акорт ООД е вписан в регистър на застрахователните брокери съгл. 
чл. 30, ал.1, т.11 от Закона за Комисията за финансов надзор (КФН) с 
Разрешение № 688-ЗБ / 08.09.2004, като вписването може да се удостовери на 
адрес: 
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-
BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&brid
ge=y&tplId=Tpl_18&docId=5077914&backId=1&rndrType=ADDITIONAL&act=
DISPLAY&drvrName=HTML;  

Дейността по предоставяне на застрахователно посредничество от ЗБ 
Акорт ООД е обект на финансов надзор осъществяван от Комисията за 
финансов надзор. Справка за това обстоятелство може да направите в 
Комисията за финансов надзор с адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ 16, 
централа: 02/940 49 99, факс: 02/940 46 06, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на 
интернет сайта www.fsc.bg. 

3. Акорт ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 
10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател; 

4. Никой застраховател, или предприятие майка на застраховател НЕ 
притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи 
повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на Акорт 
ООД застрахователен брокер; 

5. Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби във 
връзка с претенции за изплащане на застрахователни обезщетения във всяко 
териториално поделение на Застрахователя по съответната застраховка, по 
която Акорт ООД се явява застрахователен брокер (ЦУ, главна агенция, 
агенция, офис) в писмена форма, така също в офиса на Акорт ООД на адрес 
гр. София 1000, бул. "Витоша" 10, ет. 4, оф. 16,, както и на имейл: 
office@akort-ins.eu . 

6. Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби във 
връзка със застрахователната дейност пред Комисията за финансов надзор 
и/или други компетентни държавни органи. На територията на Република 
България, споровете свързани с предоставянето на застрахователни услуги, 
могат да бъдат разгледани извънсъдебно в производство по Алтернативното 
решаване на спорове /АРС/ пред секторната помирителна комисия към 
Комисията за защита на потребителите или чрез медиация. 

7. Акорт ООД в предлагането на застрахователни продукти действа от 
името и за сметка на конкретния застраховател. В случаите, в които Акорт 
ООД пряко е ангажиран да представлява ползвателя на застрахователни 
услуги, то той действа като представител на ползвателя на застрахователни 
услуги. 
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8. Акорт ООД извършва задължителен анализ на потребностите на 
потребителите като използва формата на предложение-въпросник на всеки 
конкретен Застраховател във връзка с конкретен вид застрахователен договор. 
Преди закупуване на застрахователен продукт от застрахователя или от 
Акорт ООД, действащ по възлагане на застраховател, ползвателят може да 
поиска индивидуална оферта. 

9. Акорт ООД предоставя съвети в качеството си на застрахователен 
брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти и 
предоставя съветите си в качеството си на застрахователен брокер съгласно 
чл. 325а, ал. 5;  

Акорт ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно 
посредничество изключително за един или повече застрахователи; 

За да предоставим услуги от най-високо качество, Акорт ООД 
осигурява на клиентите си възможността да избират измежду най-добрите 
продукти на застрахователите на българския пазар, като поддържа високи 
професионални стандарти на партньорство със следните компании: 
• ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ; 
• ЗАД АРМЕЕЦ; 
• ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ AД; 
• ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД; 
• ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ; 
• ЗК ЛЕВ ИНС АД; 
• ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП; 
• ЗД ЕВРОИНС АД; 
• ЗД БУЛ ИНС АД; 
• ЗК УНИКА АД; 
• PANTAENIUS YACHTVERSICHERUNGEN GMBH (ПАНТНИУС ЯХТЕНО 
ЗАСТРАХОВАНЕ ГМБХ); 

Необходимата пред договорна информация относно Застраховател, 
съгласно чл. 324 от Кодекса за застраховане (фирма, правно организационна 
форма, седалище и адрес на управление, реда за подаване на жалби и 
уреждане на претенции и др.), може да се намери в сайта на съответния 
Застраховател. 

10. При продажба на застрахователните продукти, възнаграждението 
на Акорт ООД се изплаща от съответния застраховател, под формата на 
комисиона от какъвто и да е вид и това му възнаграждение е включено в 
застрахователната премия. Независимо от естеството на възнаграждението, 
същото не променя размера на дължимата от потребителя застрахователна 
премия. 
 11. Приложимият закон спрямо застрахователния договор, сключен със 
съответния застраховател, е закона на държавата, в която съответния 
застраховател е регистриран. Когато застрахователя е регистриран по 
българския Търговски закон и Закона за търговския регистър, приложим е 
българския закон. 
 


