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    PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE 
    ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

     Independent ACCOUNTANTS /  
     Независими СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

     PROPOSAL FORM / ВЪПРОНИК – ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

CONDITIONS / УСЛОВИЯ  
-   Accountant with Secretary and/or a licensed assistant. /Счетоводител със секретари и/ или лицензиран помощник. 
-  Total Annual Fees not exceeding 60,000€/ Общ годишен приход не надвишаващ 60,000 Евро. 
-   NΟ services to Financial Institutions, Stock Exchange Companies, Shipping Companies or for Liquidations - Mergers 

& Acquisitions / НЕ СЕ предоставят услуги на: финансови институции, борси, шипинг компании или компании 
обслужващи придобивания, сливания и ликвидация. 

-   NΟ claims or circumstances that may result in a claim./ Няма искове или обстоятелства, които могат да доведат 
до такива.  

-   Proposal Form fully completed, dated and signed./ Предложението трябва да бъде попълнено изцяло, 
подпечатано и подписано. 

 
GENERAL DATA / ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 Full Name/ Пълно име: 

 Address/Адрес: 

 Tel/Тел. Fax/Факс Email: 

 Tax Nr/ЕИК: Year Profession started / Година на започване на дейността: 

 Member of Professional Body / Член на професионална организация: 
 

 
 

ACTIVITIES (% of gross fees received during last year) / ДЕЙНОСТ (% от бруто прихода за последната година) 

Taxation /данъци % 

Examination of Annual Reports / Проверка на Годишни отчети % 

Management Consultancy / Управленски консултации % 

 
Other/Други:...................................................................................... 

% 

TOTAL/ ОБЩО 100% 

 

TOTAL FEES (€) (last completed year) / ОБЩО ПРИГХОДИ в Евро (за последната приключена финансово година)  

 < 20,000€   20,000 - 30,000€  30,000 - 40,000€    40,000 - 50,000€    50,000 - 60,000€    

 
 
PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS / МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ  
 

1. Is a major part of your work carried out for only one Client?Свързана ли е по-голямата 
част от дейността Ви с един клиент? 

 YES/ДА  NO/НЕ 

2. Have any Partner or Director of the Companies to be insured been found guilty of any 
criminal, dishonest or fraudulent activity or been investigated by any regulatory body? /  
Има ли разследвани от националните регулаторните органи или влезли в сила 
присъда измама, спекулативни сделки, неверни документи и др., на директори  и 
съдружници на компанията, които предстои да бъдат застраховани.                                                                                                

 YES/ДА  NO/НЕ 

3. Have any claims ever been made against you? Завеждани ли са искове срещу Вас?  YES/ДА  NO/НЕ 

4. Are you aware of any circumstances that may result in a claim? / Имате ли сведения за 
обстоятелства, които биха довели до завеждането на иск срещу Вас? 

 YES/ДА  NO/НЕ 
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(Where YES, refer Nr of question & give details below) 
(Ако ДА, отбележете номера на въпроса и опишете подробностите по-долу) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

INDEMNITY REQUIRED / ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Per Claim/ Aggregate 
За всяка една  щета/ В агрегат: 

 100,000€/  
       200,000€ 

 200,000€/  
      400,000€ 

 300,000€/ 
       600,000€ 

 Other/ 
    Други: 

 
Deductible / Самоучастие:   1,000€   2,000€   4,000€   Other/Други: 

 
 

I declare that the statements in this Proposal are true and that I have not misstated or suppressed any material facts. I agree that 
this proposal shall form the basis of my insurance contract effected thereon and I undertake to inform the Insurers of any material 
changes./ 
Декларирам, че изложените в този „ Въпросник – Предложение“ данни са верни и не съм пропуснал или укрил факти от 
съществено значение, или такива които биха повлияли на оценката на риска. Давам съгласието си, настоящият  
„ Въпросник – Предложение“ да служи за основа на моя застрахователен договор и действията свързани с него и се 
задължавам да информирам застрахователя за всички съществени промени. 

 
 
 

Date/Дата:   ___  /____ /_____                 
 
 
 
 
 Seal- Signature/ Подпис-печат  
     .............................. 


