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PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE  
CERTIFIED AUDITORS -ACCOUNTANTS   

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
СЕРТИФИЦИРАНИ ОДИТОРИ И СЧЕТОВОДИТЕЛИ  

 
PROPOSAL FORM / ВЪПРОСНИК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 
1. GENERAL DATA / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Company Name / Име на фирмата 

Address / Адрес 

Tel / Тел  Fax:  Email:  

ЕИК Year Established/Дата на учредяване Website: 

Professional Body Member / Член на професионална  организация  
 

2. DETAILS OF PRACTICING PRINCIPALS  & PARTNERS (attach list with Names and Registry number) / 
        ДАННИ ЗА ПЕРСОНАЛА: ТИТУЛЯРИ, СЪДРУЖНИЦИ (приложете списък с имената и рег. Номер) 

Full Name /Трите имена 
Qualifications – Years of Prof. Experience /   
Квалификация-  години професионален стаж. 

Position/–Years / Позиция –  
години на тази позиция? 

   

   

   

   

 
Total Number of Principals - Partners & Staff /Общ брой на титуляри, съдружници и персонал: …….. 

Principals, Partners or Officers / Ръководители, партньори, служители  
 

Qualified Auditors-Accountants / Квалифицирани одитори и счетоводители  
 

Assistant Auditors -Accountants / Асистент-одитори, счетоводители  
 

Other qualified staff / Друг квалифициран персонал  
 

Administration staff / Администрация  
 

 
a) Does the Firm any Partner or Principal manage, own or have financial control of any bank, trust 

company, mortgage or loan association, title guarantee or real estate company or undertake work as 
Trustee, Director or Company Secretary?  / Фирмата, неин съдружник или директор – 
притежават ли, управляват или имат финансов контрол над банка, ипотека или заем, които 
са гаранция на строителни компании; изпълняват ли функциите на доверени лица, директори 
или секретари в такива фирми ? 

 YES/ДА  NO/НЕ 

       If YES, give details / Ако ДА, дайте подробности. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Does any Partner, Principal or staff undertake work as Receiver, Liquidator or Trustee in bankruptcy? 
/ Партньор, ръководител или член на екипа изпълнява ли функциите на съдия-изпълнител, 
ликвидатор, доверено лице в случаи на банкрут?  

 YES/ДА  NO/НЕ 

       If YES, give details / Ако ДА, дайте подробности. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  NATURE & VOLUME OF ACTIVITY (% of fees) / ЕСТЕСТВО И ОБЕМ НА ДЕЙНОСТ (в %) 

 

PROFESSIONAL ACTIVITY  / ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ TYPE OF CLIENT / КЛИЕНТИ 

Taxation / данъци-налози % Industry - Commerce / Промишленост-търговия  %

Examination of Annual Reports / преглед на годишни отчети % Financial / Финанси %

Audits for quoted Companies / Одит на компании чиято 
собственост е публична компании 

% Technology /Технологии) %

Audits for other Companies / Други компании % Construction / Строителство %

Share registration / Регистрация на акции % Services / Услуги %

Insolvencies - liquidations /Несъстоятелност-ликвидация % Other / Други (посочете)  %

Mergers-Acquisitions/ сливания и аквизиции %  
100%

Management Consultancy / управленска консултация %   

Other / Други (посочете) %   
 100%  

 
 

 
4.  TOTAL INCOME FEES (average last 2 years) / ОБЩО ПРИХОДИ (за последните 2 години) 

< 500,000€  500,000-750,000€  750,000-1,000,000€ 1,000,000-1,500,000€  1,500,000-2,000,000€   >2,000,000€ 
 
 
5.  PREVIOUS INSURANCE – CLAIMS / ПРЕДИШНИ ЗАСТРАХОВКИ - ЩЕТИ 

a) Have you previously been insured? / Били ли сте застрахован?  YES/ДА  NO/НЕ    

    If YES, specify / Ако ДА, дайте подробности: 

Insurance Company / Застрахователна компания Policy period / 
Период на застраховката 

Indemnity Limit / Лимити на обезщетение 

   
 

b) Have any claims been made during the past 5 years against your firm?/ 
Има ли заведени искове срещу Вас в последните 5 години? 

 YES/ДА  NO/ДА 

If “YES” provide amount and description of each claim (attach separate sheet if necessary)/Ако ДА, посочете размера и опишете всеки 
един случай (приложете отделен лист, ако е необходимо) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Is your company aware of any circumstances or incidents that may result in a claim against your 
company? / Известни ли са Ви обстоятелства, които могат да доведат до завеждането на 
иск срещу Вашата фирма? If “YES” give details / Ако ДА – опишете. 

YES/ДА NO/ДА 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
e) Has any partner or member of staff been involved in any fraud or dishonesty? /Има ли замесен/и 
служител от екипа Ви в случаи на измама, нечестни сделки? Ако ДА – посочете. ;  If YES, pls 
refer / Ако ДА – опишете. 

 YES/ДА  NO/НЕ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  INDEMNITY REQUIRED / ИСКАНИ ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
 

Any one Claim / За всяка една претенция: 
Aggregate  / В агрегат за година: 

  250,000€ 
       500,000€ 

   500,000€ 
    1,000,000€ 

 750,000€ 
     1,500,000€ 

 1,000,000€    
     2,000,000€ 

  ………….. …. € 
    ……………… € 

 
Deductible / Самоучастие: 1.5% of the total annual fees with minimum amount 3,000€  / 

1.5% от получените приходи за година, но минимум 3,000€ 
 Other/Други: 

 

 
    EXTENSIONS OF COVER / РАЗШИРЕНО ПОКРИТИЕ 

� Cover liability of Incoming & Outgoing Partners / Покритие „ Отговорности” за нови или напускащи партньори 

� Loss of Documents / Загуба на документи 

� Do you need Retroactive cover? / Искате ли ретроактивно покритие?  YES/ДА  NO/НЕ 

If “YES”, specify date Ако ДА – посочете датата ___/____/____ 
 
 
 
I declare on behalf of the Firm that the statements in this Proposal are true and that I have not misstated or suppressed any 
material facts. I agree that this proposal, together with any other information supplied by me, shall form the basis of the 
contract of insurance effected thereon. I/We undertake to inform the Insurer of any material alteration to these facts 
occurring before completion of the insurance contract. / Декларирам, че предоставената информация и отговори са 
с вярно съдържание и не са пропуснати или умишлено укрити факти и/или обстоятелства, които биха повлияли 
на оценката на риска. Този въпросник-предложение, заедно с другите посочени от мен факти, обстоятелства и 
другата предоставена от мен информация, се счита за основание за възникване на договорни отношения и е 
неразделна част от настоящия застрахователен договор и застрахователно покритие. Задължавам се да 
уведомявам навременно, за всички нововъзникнали обстоятелства и факти и/или за настъпили промени, които 
са станали мое достояние, преди сключване този застрахователен договор. 
 
 

                                                                                            Stamp / Печат 
Date /Дата……....  / …..…  / …..… 

 

 
 
Signature / Name (Partner/Principal/Director): 
Подпис/Име (партньор/ръководител/директор/ 
 
 

 

IMPORTANT NOTICE / ВАЖНО! 

1. All questions must be answered to enable a quotation to be given / За котацията е необходимо да отговорите на всички въпроси. 
2. All information provided is confidential. /Предоставената информация е конфиденциална.  

 
 


