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    PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE 
      ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

      LAW FIRMS  / ПРАВНИ КАНТОРИ 
      PROPOSAL FORM / ВЪПРОСНИК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

I. GENERAL DATA  / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Company Name / Име на компанията 

Address / Адрес                                                                                                                     Website: 

Tel / Тел. Fax: Email: 

T.R.N / ЕИК Year Established / Година на учредяване 
 

II. DETAILS OF ALL PRACTICING PRINCIPALS – PARTNERS  / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА, ТЪКОВОДИТЕЛИ-
СЪДРУЖНИЦИ 

Full Name / Трите имена 
Qualifications/ 
Квалификация 

Years of Experience / 
Стаж – колко години? 

Position in Firm – Years / 
Позиция във Фирмата 

Колко години? 

    

    

    

    

    

    

 
Total Number of Principals – Partners & Staff / Общ брой на персонала: Ръководители – Съдружници, служители    …………… 

Principals, Partners / Ръководители/Съдружници:  

Lawyers and Legal Assistants /Адвокати и правни сътрудници:  

Other qualified staff (specify) /Друг квалифициран персонал (уточнете):  

Administration staff /Административен персонал:  
  

� 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 Executor, 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  NO 

If YES, provide details /Ако ДА – дайте подробности: ………………………………………………………………………………………………... 

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

� Is a “critical date” diary system in operation? / Има ли оперативна система „ критична дата“   YES  NO 

� Are all telephone conversations the subject of a note on a file? /                                                                                   
Записват ли се всички телефонни разговори на файл? 

 YES  NO 

� Is the Firm accredited or in the process of becoming accredited? /                                                                                         
Фирмата акредитирана ли е или е в процес на акредитация? 

 YES  NO 
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III. NATURE AND VOLUME OF PRESENT & FORESEEABLE ACT IVITIES / ВИД И ОБЕМ НА НАСТОЯЩАТА И БЪДЕЩА 
ДЕЙНОСТ 
 
Firm’s activities – percentage of gross fees received during the last fiscal year / 
Дейности на фирмата – в % от бруто приходите за поледената финансова година 

 %  

Litigation /Съдебни решения, процедури.  
 

Real Estate conveyance / Прехвърляне на недвижимости.  
 

Cadastral issues / Кадастрални дела.  
 

Finance (Banking / Securities) / Финанси (Банки/ ценни книжа).  
 

Corporate – Commercial /Корпоративни – Търговски.  
 

Mergers – Acquisitions /Сливания-придобивания.  
 

Patents – Intellectual Property / Патенти-интелектуална собственост.  
 

IT issues & Electronic commerce / IT продукти и електронна търговия.  
 

Criminal issues / Наказателни дела.  
 

Defendant Litigation for Insurers /Процесуален ответник на застрахователи.  
 

Arbitration / Арбитраж  
 

Shipping – Marine / Морско-корабно право.  
 

International Law /Международно право.  
 

Other / Други……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Is the Firm engaged in activities abroad? /Фирмата извършва ли дейности в чужбина?  YES  NO 

If YES, specify /Ако ДА, уточнете:…………………………………………………………………………………………………………………. 

a) Countries & % of total Fees /Страни и % от общия приход:………………..……………………………………………………... 

b) Mode of handling business /Начин на управление на фирмата…………………………………………………….. 

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

IV. FINANCIAL DATA/ ФИНАНСОВИ ДАННИ 

Please indicate below the average value of your Total Fees of the last 2 years) / Моля, посочете по-долу приблизителната стойност на 
приходите 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€ 
 
If >2,000,000€ please refer / Ако са > 2,000,000€, моля дайте подробности 

 

V. PREVIOUS INSURANCE – CLAIMS  / ПРЕДИШНИ ЗАСТРАХОВКИ И ЩЕТИ 

Have you previously been insured? Били ли сте застрахован преди?  YES  NO 

Insurance Company / Застрахователна компания Policy period / Период на застраховката Limit of indemnity / Лимити на 
обезщетение 

   
 
 

Have any claims been made against your Firm or are you aware of any circumstances, which may result in a claim? /  
Завеждан ли е срещу Вашата фирма иск или имате данни за обстоятелства, които могат да доведат до 
такъв? 

  YES    NO 
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If YES, provide details / Ако ДА – дайте информация……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

VI. INDEMNITY REQUIRED  / ИСКАНИ ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
 
Any one Claim /Всяко едно събитие: 
Aggregate  /В агрегат: 

    500,000€ 
     1,000,000€ 

 1,000,000€ 
     2,000,000€ 

 2,000,000€ 
     4,000,000€ 

 3,000,000€ 
     6,000,000€ 

 
Deductible per Claim /Франшиз за всяка 1 щета: 1,000€     2,000€ 

 
       5,000€ 

 
 10,000€ 

 
 

Extensions Required /Разширени покрития 

   Retroactive Cover of liability / Ретроактивно покритие. 
  

(If YES, specify Date, Specific Activity – Projects /Ако ДА – посочете: дата, специфична дейност, проект) 

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

 
  Cover liability of incoming – outgoing Partners /  

       Покритие на отговорности на новопостъпващи или наскоро напуснали фирмата съдружници. 
(If YES, specify names / Ако Да – посочете имената им). 

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

 

  Extended Geographical Scope / Разширено географско покритие. 
 

     (If YES specify countries /Ако ДА-посочете страните) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 
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 contact. / 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 (съдружник/ръководител/директор/ 
 
 

 
IMPORTANT NOTICE / ВАЖНО! 

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

 
 

 


