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MULTIMEDIA PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE/ 
ЗАСТАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА МУЛТИМЕДИЙНИ КОМПАНИИ  

PROPOSAL FORM / ВЪПРОСНИК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
IMPORTANT NOTICE  / ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА 

 - All questions must be answered / Трябва да отговорите на всички въпроси. 
- Information provided is confidential. / предоставената информация е конфиденциална. 

 

I. GENERAL DATA  / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Company Name/Име на компанията: 

Address / Адрес: Year Established / Дата на учредяване: 

Tel /Тел.:  Email: Website: 

Tax Registration  /ЕИК 

Refer Professional Association you are a member / Професионална организация, на която сте член: 

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

II. DIRECTORS-PARTNERS / ДИРЕКТОРИ - СЪДРУЖНИЦИ 

Name of Directors-Partners / 
Име на Директорите - Съдружниците 

Qualifications-Years of Experience / 
Квалификация – Години трудов стаж 

Position-Years / 
Позиция –колко години? 

   

   

   

   
 

Categories/Категории Νr.  Νr. 

Partners-Principals / Партньори - директори  Editors – Writers / Издатели-писатели  

Management & Administration / Мениджмънт и 
Администрация 

 Journalists / Журналисти  

Creative - Production / Творчески продуцентски   
News– Radio Broadcasters / 
Новини – радио/телевизионни оператори 

 

Printing / Печатарски  Other / Други  

Sales-Marketing / Продажба-маркетинг    

 
Total Number of Personnel /Общ брой на персонала:  ……. 
 

IΙΙ. TOTAL FEES (last 2 years & estimation for the current) /ОБЩО ПРИХОДИ (за последните 2 години и прогнаоза за текущата) 

YEAR  200…: 201…: 201.…: 
 
 
ΙV. NATURE & VOLUME OF ACTIVITY  (% of total fees) /ВИД И ОБЕМ НА ДЕЙНОСТИТЕ ( В % от общия приход)         

Indicate % of income from the following services / Посочете % от приходите за следните видове услуги: 
 Publishing / Издателска дейност. … % 
 Distribution/Дистрибуция. … % 
 Printing Services/Печатни услуги. … % 
 TV & Radio Broadcasting / Телевизионни и радио продукции. … % 
 Book writing – playwrights-scripts / Книги, драматургия, сценарии. … % 
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 Film Production / Филмова продукция. … % 
 Music Production /Музикална продукция. … % 
 Press Advertising & Video Production /Печатна реклама и видео продукция. … % 
 Promotional Material (booklets, brochures, directories, catalogues etc.) /  
Промоционални материали (книги, брошури, каталози, указатели). 

 
… % 

 Other (specify) / Други (уточнете). … % 
 
V.  BUSINESS INFORMATION (major contracts last 3 years) / БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ (най-големите договори през 
последните 3 години) 

Name-Business of Client /Име –Име, бизнес на клиента Ви Type of Project / Вид проект 
Total Project Value /  
Обща стойност на 
проекта в (€) 

 
  

 
  

 

VI. GENERAL QUESTIONS  / ОБЩИ ВЪПРОСИ 

1. Approximate % of turnover paid to Subcontractors /Какъв е приблизителния % от оборота Би, предназначен за заплащане 
на подизпълнители  : ………% 

2. Do you ensure that subcontractors have their own Professional Indemnity Insurance? /Подизпълнителите 
Ви имат ли собствена застраховка Професионални отговорности? 

 YES  NO 

3. Do you carry out work only under a written contract signed by every client? / Приемате ли 
извършването на дейности, единствено при условие, че е сключен писмен договор с клиента? 

 YES  NO 

 If “YES” supply a copy of your standard form of contract) / Ако ДА – приложете копие от стандартната форма на договор. 

4. Does the Applicant’s standard contract contain:/ Прилаганият от Вас стандартен договор съдържа ли следното? 

- Description of the services provided/ Описание на предоставяните услуги.  YES  NO 
- Any Guarantees and /or benefits? / Гаранции или други компенсации?  YES  NO 
- Limitation of liabilities? / Лимитиране на отговорностите?  YES  NO 

5. Do you operate any Quality Assurance Systems? / Ползвате ли някаква система за гарантиране на 
качеството? 

 YES  NO 

6. Following questions refer to TV &Radio Broadcasters Liability/ Следващите въпроси се отнасят до отговорности свързани 
с радиотелевизионни оператори. 

a) What procedures are followed in order to make TV and Radio Broadcasters familiar with Media Law? / Какво предприемате, 
за да запознаете радио-ТВ операторите със закона за медиите? 

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

b) Are independent producers required to provide you with written hold harmless or indemnity agreements 
with respect to the programming they offer?/ Изисквате ли от независимите продуценти да Ви 
предоставят  писмено уверение,че предлаганите от тях програми няма да Ви навредят или 
имате  споразумение за обезщетение? 

 YES  NO 

c) Are written hold harmless or indemnity agreements executed with sponsors and advertising agencies with 
    respect to the content of commercials?/ Писмените уверения или споразумения, сключени със 
спонсори или рекламодатели, имат ли клаузи за освобождаване от отговорност по отношение на 
съдържанието на рекламите? 

 YES  NO 

d) Please describe the methods for documenting sources of information used in newscasting and other radio or TV programs? 
Моля опишете методите за документиране на използваните източници на информация в newscasting и други радио-и 
телевизионни  програми : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VII. INSURANCE HISTORY - CLAIMS  / ПРЕДХОДНИ ЗАСТРАХОВКИ И ЩЕТИ 

1. Do you have a PI Insurance? / Имате ли застраховка Професионална отговорност?  
 YES  NO 

2. Have any claims or cease and desist orders been made against any of the Companies to be insured, or 
Partners or Directors thereof? / Прекратявана ли е поръчка или има заведен иск към Компанията, на 
някой от партньорите или директорите, които предстои да бъдата застраховани? 

 YES  NO 

3. Are you aware of any circumstances, which may give rise to a claim against any of the Companies to be 
insured or any Partners or Directors thereof? / Имате ли сведения за обстоятелства, които могат да 
доведат до завеждането на иск/ове срещу Компанията Ви, директори или партньори, които 
предстои да бъдат застраховани? 

 YES  NO 

4. 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? / Компанията, нейни директори или 
партньори,които предстои да бъдат застраховани, били ли са признати за виновни във връзка с 
наказателни дела, нечестни сделки, измами? Били ли са разследвани за такива от националните 
компетентни органи? 

 YES  NO 

   
Where YES, provide details / Ако ДА-дайте подробна информация …………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 VIII. INDEMNITY REQUIRED  /ИСКАНИ ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
 

Indemnity Limit per Claim /Лимити за 1 щета 
Aggregate limit per year / Лимит в агрегат за 1 год. 

 
250,000€ 
500,000€  

  500,000€ 
1,000,000€  

1,000,000€ 
2,000,000€ 

      
 Other……… 

    Други: 
Deductible per Claim / Франшиз за всяка една щета  2,500€  5,000€  10,000€  Other/ Други…  

 
 

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. Signing this Proposal Form does not bind the Proposer or the Insurer to complete this insurance. / 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 / Full Name / 
Подпис/ Трите имена                                                                                                              

 
        


