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PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE  – SURVEYORS 
ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СЪРВЕЙОРИ 

PROPOSAL FORM  /  ВЪПРОСНИК – ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
 
 

I.  GENERAL DATA  
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Company Name/Име на компанията: 

Address/Адрес: Website: 

Tel/Тел: Fax/Факс: Email: 

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

Are you Member of any Professional Body?  
Член ли сте на професионална организация? 

 YES/ДА  NO/НЕ 

If “YES”, provide details 
Ако ДА, дайте подробности……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 II.  DETAILS OF PRACTICING PRINCIPALS & PARTNERS – STAFF 
       ДАННИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И, СЪДРУЖНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ  

 

Full Name/Трите имена  
Qualifications – Yrs of Prof. Experience  
Квалификация – професионален опит, години. 

Position – Yrs in the Company  
Позиция – стаж в компанията 

   

   

   

   

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

Administration staff:/ Администрация:  
 

   

a) Does your firm undertake work for any client, where a Partner/Director or the firm holds a 
Partnership/Directorship or has any financial interest in such client company (other that as shareholders in a 
public quoted company)?  
Фирмата Ви извършва ли дейности/услуги на клиенти, в които Ваш съдружник, директор или самата 
фирма е в партньорски отношения, заема ръководен пост или има финансови интереси във фирмата 
клиент.(не се отнася за акционерно участие в публично търгувани компании)? 

 YES/ДА  NO/НЕ 

b) Do you have activities abroad? If YES specify countries  
Има те ли дейнос в чужбина? Ако ДА, посочете страните. 
 

 YES/ДА  NO/НЕ 

 
 III. FINANCIAL DATA  (last 2 years & estimation for year) 

       ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ (последните 2 години и прогноза за текущата)  
 

YEAR /ГОДИНА 20… 20… 20… 

Fees (€)/Приход    
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IV. NATURE & VOLUME OF PROFESSIONAL ACTIVITY  (% οf total fees) / 

Вид и обем на дейностите на дружеството (%) 
 

Estate Agency Residential/ 
Агенции за жилищни имоти 

% Land/Mineral/Hydrographic Survey 
Земя/полезни изкопаеми/хидрографски сървей 

% 

Estate Agency Commercial/ 
Търговски агенцииза недвижими имоти 

% Architectural/ 
Архитектурни 

% 

General Practice/  
Общо практикуващи 

% Interior Design/ 
Вътрешен дизайн 

% 

% Project Management/ 
Управление на проекти 

% (*) Survey / Evaluation Residential  
     Сървей / жилищна оценка 
      Survey / Evaluation Commercial 
      Сървей / търговска оценка % 

Project Coordination/ 
Координиране на проекти % 

Quantity Surveying/ 
Количествена оценка 

% Employers Agent / 
Посредници на Работодателя 

% 

Land / Agricultural Management 
Земя/ управление в селското стопанство 

% Planning and Development/  
Планиране и развитие 

% 

Property/Estate Management/Rating/Rent Review Residential  
Имущество/Управление на имущество/Рейтинг/ Оценка на 
жилища отдавани под наем. 

% Planning Supervision / 
Надзор на планирането 

% 

Property/Estate Management/Rating/Rent Review Commercial 
Имущество/ Управление на имущество/Рейтинг/Търговска оценка 
при отдаване под наем. 

% Building Society / Insurance Agents 
Строителни компании/Застрахователни агенти 

% 

Auctioneering Fine Art/ 
Аукциони/търгове на предмети на изкуството 

% 
Loss Assessing / Loss Adjusting 
Оценка на загуби/ регулиране на загуби % 

Auctioneering Livestock /  
Търгове на добитък 

% Expert Witness/ 
Вещи лица 

% 

Auctioneering Property/ Търгове на имущество % Other/Други % 

Building Surveying/ Строителен сървей % TOTAL/ ОБЩО 100% 
  
(*) Survey/Valuation Services should be less than 25%, otherwise additional info will be required, 
      Услуги свързани със сървей/оценки, трябва да бъдат по-малко от 25%, в противен случай се изисква допълнителна информация. 

 
 

Please mention your largest Clients for survey/valuations in the last (3) years: / 
Моля, посочете най-големите си клиенти, на които сте предоставили услуги по оценка/сървей за последните 3 години. 

 

 Name/Име EUR 
i)  

 

 

 

 

ii)  

 

 

 

 

iii)  
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V. PREVIOUS INSURANCE – CLAIMS 
     ЗАСТРАХОВКИ ЗА ПРЕДХОДНИ ПЕРИОДИ - ЩЕТИ  

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

If “YES”, specify:/Ако ДА, моля дайте информация. 

b) Have any claims been made during the past 5 years? 
Имате ли щети през последните 5 години?  

YES/ДА NO/НЕ    If “YES” provide description and amount / Ако 
ДА,опишете и предоставете информация   за размера на щетата    

 
 
 

Amount/ 
Размер/сума 

 
 

 

c) Is your company aware of any circumstances or incidents that may result in a claim against your company?  
Разполагате ли с информация за обстоятелства или събития, които могат да доведат до завеждане на искове 
срещу компанията Ви? 

YES/Д  NO/НЕ 

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

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

 
d) Has any partner or member of staff been involved in any fraud or dishonesty? /Имате ли съдружник или служител, 
който е замесен в измами или нечестни сделки? YES/Д  NO/НЕ 

      

VI. INDEMNITY COVER / ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  

Per Claim/ Aggregate  
За1щета/в агрегат 

 100,000€/ 200,000€  200,000€/ 400,000€  300,000€/ 600,000€    Other/Други: 

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

 
 

I declare that the statements and particulars in this Proposal are true and that I/We have not mis-stated or suppressed any material facts. In 
case insurance cover is concluded, I/We agree that this Proposal together with any other information supplied by me/us shall form the basis 
of any Contract of Insurance effected thereon.  I/We undertake to inform Underwriters of any material alteration to these facts occurring 
before completion of the Contract of Insurance. / 
Декларираме, че зявленията и данните в това Предложение са вярни и, че аз/ние не съм/сме прикрили или посочили неверни или 
погрешни данни.  При сключване на застрахователното покритие, аз/ние даваме съгласието си, това Предложение и всяка друга 
информация, прдоставена от мен/нас да бъде основата на всеки застраховтелен договор. Аз/ние се ангажираме да 
информираме подпосвачите за всички  промени в данните, настъпили преди слкючването на застрхователния договор.  

 
 
 
Date/Дата: …………………                                                                   
 
 
Stamp/Печат  
Signature-Name Подпис/ Име 
 

 

IMPORTANT NOTICE / ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!  

1.  All questions must be answered to enable a quotation to be given./С оглед исготвянето на котация, трябва да отговорите на всички  въпроси. 
2.   All information provided is confidential./Цялата предоставена информация е конфиденциална.   

 


