
Информация по чл.325 от Кодекса за застраховане 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ 

 

“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Александър 

Стамболийски“ № 125-2, ет.5, офис 5.1., ЕИК 131311922 е застрахователен брокер, вписан с решение 

№1133-ЗБ/23.11.2006 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор 

на основание чл.30, ал.1, т.11 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за 

финансов надзор, 1000 София, ул. “Будапеща” 16, централа: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-

mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта й www.fsc.bg. 

 

“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто 

от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие-майка на 

застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от 

капитала на “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД. 

 

Жалби във връзка с предоставяните от “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД  услуги или по други 

причини могат да бъдат подавани до управителя г-н Тихомир Станев на адрес гр. София, бул. “Ал. 

Стамболийски“ № 125-2, ет.5, офис 5.1. или на електронна поща info@ttins.eu. В жалбата следва да бъдат 

посочени имена на жалбоподателя, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка. “Застрахователен брокер ТТ 

Инс” ЕООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването й на 

посочен от вас адрес. 

 

Жалби срещу “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД  и срещу негови служители могат да се подават в 

Комисията по Финансов Надзор, Управление ”Застрахователен Надзор” на адрес: София 1000, ул. 

“Будапеща” 16 или по електронна поща на адрес delovodstvo@fsc.bg. 

 

В случай на неразрешен спор със “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД всеки потребител на 

застрахователни услуги може да се обърне и към Секторната помирителна комисия (СПК) за разглеждане на 

спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество чрез подаване на заявление в 

писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, 

пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 588; e-mail: adr.ins@kzp.bg. 

 

“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД  има право да приеме или откаже разглеждането на спора от 

СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда 

неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен 

характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях. 

 

“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД  не осъществява застрахователно посредничество от името на 

застраховател, а представлява ползвателите на застрахователни услуги. 

 

“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД  при условията предвидени в действащото законодателство 

може да предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него 

застрахователни продукти, съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ – въз основа на справедлив и личен анализ. 

 

“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД определя изискванията и потребностите на клиента и съветите 

си относно потребителя на застрахователни услуги за конкретна застраховка само въз основа на писмено 

предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес. 

 

Естеството на възнаграждението, което “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД  получава за оказване на 

посредническите си услуги е комисион, включен в застрахователната премия по сключените с негово 

посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания. 
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