
                                                           
 

 
 

 

 

 

Правила за организацията по разглеждане на жалби на 

ползвателите на застрахователни услуги 

 

Основни разпоредби: 

 Тези Правила са съобразени с Приложимото законодателство, като 

в случай на несъответствие, приоритет има Приложимото 

законодателство. Правилата са приети на основание чл. 290, ал.2 от 

Кодекса за застраховане. 

 Тук в сила е и принципа на пропорционалност. Той предвижда 

процедурите и механизмите, които са предмет на Правилата да бъдат 

адекватни, както на обема, така и на сложността на дейността на 

Посредника. 

Основни определения: 

Термините използвани в тази Правила и изписани с начални главни 

букви имат същото значение, което е определено в Кодекса за 

застраховането. 

 По нататък в Правилата ще Ви представим в табличен вид 

основните термини и абревиатури, които имат следното значение: 

„Застрахователен 

посредник“, 

„Посредни“ 

 

Това е - Уни Стейт Брокер ЕООД  

„Централен офис 

на Посредника“ 

Гр. София, ул. Луй Пастъор 161, магазина А2 

„Ползвател на 

застрахователни 

услуги“ 

Това са: 

Застрахован, застраховащ, трето ползващо лице, 

трето увредено лице, други лица, за които са 

възникнали права по застрахователен договор. 



                                                           
 

 
 

Ползватели са още, физически и юридически 

лица, които са проявили интерес да ползват 

услугите по разпространение на застрахователни 

продукти, които се предоставят от 

застрахователи или Посредници. 

„Жалби“ или 

„Сигнал“ 

Това е явно изразено писмено, по телефон или 

електронен път недоволство на ползвател на 

застрахователна услуга. Недоволството е по повод 

застрахователното посредничество от страна на 

Брокера, както и от неговото обслужване. 

„Клиент“ 

Това е Ползвател на застрахователни услуги ( по 

смисъла на чл. 2, ал. 2 от Кодекса за 

застраховане), на когото Посредника предоставя 

услуга по застрахователно посредничество 

„Служител на 

Брокера“ 

Това са служители на Застрахователния 

посредник, които работят под негов контрол и са 

на негово разположение. Те са още: 

□ предоставят директно застрахователни услуги 

на Клиенти. 

□ ръководят пряко или непряко горепосочените 

лица 

□ отговарят за администрирането и 

регистрирането на Жалбите и Сигналите 

„Управителен 

Орган“ 

Това е управителят на застрахователния брокер 

 

Цели и похвати: 

 Правилата показват реда по който се подават Жалби и сигнали от 

Ползвателите на застрахователни услуги до Застрахователния посредник. 

Те могат да бъдат писмени, по електронен път или по телефона. 

Правилата показват също и процедурите за тяхното разглеждане и 

решаване, както и предприемането на мерки за отстраняването на 

слабостите в дейността на Брокера. 

 



                                                           
 

 
 

 

 

Целите на настоящите принципи е създаването на гаранции че: 

- всички Жалби на Ползватели на застрахователни услуги ще бъдат 

разгледани по безпристрастен и обективен начин и ще бъде 

отговорено в срок 

- Въз основа на анализ на постъпилите жалби, ще бъдат предприети 

мерки, с които да се отстраняват пропуски и грешки от страна на 

служителите на брокера при осъществяване на неговата дейност. 

Основни принципи на правилата: 

Чл.1. 

1. Разглеждането и изготвянето на отговор на постъпили жалби и 

сигнали от ползвателите на застрахователни услуги до Брокера се 

основава на следните принципи: 

- Обективност; срочност; достоверност; справедливост и коректност. 

2. Настоящите правила имат следните цели: 

- Създаването на общ ред за приемане, разглеждане и анализ на 

получените от брокера жалби; 

- Защита правата и интересите на ползвателите на застрахователни 

услуги; 

- Предотвратяване на съдебни спорове, както и запазване доброто 

име на Брокера. 

3. При изготвянето на отговор на подадените жалби, Брокерът се 

ръководи от няколко основни насоки: 

- Изясняването на всички факти свързани с постъпилите жалби и 

сигнали; 

- Отговорът на жалбите трябва да е на ясен и разбираем език; 

- Отговаряне на всички подадени жалби и сигнали в срог не по-голям 

от един месец; 

- В случай, че има решение на проблем по постъпила жалба, Брокерът 

се задължава да се предостави бързо и адекватно негово решение; 

- Писмен отговор на всички постъпили жалби и сигнали. 

 

 



                                                           
 

 
 

 

 

Чл.2. 

1. Жалбите подадени от ползвателите на застрахователни услуги се 

разглеждат от служител на Брокера, който не е пряко замесен със 

своите действия или бездействия за възникването и. 

2. Служителите на Брокера нямат право да отказват приемането на 

жалби от ползвателите на застрахователни услуги. 

3. Забранено е разглеждането на анонимни жалби. 

Чл.3 

Сроковете за подадени жалби се отброяват в календарни дни, като 

денят на подаването и не се брои. В случаите когато последния ден 

от срока на подадена жалба е неприсъствен, тогава той изтича в 

първият следващ присъствен ден. Писмените отговори се считат за 

подадени в срок, когато са изпратени до двадесет и четвъртия час 

на изтичането на срока. Те могат да бъдат изпратени по поща, 

куриер или електронен адрес. 

Отговор на жалби – приемане, разглеждане и изготвяне: 

Чл.4 

1. Брокерът разглежда подадените жалби когато те са адресирани до: 

- Седалището на Брокера – Люлин 10, ул. Луй Пастьор 161 

- Подадени чрез сайта на брокера – www.unistatebroker.com 

- Изпратени на следния мейл – support@unistatebroker.com 

Чл.5 

1. При подаването на жалба в офисите на брокера, на ползвателите на 

застрахователни услуги се предоставя възможността на попълнят 

специално изготвен формуляр за това. Формулярът садържа: 

- Трите имена на подателя ( или данните на фирмата ); ЕГН/ЕИК; 

адрес за кореспонденция ( може и електронен такъв ); телефон за 

връзка; предмет на жалбата; дата на подаване; подпис; като 

задължително прилагат и копие на документът на който се основава 

жалбата. 

 

http://www.unistatebroker.com/
mailto:support@unistatebroker.com


                                                           
 

 
 

 

 

2. При подаване на жалби по телефон, служителят на Брокера, който е 

приел обаждането е длъжен да поиска следните данни от ползвателя 

на застрахователна услуга: 

- Трите имена или името на фирмата; ЕГН/ЕИК; адресът за 

кореспонденция; предметът на жалбата; телефон за обратна връзка. 

Всички тези данни се записват във формуляра за жалби , подписват 

се от служителя на брокера, който е приел обаждането и се изпращат 

в централния офис на Брокера. 

3. При получаване на жалби, чрез сайта на Брокера, в случаите, когато 

не са предоставени всички данни се предприемат следните мерки: 

- Служител на Брокера се свързва с лицето подало жалбата на 

посоченият от него електронен адрес, като изисква всички 

необходими данни. Срокът за отговор на жалбата започва да тече от 

момента на получаване на данните. 

4. Служителят на Брокера, който приема жалби или сигнали е длъжен 

да информира ползвателя на застрахователни услуги за срока, в 

който ще получи отговор. Също така служителят дава и информация 

относно това къде може да бъде направена справка за статуса на 

жалбата. При приемането на жалби по електронен път, служителят 

на Брокера приел жалбата е длъжен да върне информация относно 

входящия номер на жалбата. 

Чл.6 

1. Брокерът поддържа регистър на жалбите в Централен офис с цел 

осигуряване и поддържане на изчерпателна статистическа 

информация. 

2. Жалбите се регистрират в деня на тяхното получаване от отговорния 

служител на Брокера за тази дейност. 

3. Ето и какво съдържа регистърът на жалбите: 

- Пореден номер; входящ номер; дата на входиране; място на 

подаване; вид на жалбата; подател; ЕГН/ЕИК; предмет на жалбата; 

дата на която е препратена; изходящ номер на отговора; 

основателност на жалбата. 

4. По какво се класифицират жалбите в регистъра, според характера 

на оплакването: 



                                                           
 

 
 

 

 

 

- Жалби отнасящи се до административни въпроси и качествено 

обслужване; 

- Такива които се отнасят до извършване от Брокера застрахователно 

и/или презастрахователно посредничество; 

Чл.7 

1. Отговорите на подадени жалби се изготвят след задълбочено и 

безпристрастно проучване. Разглеждат се всички обяснения, 

възражения и факти на заинтересованите страни като Брокерът: 

- Уважава изцяло подадената жалба. В този случай предлага на 

ползвателя на застрахователни услуги възможно решение на 

проблема, в случаите когато има такова; 

- Уважава частично жалбата. Тук Брокерът се обосновава детайлно 

за причините поради които не е уважил изцяло жалбата на 

ползвателя на застрахователни услуги; 

- Отхвърля изцяло жалбата. В този случай Брокерът много подробно 

обяснява, защо и поради какви причини е отхвърлил жалбата; 

- Когато няма необходимата компетенция. При тези случаи Брокерът 

заявява категорично, че не е компетентен да се произнесе по 

жалбата, и дава напътствие към кого може да се обърне ползвателя 

на застрахователни услуги. 

2. Всички отговори по жалби са детайлни и добре обосновани. Те се 

изпращат до ползвателя на застрахователни услуги и/или до 

съответния надзорен орган или държавна институция, чрез която е 

получена жалбата. 

Чл.8 

1. Отговорът се изготвя и изпраща в писмена форма на подателя в 

десет дневен срок от датата на получаване, независимо как е 

получена. 

2. Когато са на лице обективни обстоятелства отговорът по жалби може 

да бъде удължен на един месец. Като това е и най-дългия възможен 

срок. Ако това се случи, подателят на жалбата трябва да бъде 

уведомен задължително. 



                                                           
 

 
 

 

 

3. Когато жалбата е изпратена чрез Комисия за финансов надзор, 

Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на 

личните данни, Комисия за защита на конкуренцията, Омбудсмана 

или друга държавна институция, задължително се спазват 

сроковете за отговор посочени в съответния закон и заложени като 

изискване в писмото, което е адресирано до брокера. 

4. Същото се отнася и за случаите, когато от Брокерът се изискват 

обяснения или когато прави възражения по повод съставянето на 

констативен акт за нарушение. 

5. Отговорите до Ползвателите на застрахователни услуги се изпращат 

на електронния адрес на подателя, който е посочен в жалбата или с 

писмо с обратна разписка. 

Отчетност, анализиране и контролиране: 

Чл.9 

1. За спазването на правилата, както и за упражняването на 

контрол отговарят служители на Брокера в Централен офис в 

отдел „ Администрация“ 

2. Регистрирането и администрирането на жалбите, попълването на 

регистри, както и съхранението и архивирането на документите 

също се осъществява в отдел „Администрация“ 

Чл.10 

1. Два пъти през годината се анализират постъпилите жалби, като 

се изготвят отчети . Същите се предоставят на ръководните 

органи на Брокер. 

2. Отчетите съдържат информация за броя на получените жалби; 

Анализ на видовете жалби; дефинират се слабости в обслужването 

на Ползвателите на застрахователни услуги; В следствие на това 

се правят предложения за подобряване дейността на Брокера. 

3. Когато въз основа на изготвените отчети се констатират слабости 

в дейността на Брокера, управителния орган незабавно 

предприема мерки за тяхното отстраняване. Посочват се и 

срокове и отговорници за отстраняването на слабостите. 


