
ДОГОВОР ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ 

№ ............................................. 

 

Днес, ..................................................г. в гр. София, между страните: 

1...................................................................................................................................................., 

ЕИК..................................., представлявано от ........................................................................, 

ЕГН..................................., наричано за краткост ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК (ОП) 

и 

2......................................................................................................................................................, 

/трите имена на упълномощеното лице/ 

ЕГН...................................,телефон....................................., e-mail……....................................., 

адрес:…………………………………………………………………………………………….. 

 

наричан за краткост по-долу упълномощено лице/УЛ/, се сключи настоящият договор 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Осигурителният посредник възлага и упълномощава, а упълномощеното лице приема: 

 1.1. Да приема заявления и да сключва договори с трети физически и юридически 

лица за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с разпоредбите на КСО, 

Правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОД 

„Бъдеще” АД 

 1.2. При подписване на посочените осигурителни документи, полага своя подпис, 

изписва своето име и фамилия и служебния номер на Осигурителния посредник. 

II. ДЕЙСТВИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА 

2. Договорът има действие от датата на подписването му и е безсрочен 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПОСРЕДНИК 

3. ОП има право: 

 3.1. Да провежда обучения на ПОСРЕДНИКА относно действащата нормативна 

уредба в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, вътрешните нормативни 

актове на ДРУЖЕСТВОТО, заявленията, договорите и свързаните с тях документи за 

участие в управляваните от ДРУЖЕСТВОТО пенсионни фондове; 

 3.2. Да контролира добросъвестното изпълнение на задълженията от страна на 

УЛ; 

 3.3. Да уведомява УЛ за извършвани промени в нормативните актове и при 

необходимост да организира обучение за това; 

 3.4. Да предоставя на УЛ необходимите за дейността му печатни материали; 

 3.5. Да предостави на УЛ копие от легитимационния документ, получен от ПОД 

„Бъдеще” АД;  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ 

4. УЛ има право: 

 4.1. Да бъде обучен от ОП и да получи комплект от документи, необходими за 

текущата му дейност; 

 4.2. При необходимост да получава от ОП методическа и консултантска помощ; 

5. УЛ няма право: 

 5.1. Да извършва действия, уронващи престижа и доброто име на 

ДРУЖЕСТВОТО; 



 5.2. Да разкрива пред трети лица информация за осигурените лица и за дейността 

на ДРУЖЕСТВОТО, станала му известна по повод изпълнението на задълженията по 

този договор; 

 5.3. Да сключва договори за осигурително посредничество и да сътрудничи под 

какъвто и да е начин на друго пенсионноосигурително дружество; 

 5.4. Да извършва охранителна и сходна с нея дейност; 

 5.5. Да преупълномощава трети лица с правата, предоставени му по този договор; 

6. УЛ е длъжно: 

 6.1. Да сключва от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО договори за 

допълнително пенсионно осигуряване във Фондовете, управлявани от ДРУЖЕСТВОТО; 

 6.2. Да спазва в своята дейност принципа на доброволността при осигуряването; 

 6.3. Да предоставя на потенциалните клиенти необходимите документи, свързани 

със сключването на договорите, както и да съдейства на лицата за правилното им 

попълване;   

 6.4. Да попълва всички задължителни данни в заявленията, договорите и всички 

придружаващи ги документи; 

 6.5. Да предава на ОП изискваните документи/заявления и договори/ подписвани 

с осигуряваните лица незабавно след подписването им; 

 6.6. Да не поема ангажименти пред осигурените лица различни от тези, допустими 

от действащото законодателство и нормативна уредба, както и да не попълва, изменя и 

заличава клаузи на осигурителните договори; 

V. ОТГОВОРНОСТИ 

7. УЛ носи пълна имуществена отговорност към дружеството за вреди, които са пряка и 

непосредствена последица от виновно неизпълнение на задълженията по този договор. 

8. УЛ носи наказателна отговорност по чл.309 от НК за подправка на документ или за 

съставяне на неистински документ; 

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

9. Настоящият договор се прекратява: 

 9.1. По взаимно съгласие между страните; 

 9.2. Едностранно от страна на ДРУЖЕСТВОТО или на ОП, когато УЛ накърнява 

неговите интереси или нарушава условията на договора. 

 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

 

 

 

Осигурителен посредник:                                                                  Упълномощено лице: 

 

 


