
тел. __________________________________________ факс ____________________________________

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО

ПРОФИЛ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

До Управителния съвет на БАЗБ

Име, фамилия за заявителя ________________________________________________________________

Длъжност  _______________________________________________________________________________

Фирмено име на застрахователния брокер ____________________________________________________

Фирмено име на английски език _____________________________________________________________

Правна форма _________________________________

пощ. код ______________________________________

улица ________________________________________

тел. __________________________________________

e-mail ________________________________________

Съдебна или търговска регистрация № _______/

град _____________________________________

област __________________________________

факс ____________________________________

internet __________________________________

1. Представляващ: ________________________________________________________________________
                                                                                               име, фамилия

2. Лице за контакт: ________________________________________________________________________
                                                                                               име, фамилия

     Длъжност: ____________________________________________________________________________

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери

адрес: .............................................................................................

тел.: (00359 2) ......................... / факс: (00359 2) .........................

e-mail: ...................................... / internet: ......................................

Съдебно решение за регистрация: .............................................

Bulgarian Association of Insurance Brokers

address: ..........................................................................................

tel.: (00359 2) ………….......….. / fax: (00359 2) ……………….......

e-mail: ...................................... / internet: ......................................

Court registration number: ..............................................................

мобилен: ______________________________________ e-mail ___________________________________



3. Дата на започване на дейност като застрахователен брокер в Р. България: _______________________

4. 
Информация за застрахователния брокер

Брой клонове / офиси в Р. България

Брой служители на трудов договор

Посочете броя на застрахователните дружества, с 
които имате сключени договори за посредничество

Посочете размера на премийния приход опосредстван 
от Вас за предходната календарна година /в лева/

Посочете процентния дял на прихода Ви от застрахователно 
посредничество в общия Ви годишен приход за предходната 
календарна година

Други

    Кратко описание на застрахователно посредническата Ви дейност: _____________________________

    ______________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

    Приложение към тази молба: Презентация на застрахователния брокер.

5. Данни за фактура

    адрес: ________________________________________________________________________________

    Идент. /ЕИК, БУЛСТАТ/ № _____________________________ МОЛ: _____________________________

    ДДС № _____________________________ 

6. Откъде разбрахте за членството в БАЗБ? __________________________________________________

7. Към настоящата молба прилагаме:

   1. Актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация (копие, заверено вярно с оригинала);
   2. Удостоверение за вписване в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1. т. 9 
       от Закона за Комисията за финансов надзор (копие, заверено вярно с оригинала);
   3. Баланс и ОПР за предходната календарна година (копие, заверено вярно с оригинала);
   4. Решение на компетентен орган на дружеството за членство в „Българска асоциация на 
       застрахователните брокери” (БАЗБ);
   5. Референции (поне 2) на кандидатът за членство в БАЗБ, от Застрахователен брокер, който е член 
       на Асоциацията.



Място: __________

Дата: 

__________

_____________________

Данните ще се третират поверително от БАЗБ и ще се използват само за вътрешни цели на Асоциацията.

Печат: __________

Подпис: 

__________

__________________

С настоящето подавам молба за членство в Българска асоциация на застрахователните брокери 
като приемам целите на асоциацията и съм запознат с разпоредбите на устава на БАЗБ.

С настоящото декларирам, че към датата на кандидатстване за член на БАЗБ:
1. Представляваното от мен дружество не е акционер и не притежава дялово участие в българско 
    чуждестранно застрахователно дружество и/или презастрахователно дружество;
2. Българско и/или чуждестранно застрахователно дружество и/или презастрахователно дружество не 
    е акционер или не притежава дялове в представляваното от мен юридическо лице;
3. Представляваното от мен дружество извършва дейност за повече от едно застрахователно дружество;
4. Представляваното от мен дружество има активна дейност на лицензиран застрахователен брокер не 
    по-малко от 1 (една) година.

С настоящето декларирам, че ще платим годишния членски внос, в размера и сроковете определени 
от Общото събрание на БАЗБ.


