ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА*
съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП
Наименование на участника:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

Наименование на поръчката: "Предоставяне на застрахователни услуги" по обособени
позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и
здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция
№ 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони,
управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани
с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане
срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“.
Наименование на обособена позиция: Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу
рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обособена позиция от обявената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним
предмета й в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в
документацията за участие, в т.ч. техническата спецификация.
Изпълнението на поръчката ще се предоставя при спазване изискванията на
специфичното законодателство в областта на застраховането, както и на това в областта
на обработката на лични данни, осигурявайки тяхната сигурност.
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация,
при фиксираните в нея параметри:
1. Приемаме да извършим застраховка срещу рискове, свързани с посочено от
възложителя имущество – парични средства, събирани в приемателната мрежа на ДП БСТ
в тотопавилиони, при условията посочени от възложителя в Техническата спецификация
за обособена позиция № 4.
Декларираме че в случай на противоречие между текстове на Документацията за участие
в настоящата обществена поръчка и/или клаузи на сключения, в резултат на провеждането
й договор със клаузи в действащите и издадени от нас Общите и специални условия за
съответния вид застраховка, с приоритет ще се считат и прилагат тези, посочени от
възложителя, стига да са в негов интерес и да не противоречат на закона.
2. Приемаме
изцяло
изискванията
на
възложителя
за
покритите
рискове,
застрахователните суми и за размерите на застрахователните обезщетения, посочени в
Техническата спецификация за обособена позиция № 4 и в проекта на договора, като
застраховката ще има покритие в размерите на застрахователните обезщетения, посочени
в Техническата спецификация по следните покрити рискове:
- всички рискове за загуба/повреда на пари, в работно и извънработно време,
причинени от човешко действие и/или природно събитие и/или случайно събитие.;
3. Предложените от нас застархователната сума за рисковете по т. 2 е 120 000 лева, като
се определя лимит на отговорността за едно събитие – 4 000 лева.
4. Изключенията от покритите рискове са следните:
Съгласно Раздел „ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОКРИТИЕ“ от Специалните условия за застраховане
на пари и Съгласно Раздел IV от Общите условия по комбинирана застраховка „Пожар,
природни бедствия и щети на имущество“, както следва:
„ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОКРИТИЕ
1. По тези Специални условия не се покрива:
1.1. Вреди в рамките на самоучастието на Застрахования, посочено в полицата.
1.2. Загуба вследствие на кражба чрез взлом, извършена от служители на Застрахования
или обитатели на помещенията му, както и по споразумение с член на персонала на
Застрахования. Не се покриват и загубите при виновно поведение на лица, поели
задължения за охрана и при неизпълнение на поети договорни задължения.
1.3. Загуба или щета вследствие кражба чрез взлом на ценни пратки - пари, документи,
ценни книжа или ценни метали (злато, сребро, скъпоценни камъни, платина и др. подобни
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и изделия, изработени от тях) извън заключен сейф, каса или трезор в застрахованите
помещения.
1.4. Загуба или щета, пряко или косвено причинени от злоумишлени действия на трети
лица, включително и от поставени взривни устройства, без застрахованото имущество,
обект на тази полица, да е незаконно отнето от владение.
1.5. Липси с неустановена причина;
1.6. Измама и злоупотреба от страна на някои от служителите на Застрахования;
1.7. Последващи загуби, загуби или липси, дължащи се на обезценяване или валутни
колебания, както и на счетоводни грешки, свързани с човешки фактор, грешки при броене;
1.8. Конфискация, постановена от компетентните власти;
1.9. Загуба причинена от кражба чрез взлом, грабеж или опит за кражба чрез взлом, при
условие, че не са изпълнени предписанията за обезопасяване на помещенията и касите;
1.10. Загуба, причинена от проникване в помещенията чрез незаключени врати и
незатворени прозорци, както и през други проходими места или чрез използване на
технически средства за отключване на врати, прозорци, самите каси или трезори, в които
се съхраняват ценните пратки;
1.11. Загуба на пари от каса или трезор извън работно време, настъпила вследствие
използването на ключ или дубликат на ключ, който принадлежи на Застрахования, освен
ако този ключ не е бил получен с насилие или заплахи срещу Застрахования;
1.12. Последвала загуба или липса поради грешка или пропуск или неправилна оценка на
стойността или загуба понесена от Застрахования в резултат на търговска сделка.
1.13. Изключените рискове от Общите условия по комбинирана застраховка “Пожар,
природни бедствия и щети на имущество” са приложими изцяло по тези специални
условия.“
„IV. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
6. Застрахователят не изплаща обезщетения при настъпване на вреди в резултат на:
6.1. загуба на доход, обезценки, денгуби и пропуснати ползи, глоби, възникнали като
последица от настъпили застрахователни събития, в това число от загуба на пазар;
6.2. нарушени строително-технически норми, изисквания, правилници и стандарти,
строителни дефекти и недостатъци на изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, нарушение в строителните технологии, некачествен
монтаж или ремонт, недостатъчна или неправилна поддръжка;
6.3. влага в резултат на неотстранени повреди по конструкции, съоръжения и инсталации,
вътрешни архитектурни и строителни промени, извършени в нарушение на нормативните
изисквания, неотстранени повреди от по-рано настъпили събития; неправилно или
безстопанствено съхранение, експлоатация в нарушение на утвърдените технологии и
стандарти, гниене, плесен, изпаряване;
6.4. застрахователно събитие, причинено от умишлени действия или бездействия, или груба
небрежност от Застрахования или членове на домакинството му, или негови служители;
6.5. ядрени рискове – за свързаните с тях материални вреди или разходи, директно или
индиректно възникващи в резултат на ядрена експлозия, йонизираща радиация или
радиоактивно замърсяване от ядрено гориво или от отпадъците в резултат на
разграждането му;
6.6. военни рискове;
6.6.1. военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване със или без обявяване на
война, и/или извънредно положение.
6.6.2. гражданска война, революция, въстания, размирици, преврати, безредици, улични
вълнения, стачки, реквизиция;
6.7. замърсяване на околната среда – въздействието върху физическите, химическите или
биологичните свойства на водите (вкл. и подпочвените), на почвата или въздуха;
6.8. фабричен дефект, корозия, собствен недостатък на погиналото или увреденото
имущество, износване на части, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи;
6.9. конфискация, принудително одържавяване, отнемане по Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество;
6.10. повреда/премахване на строежи, съоръжения, инсталации, сгради, обекти и други
работи с оглед съответствие с правилата и нормативите за устройство на територията и с
изискванията по сигурността, здравеопазването, пожарната безопасност, естетиката,
чистотата, спокойствието на гражданите и други;
6.11. употреба на алкохол или други упойващи средства, изпълняване на дейности без
необходимото разрешително;
6.12. грешки или дефекти в проектирането, материалите, изработването или грешки в
технологичния процес;
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7. При допълнителна договореност някои от горепосочените изключени рискове могат да
бъдат включени към застрахователното покритие.
8. Застрахователят не покрива вреди върху общи части на недвижимо имущество.“.
5. Приемаме застраховката да има срок на действие две години, считано от 00.00 часа на
петия ден (сочат се броя дни след сключване на договора след изтичането на които
застраховката ще е валидна, този брой дни не следва да е по-дълъг от 15 календарни дни),
като за паричните средства в новопосочен тотопункт, застраховката ще е с валидност от
деня, в който сме уведомени за включването му в покритието.
6. Новопосочените в срока на договора тотопавилиони, паричните средства в които са
обект на настоящото застраховане, ще застраховаме при същите условия, съгласно
представената от нас оферта и спрямо тях ще се прилагат условията, посочени в
Техническата спецификация за особена позиция № 4, без за това да се претендира
допълнително заплащане на застрахователна премия.
По отношение на новопосочени тотопавилиони, паричните средства в които са обект на
настоящото застраховане, приемаме и сме съгласни с условията на опцията, описани в
техническата спецификация и проекта на договор.
7. Съгласни сме с предложения от Вас начин и срок, за изплащане на застрахователната
премия, съгласно клаузите на проекта на договор, в т.ч. и относно опцията.
8. Предлагаме следните условия и срок от пет работни дни (пояснение: но не повече от 10
работни дни) за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне
на следните на изискуемите се документи.
9. Неразделна част от нашето Техническо предложение са и приложените Общи условия по
комбинирана застраховка „Пожар, природни бедствия и щети на имущество“ и
Специалните условия за застраховане на пари, като декларираме, че при противоречие
между Техническо предложение и условията в проекта на договор, с общите и други
специални условия по застраховката, преимущество имат Техническото предложение и
условията на договора.
10. Предлагаме следните офиси за представяне на документите по искане за обезщетение:
Град

Адрес

Телефон

E-mail

Асеновград

ул. "Цар Иван Асен II", № 8А

0893 22 27
42

asenovgrad@assetins.bg

Благоевгра
д

бул.
"Св.
св.
Кирил
Методий", бл. 21, ет. 1

trezorin@abv.bg
blagoevgrad@assetins.bg

Ботевград

ул. "Свобода" № 2

0894 44 55
66
0888 50 90
91
0895 81 76
68

Бургас

ул. "Одрин" № 15

0888 21 15
63
0889
30 43 36

burgas@assetins.bg

Варна

бул. "Приморски" № 17

0884 49 31
45
0888
85 07 10

varna@assetins.bg
minkovakorp@gmail.com

Велико
Търново

ул. "Магистрална" № 5

0885 88 33
59

asset_vt@abv.bg
asset_vtarnovo@abv.bg

Велинград

ул. "Лиляна Димитрова" № 3

0882 34 02
02

dv_partners_asset@abv.bg

Видин

ул. "Цар Александър II" № 8

0889 35 35
35

vidin@assetins.bg

Враца

ул. "Искър" № 2, ет. 1 (площад
Христо Ботев)

0886 84 62
09

vraca@assetins.bg

и

botevgrad@assetins.bg
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Гоце
Делчев

ж.к. "Дунав" бл. 8

0877 19 19
19

asset_ins@abv.bg

Каварна

ул. "Димитър Дончев", № 1

0899 13 07
06

kavarna@assetins.bg

Казанлък

ул. "Стара река" № 2, ет. 3
стая 313

0893 59 21
36

izdatelstvo.ianita@gmail.co
m
kazanlak@assetins.bg

Кърджали

бул. "България" № 33

0898 77 13
27

sofiaconsultsss@abv.bg

Ловеч

ул. "Тодор Каблешков" 10

0877 07 09
09

lovech@assetins.bg

Лом

ул. "Георги Манавски" № 19

0888 91 31
39
0884
06 22 07

bolkan_bioil@abv.bg

Монтана

бул. "Трети Март" 92, ет. 4,
офис 10

0877 26 36
61

montana@assetins.bg
asset_montana@abv.bg

Пазарджик

ул. "Христо Ботев" № 192

0895 18 50
14

pazardzhik@assetins.bg

Перник

ул. "Кракра" № 39

0897 90 09
85
0899 83 30
13

petiopetrov2@gmail.com
pernik@assetins.bg
alpa3000@abv.bg

Петрич

ул. "Вардар" № 5

0899 16 67
75
0885
29 77 88

kiril.terziev@mail.bg

Плевен

ул. "Данаил Попов" № 16,
комплекс ВАЛЕНТИНА

0889 64 86
66

maverik_group@yahoo.com
assetins.pleven@gmail.com

Пловдив

Околовръстен път посока гр.
Асеновград след моста на р.
Марица

0886 73 62
90

plovdiv@assetins.bg

Пловдив

ул. "Брезовска", № 4, ет. 1,
офис 1

0877 46 12
95

plovdiv@assetins.bg

Провадия

ул. "Цар Освободител" № 49

0898 37 44
38

provadia@assetins.bg
destooo1996@abv.bg

Русе

ул. "Славянска" № 14

0888 06 69
98

ruse@assetins.bg

Самоков

ж.к. "Самково", бл. 9, вх. Б, ет.
3, ап. 31

0897 88 70
55
0878
87 07 18

azemobg@abv.bg
galevdimityr@gmail.com

Свиленград

ул. "Георги С. Раковски", № 15

0887 70 12
81

vesi.aivazova@gmail.com
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Силистра

ул. "Добруджа" № 22

0886 89 19
00

silistra@assetins.bg
renvaleri@gmail.com

Сливен

ул. "Хаджи Димитър" № 23

0878 31 84
35

tdimitrova72@abv.bg
sliven@assetins.bg

Стара
Загора

Ита Сервиз

042 622 530

stzagora@assetins.bg

Хасково

бул. "България" № 148 (срещу
Централна поща)

0885 67 00
06

haskovo@assetins.bg

Хасково

ул. "Цар Освободител" № 7

0876 20 09
99

radostina.terzieva@abv.bg

Ямбол

ул. "Хан Кубрат" № 2

0887 20 72
29

yambol@assetins.bg

11. Предлагаме следните бонуси (преференции): няма.
12. При сключване на застраховката: ще се прилага самоучастие в размер на 0 /нула/
процента.
13. Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от
подизпълнители, както и техният дял са, както следва: няма
14. Друго: няма
Забележка: Техническото предложение следва да съдържа изчерпателно описание относно
съществените елементи на застраховката, както и на прилаганите от застрахователя общи
и специални условия.
Приложения:
Общи условия по комбинирана застраховка „Пожар, природни бедствия и щети на
имущество“;
Специални условия за застраховане на пари.

Участник:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

Дата и местонахождение
Подписи и печат

Име и фамилия
Качество

11 септември 2018 година, София
Подписите са заличени на осн. на чл. 2 ЗЗЛД
_____________________

_____________________

МИЛЕН ДРАГНЕВСКИ
Изпълнителен директор

РУМЕН БОБЕВ
Представляващ директор и Председател на СД
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