
 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” 

 

ДОГОВОР № …………/ …………….2017 г. 

 

Днес, .........................2017 г., в гр. София между:  
1. „БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ” ЕООД, гр. София, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1202, бул. ”Княгиня Мария Луиза” №101, с ЕИК: 

000641974, с управител Филип Андреев Василев, наричано по–долу за краткост 
„ЗАСТРАХОВАЩ”, от една страна,   
и   
2. ”…………………………….”, гр. ………………, със седалище и адрес на управление:  
…………...….., вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК   
…………………., ИН по ДДС …………….…, представлявано от …………………………., в   
качеството  на ………..............……,  определен  за  изпълнител  след  проведена  
................................... процедура за възлагане на поръчка № 
....................................................................................................................................................  
наричано по–долу „ЗАСТРАХОВАТЕЛ”, от друга страна се сключи настоящият договор 

за възлагане на поръчка, наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет: „Избор на 

застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова 

злополука“ на служители на БМВ ЕООД”. 

Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА   
Чл.1. Застраховащият възлага, а Застрахователят приема срещу възнаграждение 
да застрахова по задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” 
работниците и служителите на „БМВ” ЕООД, посочени в Приложение №1, 
неразделна част от настоящия договор, съгласно Наредба за задължително 
застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”. 
 

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ   
Чл.2 /1/ Задължителната застраховка за риска „Трудова злополука” на работниците 
и служителите покрива:  
1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;   
2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;   
3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.   
/2/ За Трудова злополука се счита: съгласно т. 1 на § 1 от Допълнителните разпоредби 

на Наредбата за задължително Застраховане на работниците и служителите за риска 

„Трудова злополука”: всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във 

връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в 

интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. 
 
/3/ Трудова се счита и злополуката, съгласно чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално 

осигуряване, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и 2 по време на обичайния път при 

отиване или при връщане от работното място до:  
1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с 
постоянен характер;   
2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;   
3. мястото за получаване на възнаграждение.  



 
III. СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР  

Чл.3. /1/ Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца.  
 

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ  
Чл.5. Застрахователната сума по застраховка за риска „Трудова злополука” на работниците 

и служителите се определя на база на месечната брутна работна заплата на 

застрахованите работници и служители към момента на сключване на Договора. 

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната 

брутна работна заплата на съответния работник или служител, определена като 12 пъти 

месечната му брутна работна заплата.   
 
V. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БРОЯ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА И РАЗМЕРА НА   

ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА  
Чл.6. /1/ Във връзка с текучеството на застрахованите лица и актуализиране на 
индивидуалните им брутни месечни работни заплати по време на срока на действие 
на застрахователния договор, Застраховащият се задължава да предоставя на 
Застрахователя актуална информация под формата на справка за застрахованите 
работници и служители и актуализираните индивидуални брутни месечни трудови 
възнаграждения на застрахованите лица до всяко петнадесето число на месеца, 
следващ отчетния период. Застрахователят приема отчетният период да бъде 
шестмесечен, считано от датата на начало на застрахователния договор.  
/2/ Застрахователят приема да носи авансово риска по застраховката за всички 
новопостъпили работници и служители през отчетния период, които са включени в 

справката, и на база застрахователна сума, формирана въз основа на актуалните 
индивидуални брутни месечни заплати на застрахованите работници и служители към 

датата на настъпване на застрахователно събитие, изчислени на база пълен работен 

месец.  
/3/ На база предоставена от Застраховащия на Застрахователя справка за всеки 

отчетен период, съгласно чл. 6, ал. 1 от договора, съдържаща актуална информация за 
броя на застрахованите лица и/или индивидуалните им брутни месечни заплати, 

страните по застрахователния договор подписват допълнително споразумение към 

договора. Застраховащият и Застрахователят се задължават да подпишат 
допълнителното споразумение в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на 

получаване от Застрахователя на справката за отчетния период.  
/4/ Допълнителното споразумение урежда общия брой на застрахованите лица и 

общата застрахователна сума по застрахователния договор към последната дата на 

отчетния период. Към допълнителното споразумение, като неразделна част от същото, 

страните по договора прилагат подписана и подпечатана справка, представляваща 

поименен списък на застрахованите работници и служители с индивидуалните им 

брутни работни заплати към последната дата на отчетния период. 
/5/ Застрахователната сума, формирана въз основа на индивидуалните брутни месечни 

заплати на застрахованите работници и служители към края на последния отчетен 

период, се приема за окончателна обща застрахователна сума по сключения 

застрахователен договор и същата се използва при преизчисляването на дължимата от 

Застраховащия застрахователна премия за съответния период на действие на 

застрахователния договор. 
 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ  
Чл.7. /1/ Застрахователната премия се изчислява като процент от общата 
застрахователна сума, определена съгласно чл. 5,  от раздел IV „Застрахователни 



суми” на настоящия договор.  
/2/ Посоченият процент/тарифно число е определен на годишна база и е валиден за 
целия период на действие на застрахователния договор.  
Чл.8. Застрахователната премия по задължителна застраховка „Трудова злополука” е с 

включени административни разноски и такси, дължими съгласно действащото 

законодателство на Р. България, и е в размер на …… (словом) лева за периода на 

застрахователния договор.  
Чл.9. Застрахователят, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, 

начислява данък в размер на 2 (две) на сто върху застрахователната премия по 

застрахователния договор за задължителна застраховка „Трудова злополука”. Начисленият 

от Застрахователя данък, съгласно ЗДЗП, е в размер на ……………..… (словом) лева.  
Чл.10. Застрахователната премия, посочена в чл. 8 от настоящия договор, и данъкът по 

ЗДЗП, посочен в чл. 9 от настоящия договор, се заплащат от Застраховащия на 

Застрахователя, както следва: еднократно, по банков път, в срок до 15 /петнадесет/ работни 

дни, считано от датата на начало на застрахователния договор, срещу представяне 

на документ за плащане и изготвена застрахователна полица, като за този срок 

Застрахователят приема да покрие всички рискове по застрахователния договор.  
Чл.11. Заплащането на застрахователната премия и данъка по ЗДЗП се извършва по 

банкова сметка на Застрахователя при …………., IBAN ………………, BIC ……………….. 
Чл.12. Въз основа на определената за окончателна обща застрахователна сума по 

застрахователния договор по реда на чл. 6, ал. 5 от настоящия договор Застрахователят 

преизчислява дължимата от Застраховащия застрахователна премия и данъка по ЗДЗД за 

съответния период на действие на застрахователния договор. Преизчисляването на 

дължимата от Застраховащия застрахователна премия се извършва от Застрахователя в 

срок до 30 календарни дни, считано от датата на представяне от Застраховащия на 

Застрахователя на справка за последния отчетен период.  
Чл.13. Във връзка с преизчисляването на дължимата застрахователна премия и 
съответния данък по ЗДЗП за срока на действие на застрахователния договор:  
/1/ Застраховащият и Застрахователят подписват Споразумение към застрахователния 

договор, уреждащо дължимата от Застраховащия допълнителна застрахователна премия и 

данък по ЗДЗП, в случай че определената за окончателна обща застрахователна сума за 

застрахованите работници и служители по застрахователния договор надвиши общата 

застрахователна сума по застрахователния договор, заложена при сключване, съответно 

при удължаване на същия. Размерът на допълнителната застрахователна премия, дължима 

от Застраховащия на Застрахователя, се изчислява като разликата между определената за 

окончателна обща застрахователна сума за застрахованите работници и служители по 

застрахователния договор и заложената при сключване, съответно удължаване на 

застрахователния договор обща застрахователна сума, се умножи по посочения в 

застрахователния договор процент, изчислен на годишна база. Застраховащият се 

задължава да заплати начислената допълнителна премия и данъка по ЗДЗП в срок до 15 

/петнадесет/ работни дни, считано от датата на която е получил изготвена от 

Застрахователя сметка за допълнително дължима застрахователна премия и данък по 

ЗДЗП.  
/2/ Застраховащият и Застрахователят подписват Споразумение към застрахователния 

договор, уреждащо дължимото връщане на застрахователна премия и съответния данък по 

ЗДЗП от Застрахователя на Застраховащия, в случай че определената за окончателна 

обща застрахователна сума за застрахованите работници и служители по застрахователния 

договор е по-малка от общата застрахователна сума по застрахователния договор, 

заложена при сключване на същия. Размерът на застрахователната премия, подлежаща на 

връщане от Застрахователя на Застраховащия, се изчислява като разликата между 

заложената при сключване на застрахователния договор обща застрахователна сума и 



определената за окончателна обща застрахователна сума за застрахованите работници и 

служители по застрахователния договор, се умножи по посочения в застрахователния 

договор процент, изчислен на годишна база. Застрахователят се задължава да върне на 

Застраховащия, изчислената за връщане застрахователна премия и данък по ЗДЗП в 

срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на получаване от Застраховащия 

на изготвен от Застрахователя документ за връщане на застрахователна премия и 

данък по ЗДЗП.  
 

VII. ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СРОК НА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА  
Чл.15. /1/ При смърт на застрахованото лице вследствие трудова злополука 

Застрахователят изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния 

работник или служител, определена съгласно чл. 5 от настоящия договор.  
/2/ При трайно намалена работоспособност вследствие трудова злополука 

обезщетението е процент от застрахователната сума, определена съгласно чл. 5 от 

настоящия договор, за съответния работник или служител, равен на процента трайно 

намалена работоспособност на работника или служителя, установен от компетентен 

орган на медицинската експертиза на работоспособността, а именно ТЕЛК или НЕЛК.  
/3/ При временна неработоспособност вследствие трудова злополука се изплаща процент 

от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, съгласно чл. 5 от 

настоящия договор, за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост 

от продължителността на загубената работоспособност:  
1. над 10 до 30 календарни дни включително – 3% от застрахователната сума;   
2. над 30 до 60 календарни дни включително – 5 % от застрахователната сума;   
3. над 60 до 120 календарни дни включително – 7% от застрахователната сума;   
4. над 121 календарни дни – 10% от застрахователната сума.   
Чл.16 Застрахователят се задължава в случай на настъпване на застрахователно 

събитие да изплати застрахователно обезщетение, изчислено въз основа на 

индивидуалната месечна брутна работна заплата на застрахованото лице към датата 

на настъпване на застрахователното събитие, изчислена на база пълен работен месец. 
Чл.17. Дължимото застрахователно обезщетение при задължително застраховане за риска 

„Трудова злополука” на работниците и служителите се изплаща в пълен размер, съгласно 

разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите 

за риска „Трудова злополука” и условията на застрахователния договор, независимо от 

други действащи към датата на застрахователното събитие застраховки, сключени 

от Застраховащия или увреденото лице и покриващи същите рискове.  
Чл.18. Дължимото застрахователно обезщетение за риска „Трудова злополука” на 

работниците и служителите се изплаща съгласно Наредбата за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”. 
Чл.19. За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение по 

задължителната застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука” 

Застрахованият представя на Застрахователя документи съгласно чл. 11 от Наредбата за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”. 

Чл.20. Застрахователят няма право да откаже изплащане на застрахователната сума или 

застрахователно обезщетение по задължителна застраховка на работниците и служителите 

за риска „Трудова злополука”, в случай че за настъпилата злополука е издадено 

разпореждане на ТП на НОИ за признаване на злополуката за трудова.  
Чл.21. Застрахователят не прилага общи и/или специални изключения по 
отношение изплащане на застрахователната сума или застрахователно 
обезщетение по задължителна застраховка на работниците и служителите за риска 
„Трудова злополука”, в случай че за настъпилата злополука е издадено 



разпореждане на ТП на НОИ за признаване на злополуката за трудова. 
 

VIII. САМОУЧАСТИЕ  
Чл.22. Не се прилага самоучастие спрямо Застраховащия и застрахованите лица. 
 

IX. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ  
Чл. 23 В случай на противоречие или несъответствие между Общите и Специалните 
условия на Застрахователя, приложими към застрахователния договор и клаузите в 
застрахователния договор, договорени между Застрахователя и Застраховащия, 
приложими са клаузите, договорени и заложени в застрахователния договор.  
 

X. ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ И ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА  
Чл.25. Застрахователният договор за задължителна застраховка за риска „Трудова 
злополука” осигурява покритие на територията на Република България и страни, в 
които са командировани работници и служители на Застраховащия във връзка с 
извършване на конкретна служебна работа.  
Чл.26. Валидност на застраховката – 24 часа по отношение на риска Трудова злополука. 
 
 
 

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  
Чл. 27 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  
/1/ Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в техническата му 

оферта, която е неразделна част от настоящия договор. 

/2/ Да изплати застрахователно обезщетение на застрахованите лица при 
условията на настоящия застрахователен договор.  
/3/ Да не използва данните, оформени като приложения към настоящия договор и 
информацията, получена при или по повод изпълнението на договора за цели, 
несвързани с неговия предмет, освен след изричното предварително писмено 
разрешение на Застраховащия.  
/4/ Застрахователят и лицата, определени от него да извършват услугите, предмет 
по договора, се задължават да не разкриват пред трети лица информацията, 
станала им известна във връзка с изпълнението на договора и/или представляваща 
търговска или служебна тайна на Застраховащия, освен с неговото предварително 
писмено изразено съгласие. Застрахователят носи солидарна отговорност за 
причинените вреди с лицето, разпространило конфиденциалната информация.  
/5/ Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на Застраховащия в 3-дневен срок от сключване 
на договор. При условие, че Застрахователя не сключи или не представи договор за 
подизпълнение на дейността, предвидена за изпълняване от подизпълнителите в 
посочените срокове, договорът няма да започне да се изпълнява.  
/6/ Договорът/договорите за подизпълнение да включват задължително следната 
информация:  
1. Водещият съзастраховател ...................................................................................................   
2. Съотношението, в което съзастрахователите поемат отговорността, предмет на 

застрахователния договор, както и съотношението на изплащане на застрахователни 

обезщетения:.....................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................   
3. Разпределението на застрахователната премия между съзастрахователите:   
............................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................   



4. Приложими към настоящия застрахователен договор са Общите условия на 

водещия съзастраховател.  
 
Чл. 28 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:  
/1/ Да получи дължимата застрахователна премия по начина и в сроковете, 
предвидени в настоящия договор.  
/1/ Да иска от Застраховащия необходимото съдействие за осъществяване на 
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и 

документи за изпълнение на договора. 
 
Чл. 29 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  
/1/ Да изплати дължимата застрахователна премия по начина и в сроковете, 

предвидени в настоящия договор. 
Чл. 30 ЗАСТРАХОВАЩИЯТ има право:  
/1/ При настъпване на застрахователно събитие, предмет на полицата, неговите работници  
и служители – застраховани лица да получат обезщетение при условията и в 
сроковете, уговорени в този договор.   
/2/ Да изисква от Застрахователя да изпълнява поръчката в срок и в съответствие с 
предложеното в техническата оферта и техническата спецификация, които са 
неразделна част от настоящия договор.   
/3/. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на Застрахователя.    
/5/ Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата оферта на Застрахователя.  
/6/ Да изисква от Застрахователя да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
 
 

ХІІІ. НЕУСТОЙКИ  
Чл. 38 При неизпълнение на задълженията си по чл. 27 от настоящия договор 
Застрахователят дължи на Застраховащия неустойка в размер на 50% (петдесет 
процента) от застрахователната премия, посочена в чл. 8 от настоящия договор.  
Чл. 39 При забава на Застрахователя при плащането на застрахователното обезщетение, 

същият дължи неустойка в размер на 0,5% върху стойността на дължимото обезщетение за 

всеки ден на забава, но не повече от 20% от стойността на обезщетението. 
Чл. 40 В случай на забава при плащането на застрахователната премия, Застраховащият 

дължи законна лихва за забава върху дължимата сума за всеки ден на просрочие.  
Чл. 41 /1/ Неустойките се изплащат в десетдневен срок от датата на писменото им 
предявяване.   
Чл. 42 Плащането на неустойки не лишава изправната страна по настоящия 

договор от правото й да търси обезщетения за действително претърпените вреди и 

пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред. 

 
ХІV. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

Чл. 43 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.  
Чл. 44 В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  
Чл. 45 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди 



и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването 
на настъпилите от това вреди.  
Чл. 46 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
 

ХV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  
Чл. 47 /1/ Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат 

разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв 

начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с 

изпълнението на сключения договор.  
 

ХVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР  
Чл.48 Настоящият договор се прекратява:  
/1/ С изтичане на срока по чл. 3 от настоящия договор;  
2/ По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  
/3/ Едностранно от Застрахователя с шестмесечно писмено предизвестие, връчено 
на Застраховащия не по-късно от 6 /шест/ месеца преди изтичане на срока на 
застрахователния договор.  
/4/ При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от Застраховащия до Застрахователя;  
/5/ С окончателното му изпълнение;    
Чл. 49 Застраховащият може да прекрати договора без предизвестие, когато 
Застрахователят:  
/1/ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 
(пет) работни дни;  
/2/ не отстрани в разумен срок, определен от Застраховащия, констатирани 
недостатъци;  
/3/ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;  
/4/ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва  
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  

/5/ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

Чл. 50 Застраховащият може да прекрати договора едностранно с едномесечно 
писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост 
от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на Застрахователя 
дейности по договора до момента на прекратяването. 
 

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
  
Чл. 52 /1/ Всички съобщения, предизвестия, поръчки и нареждания, свързани с 

изпълнението на този договор и разменяни между Застраховащия и Застрахователя, са 

валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна 

поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

/2/ Адресите на страните са:  
ЗАСТРАХОВАЩ: …………………………………………;  
Адрес: ……………………………………..  
Телефон за заявки:………………………. 

Факс за заявки:……………………………. 

Електронен адрес за заявки: ………………………… 
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ……………………………….;  



Адрес: ……………………………………..  
Телефон за заявки:………………………. 

Факс за заявки:…………………………….  
Електронен адрес за заявки: ………………………… 
 
Чл. 53 Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 

адрес (факс, ел. поща) другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно 

връчени и когато са изпратени на стария адрес.   
Чл. 55 Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена 
форма и са подписани от съответната страна.  
Чл. 56 Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от 

клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови 

разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси 

действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на настоящия договор 

при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.  
Чл. 57 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия 
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или 
неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията 
си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в 
писмено споразумение, неразделна част от настоящия договор. При непостигане на 
съгласие всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани 
от компетентния съд.  
Чл. 58 За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага действащото 

законодателство 
 
Неразделна част от настоящия договор е:  
 
2. Приложение №1. Поименен списък на работниците и служителите от 

дружеството с индивидуалните им брутни работни заплати към сключването на 

Договора.   
 
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 
 
 
ЗА ЗАСТРАХОВАЩИЯ: ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 
 
........................................ ........................................ 
/подпис и печат/ /подпис и печат/ 


