
Указания  

Секция  

 

1. : Попълват се трите имена на собственика по талон на кирилица за ФЛ или наименованието на 

ЮЛ 

2. : Записва се ЕГН за ФЛ или ЕИК за ЮЛ 

3. : Изписват се първите букви от населеното място и от автоматично падащо 

меню се избира вярното 

4. : Отбелязва се шофьорският стаж на кандидата за застраховане 

 

1. : Изписва се както се вижда в талона на латиница с главни букви и цифри 

2. : Намира се най-долу вдясно на талона  

3. : Избира се от падащо меню 

4. : Сменя се само, ако е различно от посоченото. 

Ако е ДА, се маркира от НЕ да стане Да  

5.  : Сменя се само, ако 

е различно от посоченото. Ако е ДА, се маркира от НЕ да стане Да  

* След като всичко е попълнено, натиснете бутон   

 

Секция  

Излиза офертите на 3-те компании

 



- След като сте разгледали предложенията и сте се спрели на конкретна оферта, натиснете бутон

 

Секция  

 

1. Попълва се коректно населеното място, до 

което да бъде изпратена полицата  

2. : Попълва се телефон за връзка, по възможност мобилен 

3. : Три имена на получателя  

4. : Посочва се email за контакт 

5. : Вписва се максимално точно пълният адрес - улица, 

№ , квартал, блок, вход, етаж, номер на апартамент 

6. : Избира се от падащо меню Наложен платеж или Плащане по банков път 

7. : Впишете датата, от която желаете полицата да влиза  в сила . Изборат на 

дата направете от календара, който ще се появи при натискане в полето 

8.  : Избира се от падащо меню вида плащане - еднократно или 

разсрочено - на 2 или 4 вноски .  

 

9. Оттук прикачете четлива снимка на големия талон, като внимавате да се вижда целия!   

 

 

10.Сложете чек на Запознат/а съм с общите условия  

* След като всичко е попълнено коректно, натиснете директно бутон 

 

 

Веднага след това ще излезе съобщение: 



 

 

Наш служител ще се свърже с вас! 

 


