Отговор
- Към действащия по застраховка Имущество „Пожар и
природни бедствия”, Договор № 100-Д-297/27.07.2018 г.
(Застрахователна полица № 181000801К000003), към
настоящия момент не е предоставяна актуална справка за всяко
увеличение и/или намаление на активите, тъй като не е изтекло
първото тримесечие по сключения договор.
- По застраховка Имущество „Пожар и природни бедствия” за
Всички оперативни застрахователни полици се отнася за застрахователните последните 5 години няма заведени съдебни искове от и срещу
полици за имуществени вреди, прекъсване на дейността, отговорности на трети „Летище София” ЕАД.
лица, тероризъм и др.
- По застраховка „Отговорност на летище София за причинени
Можете ли да разкриете всички текущи графици и формулировки на имуществени и неимуществени вреди на трети лица от
застрахователните полици?
дейността им като летищен оператор и оператор по наземно
обслужване” има заведени съдебни искове от и срещу „Летище
София” ЕАД - информацията е налична за преглед в
Електронната секция на Информационна зала – Приложение
3.65.1

№
Въпрос - BG
1. Освен това, бихте ли се уверили, че в качените данни е включена следната
информация:
- всички текущи графици и формулировки от оперативната застрахователна
полица
- 5-годишна история на опита по отношение на исковете по всички оперативни
застрахователни полици.

2.

Бихме искали да попитаме дали има възможност да качите някои документи,
които всъщност се намират във физическата информационна зала, във
виртуалната информационна зала, за да имаме по-лесен и бърз достъп.
Документите, които бихме искали да прегледаме и да имаме във виртуалната
информационна зала, са:
2.7.1.

3.51.

3.51.1.

Информация относно
застрахователната
стойност/сума на обекта,
съгласно чл. 400 от Кодекса
за застраховането.
Договор за застраховка №
181000801К000003
Справка за заведени щети
от „Летище София” ЕАД по
застраховка имущество по

Information on the
insured value / amount of
the object, according to
Art. 400 of the Insurance
Code.
Insurance contract №
181000801К000003
Report on damages
incurred by Sofia Airport
EAD for property
insurance under insurance

BG

online

27/09/2018

BG

offline

04/09/2018

BG

offline

26/09/2018

Документите, които са налични за преглед във Физическата
секция на Информационната зала съдържат чувствителна
информация, поради което се предоставят само за преглед на
място.
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3.52.

3.64.

5.6.7.3

застрахователен договор
№100-Д-297/27.07.2018 г.

contract №100-D-297 /
27.07.2018

Възлагателно писмо № 10011504/25.05.2018 г.
Справка за заведени щети
от „Летище София” ЕАД по
застраховка имущество,
застрахователен договор №
100-Д-107/23.05.2017 г.
„Пожар и природни
бедствия”

Invitation letter 10011504 / 25.05.2018
Report on damages
incurred by Sofia Airport
EAD for property
insurance, insurance
contract № 100-Д-107 /
23.05.2017 "Fire and
natural disasters"

Сертификат

Certificates of insurance

BG

offline

04/09/2018

BG

offline

26/09/2018

BG

online

16/07/2018
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