КЛЮЧОВИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ТЕРМИНИ:
• Бенефициент е физическо лице или дружество, което според застрахователна полица може да
получава плащане по силата на застрахователната полица, ако настъпи застрахователно събитие. Не
е необходимо бенефициентът да бъде застрахованото лице/притежател на полица, като може да
има повече от един бенефициент по силата на застрахователна полица.
• Предявител на претенция е или бенефициент, който предявява претенция по застрахователна
полица, или физическо лице или дружество, което предявява претенция срещу бенефициент, ако
претенцията попада в обхвата на застрахователната полица.
• Обработване на претенции е процесът на обработване на претенция, направена по силата на
застрахователна полица.
• Оферта е процесът на предоставяне на оферта на бъдещо застраховано лице/притежател на
полица за застрахователна полица.
• Начало на застраховането е моментът на влизане в сила на застрахователната полица.
• Застраховка е създаването на пул и прехвърлянето на риск за осигуряване на финансова защита
срещу възможните непредвидени обстоятелства. Има много видове застраховка. Изразът застраховка
също така може да означава презастраховка.
• Застрахователна полица е застрахователен договор, сключен между застрахователя и
застрахованото лице/притежател на полица.
• Участници на застрахователния пазар или участници представляват посредник, застраховател
или презастраховател.
• Застраховано лице/притежател на полица е физическото лице или дружеството, от чието име
застрахователната полица се издава. Възможното застраховано лице/притежател на полица може да
се свърже с посредник за закупуване на застрахователна полица или може да се свърже със
застраховател директно или посредством уебсайт за ценово сравнение.
• Застрахователите (понякога също така наричани „подписвачи“) предоставят застрахователно
покритие на застрахованото лице/притежатели на полици в замяна на премията. Един
застраховател също така може да бъде и презастраховател.
• Посредниците помагат на притежателите на полици и застрахователите да получат застрахователно
покритие. Те може да предлагат консултации и да обработват претенции. Много застрахователни и
презастрахователни полици се получават посредством посредници.
• Администриране на полица е процесът на администриране и управление на застрахователната
полица след началото на застраховането.
• Премия е паричната сума, която следва да бъде заплатена от застрахованото лице/притежателя на
полица на застрахователя по застрахователната полица
• Презастрахователите предоставят застрахователно покритие на друг застраховател или
презастраховател. Тази застраховка е известна като „презастраховка“.
• Подновяване е процесът, при който застрахователят по силата на застрахователната полица
предоставя оферта на застрахованото лице/притежателя на полица за нова застрахователна
полица, за замяна на съществуващата след

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ В ОБЛАСТТА НА
ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:
• ОРЗД е Общият регламент за защита на данните на ЕС и националното законодателство за защита на
данните, което е в сила в съответната страна-членка на ЕС, в която Марш е учредено.
• Администратор на лични данни е юридическо лице, което събира и съхранява лични данни. То
решава какви лични данни да събира за вас и по какъв начин тези лични данни биват използвани.
Всеки един участник на застрахователния пазар при използване на вашите лични данни за целите,
изложени в [Раздел 5] може да изпълнява ролята на администратор на данни.
• Обработващ лични данни е юридическо лице, което обработва лични данни от името на
администратора на лични данни
• Лични данни са всички данни, въз основа на които вашата самоличност може да бъде установена и
които се отнасят до вас. Те може да включват данни за всички претенции, предявени от вас.
• Обработване на лични данни включва събиране, използване, съхранение, разкриване или изтриване
на вашите лични данни.

