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Моля, отговорете от името на компанията, която представлявате (Kомпанията), на всички 14 въпроса. Дружествата от групата на „Алианц България 
Холдинг” АД, техните служители и ръководство използват посочената от Вас информация единствено за целите на конкретния конкурс, във връзка с който 
настоящият въпросник е представен на Вашето внимание. Поверителността е гарантирана.  

Официално наименование  
на Компанията 

 

Лице за контакт  
с Алианц България 

 

Лице за контакт от 
страна на Алианц България 

 

Населено място  Дата 
дд.мм.гггг 

Попълнил/а въпросника 
(подпис) 

 

1. В коя държава е регистрирана Kомпанията?  

2. Вашата Kомпания или компанията, която е неин собственик, до края на веригата на 
собственост, листва ли се на фондова борса? Ако „Да“, посочете на коя борса.  

 

3. Вашата Kомпания има ли действаща Антикорупционна политика или други 
антикорупционни стандарти (напр., но не само: антикорупционна програма, указания за 
подаръци и развлечения)? Ако „Да“, моля, посочете къде и как бихме могли да получим повече 
информация по темата (напр. на интернет страницата Ви?).  

 

4. Компанията Ви била ли е обект на наказания или глоби за нарушаване на 
законодателството срещу подкупничеството и/или срещу корупцията,  и/или срещу 
измама, и/или към момента има ли действащи административни и/или наказателни 
процедури и/или разследвания и/или влезли в сила присъди за нарушаване на закон срещу 
подкупничеството и/или срещу корупцията, и/или срещу измама по отношение на: а) 
Вашата Компания, или б) Коя да е компания до края на веригата на собственост и/или 
управление, или в) Който и да е представител, пълномощник, директор и/или друго лице с 
управленски функции на посочените в а) и б) като част от задълженията им, свързани с 
Компанията. Ако „Да“, моля, посочете по ясен и разбираем начин информация по случаите 
и последващите действия от страна на компанията Ви за отстраняване на 
проблемите. Случаите приключени ли са?  
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5. Вашата Kомпания има ли действаща Антитръст политика или други антитръст 
стандарти (напр., но не само: антитръст програма, указания за съответствие с 
антитръстовото законодателство)? Ако „Да“, моля, посочете къде и как бихме могли да 
получим повече информация по темата (напр. на интернет страницата Ви?). 
 

 

6. Компанията Ви (или други компании от вашата икономическа група) била(и) ли е(са) 
обект на наказания или глоби за нарушаване на законодателството за защита на 
конкуренцията, и/или към момента има ли действащи административни и/или 
наказателни процедури и/или разследвания и/или влезли в сила присъди за нарушаване на 
законодателството на Република България или ЕС за защита на конкуренцията по 
отношение на: а) Вашата Компания, или б) Коя да е компания до края на веригата на 
собственост и/или управление, или в) Който и да е представител, пълномощник, 
директор и/или друго лице с управленски функции на посочените в а) и б) като част от 
задълженията им, свързани с Компанията. Ако „Да“, моля, посочете по ясен и разбираем 
начин информация по случаите и последващите действия от страна на компанията Ви за 
отстраняване на проблемите. Случаите приключени ли са? 
 

 

7. За изпълнение на ангажиментите по отношение на потенциалния договор с Алианц 
Компанията Ви ще бъде ли в директен контакт с „държавни служители“* (напр., но не само: 
за да получи лиценз и пр.)? Ако „Да“, посочете детайли.  

 

* Дефиниция на понятието „държавен служител” за целите на въпросника: Всеки, който работи в официално лично качество за или в полза на притежавани от държавата или 
контролирани от държавата юридически лица, държавни институции, агенции, политически партии, партийни функционери, политически кандидати, или за публични 
международни организации на ниво „правителства” (напр. ООН, ЕС, МВФ, Световната банка). Това може да включва и консултанти, които са на управленски позиции в 
публичния сектор или местното/държавното управление, служители на компании, притежавани или контролирани от правителства, от лица на официална длъжност в 
политически партии и подобни, и/или служители на държавни агенции. Понятието включва както местни така и чуждестранни лица, както и най-близките членове на 
семействата им (родители, съпрузи, деца, братя и сестри), както и всички други лица, които разчитат на материалната подкрепа от посочените лица.  

8. Има ли във Вашата Компания лица с управленски и представителни функции или други 
директно свързани с договора с Алианц служители, които да представляват „държавни 
служители”? Ако „Да“, моля, посочете детайли.  

 

9. Имате ли намерение да използвате подизпълнители във връзка с потенциалния 
договор с Алианц? Ако „Да“, потвърдете по недвусмислен начин, че нямате съмнения в 
техния интегритет.  
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10. Що се отнася до потенциалния договор с Алианц, действате ли като представител 
на консорциум? Ако „Да“, посочете останалите компании от консорциума и потвърдете 
по недвусмислен начин, че нямате съмнения в интегритета им.  

 

11. Компанията, която представлявате има ли връзка със служители, ръководители или 
агенти на дружество от групата на „Алианц България Холдинг” АД? (напр., но не само: те 
или членове на техните семейства са собственици/притежават дял от представляваната от 
Вас компания.) Ако Да“, моля, посочете подробности.  

 

12.  За целите на изпълнение на договора с някое от дружествата от групата на „Алианц 
България Холдинг, компанията, която представлявате ще обработва ли лични данни? 

 

13. Ако отговорът на предходния въпрос е ДА, имате ли приета политика за защита на 
личните данни?   

14. Компанията Ви има ли процедура за приемане и разглеждане на оплаквания от клиенти 
и трети лица?  

 

15. Без отношение към конкретния конкурс, Компанията Ви притежава ли сертификати, 
за които бихте искали да ни информирате, за да придобием представа за нивото Ви на 
съответствие с определени изисквания, добрите практики и репутацията Ви? (напр., но 
не само: за опазване на околната среда, за устойчиво развитие, за сигурност на информацията и 
пр.)  

 

16. Компанията Ви участва ли дългосрочно в дейности на корпоративна социална 
отговорност, дарителски, доброволчески акции и пр.? Ако „Да“, кои са те?  

 

 


