
Условия   за   ползване   на   интернет   страницата    www.proins.bg   
  

Интернет  страницата   www.proins.bg  е  собственост  на  „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН  БРОКЕР          
ПРО  ИНС“  ЕООД,  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр.  София,  район  Искър,  ул.  Илия                 
Бешков   2,   e-mail:    brokers@proins.bg  
  

Дефиниции   
  

Условия  за  ползване  –  правилата,  които  всички  потребители  на  интернет  страницата             
www.proins.bg    се   съгласят   са   спазват   безусловно.   
Доставчик   –   „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН   БРОКЕР   ПРО   ИНС“   ЕООД   
Сайт   –   интернет   страницата    www.proins.bg   
Потребител   –   всяко   лице,   което   има   достъп   до   сайта   
Съдържание   –   цялата   информация,   публикувана   на   сайта   
  

Условия   за   ползване  
Всеки  потербител,  получил  достъп  до  интернет  страницата   www.proins.bg  и  се            

задължава  да  спазва  Условията  за  ползване  на  сайта,  както  и  всички  разпоредби  на               
българското  и  международното  законодателство.  При  несъгласие  с  Условията  за  ползване,            
потребителят  е  длъжен  да  преустанови  незабавно  използването  на  сайта.  Доставчикът  не             
носи   отговорност,   ако   потребителят   не   се   е   запознал   с   настоящите   условия.     

Използването  на  сайта  е  по  инициатива,  желание  и  за  сметка  на  потребителя.              
Потребителя  осигурява  сам  устройства,  софтуер,  достъп  до  интернет  и  т.н.  необходими  за              
достъп  до  сайта.  Достъпът  до  сайта  е  свободен,  въпреки  това  Доставчикът  не  дължи  на                
потребителя  никакви  суми  за  такси  за  достъп  до  сайта  (на  пример,  такси  за  интернет  връзка,                 
мобилен   интернет   и   други   подобни)   

Цялата  информация,  снимки,  файлове,  материали  и  т.н.  са  собственост  на  доставчика             
и  не  могат  да  бъдат  копирани,  запазвани  и  разпространявани  без  неговото  изрично  съгласие.               
Ако  потребител  желае  да  сподели  част  от  информацията  в  сайта  е  задължен  да  приложи                
директен   линк   към   страницата.   

Доставчикът  има  право  да  попълва,  променя  и/или  изтрива  съдържанието,  да  прекъсва             
и  възобновява  достъпа  до  сайта  по  всяко  време,  без  да  уведомява  потребителя.  Пълното               
съдържание   се   предоставя   във   вида,   в   който   е.   

Доставчикът  се  стреми  да  предоставя  достоверна  информация,  без  подвеждащи           
данни.  Въпреки  предприетите  мерки  „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН  БРОКЕР  ПРО  ИНС“  ЕООД  не            
гарантира   точността   и   пълнотата   на   съдържанието.   

Доставчикът,  негови  служители,  управителя,  както  и  всички  останали  наети  лица  за             
създаване  и  поддръжка  на  този  сайт  не  носят  отговорност  за  каквито  и  да  е  претърпени  вреди                  
при  използването  му  (в  това  число,  но  не  само,  преки,  косвени,  наказателни,  специални,               
случайни,  предизвикани,  последващи  вреди,  щети  от  пропуснати  ползи,  от  загуба  на             
информация  или  прекъсване  на  дейността  или  други),  причинени  по  какъвто  и  да  е  друг                
начин,  свързани  или  произтекли  от  използването,  невъзможността  да  бъде  използван  или             
липсата  на  достъп  до  сайта  или  на  материал,  публикуван  в  него,  както  и  боравенето  с  него  (в                   
т.ч.  технически  проблеми,  независимо  от  положените  от  Доставчика  усилия)  или  на  други              
сайтове,  към  които  този  сайт  препраща,  както  и  на  други  материали,  информация,  продукти               
или  услуги,  които  се  съдържат  в  някои  от  тези  сайтове,  независимо  от  основанието  и  липсата                 
на  предупреждение  за  евентуалното  възникване  на  вреди  и  дори,  когато  Доставчикът  е  бил               
уведомен   за   вероятността   от   настъпване   на   подобни   щети.   

Възможно  е  в  сайта  да  има  хипервръзки  към  уеб  сайтове,  източници  или              
рекламодатели,  които  са  собственост  на  трети  страни.  Доставчикът  не  наблюдава  тези             
препратки   в   Сайта   ,   тъй   като   те   са   предоставени   само   за   улеснение   на   потребителите. 
Възможно  е  в  сайта  да  има  хипервръзки  към  уеб  сайтове,  източници  или  рекламодатели,               
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които  не  са  собственост  на  „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН  БРОКЕР  ПРО  ИНС“  ЕООД.  Доставчикът             
не  наблюдава  тези  препратки  в  сайта  ,  тъй  като  те  са  предоставени  само  за  улеснение  на                  
потребителите.   

Когато   използв   препратките,   Потребителят   е   наясно,   че   напуска   този   сайт.   
Доставчикът   не   носи   отговорност   за   достъп,   съдържание,   пълнота,   актуалност,   достоверност   
и   полезност   на   информация,   реклами,   продукти   или   други   материали,   станали   достъпни   чрез  
тях.   Доставчикът   не   носи   отговорност   за   политиката   относно   защитата   на   личните   данни   или   
сигурността   на   тези   сайтове.   Ползването   им   е   отговорност   единствено   на   потребителя.     
  
  


