
 БОС
БРОКЕРСКА 

ОПЕРАТИВНА СИСТЕМА
Готово решение за ефективно 
извършване на оперативната 

работа на застрахователя

БОС е WEB базирана оперативна система, която 
напълно обхваща дейността на застрахователния 
брокер и осигурява възможност за онлайн 
връзка с информационните системи на 
застрахователните компании за издаване на 
електронни полици Гражданска отговорност 
съгласно изискванията на наредба 42/03.11.2010г. 
на КФН.

БОС подобрява вътрешната организация, 
управлението на човешките ресурси и цялата 
ефективност на брокера, подобрява финансовата 
отчетност, отчитането към застрахователните 
компании, отчитането към КФН.

БОС предоставя гъвкава възможност, спрямо 
организационната структура на брокера – йе-
рархични структурни описания: централен офис, 
регионални офиси, свързани брокери, служители 
към различните нива и структурни звена. Разпо-
лага с гъвкави схеми за вътрешно изчисляване 
на възнаграждения и комисионни, разпределя 
функциите, ролите и нивата на достъп.

ПО-ВАЖНИТЕ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА СА: 

 \ Организационна структура на брокер

 \ Застрахователни компании, договори

 \ Изчисляване и управление на комисионни

 \ Различни видове застраховки

 \ Клиенти

 \ Обекти на застраховане

 \ Тарифи и тарифен калкулатор

 \ Изготвяне и отпечатване на полици

 \ Отчитане към застрахователните компании

 \ Следене на плащания, вътрешна финансова отчетност

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

При разработването на системата са взети в предвид всички 
застрахователни компании на българския пазар и предлагани-
те от тях договори, условия и тарифи.
Управлението на комисионните и вътрешната финансова от-
четност с БОС е много лесно и бързо. Човешкият фактор е из-
ключен, което от своя страна намалява процента на допуснати 
грешки. Това се постига чрез:

 \ Улеснено въвеждане на комисионните възнаграждения и 
метода на тяхното изчисляване

 \ Следене на сроковете на валидност на договорите със 
застрахователните компании за всеки отделен вид коми-
сионна (гражданска отговорност, имуществена и др.)

 \ Гъвкаво изчисляване, в зависимост от условията на за-
страхователя

 \ Финансова отчетност и връзка със счетоводството

ТАРИФИ • КАЛКУЛАТОРИ

БОС поддържа различни тарифи и тарифни калкулатори, в 
зависимост от застрахователните компании. Позволява срав-
нение на оферти на различните застрахователи, автоматично 
изчисляване на застрахователни премии. Предлага удобен ин-
терфейс за поддържане на тарифи и възможност за автомати-
зирано зареждане на тарифи от файл - csv, xls.

В сътрудничеството с 
Сиела Норма АД и Гравис България АД



СВЪРЗАНОСТ  
СЪС СИСТЕМИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

БОС си комуникира напълно автоматизирано с информа-
ционните системи на застрахователните компании.

ЕЛЕКТРОННИ ПОЛИЦИ

БОС осигурява възможност за онлайн връзка с информа-
ционните системи на застрахователните компании за из-
даване на електронни полици Гражданска отговорност 
съгласно изискванията на наредба 42/03.11.2010 г. на 
КФН.

РАБОТА С БОС

БОС се предлага за ползване под различни форми, в 
зависимост от конкретните нужди на потребителя:

 \ Като класическа продажба на софтуер, инсталиран на 
сървър на клиента

 \ Като услуга – на база абонамент за ползване на 
софтуера, инсталиран на сървър на БОС

 \ Като комуникационен модул между специфични 
информационни системи на застрахователни брокери 
и информационните системи на застрахователните 
компании

БОС • Брокерска оперативна система • www.bosbg.com

БОС – софтуерен продукт, създаден благодарение на 
обединените усилия на две от най-успешните софтуерни 

компании в България Сиела Норма АД и Гравис България АД

Потребители Абонамент * Закупуване **

до 10 8 лв.
до 50 7 лв. 7 000 лв.

до 100 6 лв. 10 000 лв.
над 100 5 лв. 15 000 лв.

Цени без ДДС

 * Абонамент – наем за достъп на 1 потребител за 1 месец до инсталация 
на сървър на БОС

 ** Закупуване – ползване с инсталация на сървър на клиента

** 15% – годишна такса поддръжка на закупен продукт
** 30% – еднократна актуализация на закупен продукт

Котнакти: тел.: 2 954 10 30 вътр. 102, 0888 388 744, e-mail: support@bosbg.com


