
ОБЩИ УСЛОВИЯ ОБЩИ УСЛОВИЯ 
ПО ЗАСТРАХОВКА ПО ЗАСТРАХОВКА 

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1. „ЗД  ЕВРОИНС”  АД,  наричано  по-нататък   “ЗАСТРАХОВАТЕЛ”, 
сключва  по  настоящите  общи  условия  застрахователен  договор 
“Професионална  отговорност”  за  осигуряване  на  застрахователна 
закрила на лице,  упражняващо професия  или дейност за която има 
необходимата  правоспособност,  наричано  по-нататък 
“ЗАСТРАХОВАН”.

Чл.2. Застрахователното  покритие  е  в  зависимост  от  избраната  от 
ЗАСТРАХОВАНИЯ клауза, както следва:

(1) КЛАУЗА  01  –  “Професионална  отговорност  на  персонала  в  лечебно 
заведение”. По тази клауза се застрахова професионалната отговорност 
на  лице,  което  упражнява  медицинска  професия,  съгласно  Закона  за 
лечебните заведения;

(2) КЛАУЗА  02  –  “Професионална  отговорност  на  нотариуси”.  По  тази 
клауза се  застрахова професионалната отговорност  на  лице,  на  което 
държавата е възложила по съответния ред извършване на предвидените 
в  законите  нотариални  действия,  съгласно  Закона  за  нотариусите  и 
нотариалните действия;

(3) КЛАУЗА  03  –  “Професионална  отговорност  на  застрахователния 
брокер”. По тази клауза се застрахова професионалната отговорност на 
лице,  което  извършва  застрахователно  и/или  презастрахователно 
посредничество, съгласно Кодекса за застраховането;

(4) КЛАУЗА  04 –  “Професионална  отговорност  на  адвокати”.  По  тази 
клауза  се  застрахова  професионалната  отговорност  на  лице,  което 
упражнява  адвокатска  професия  самостоятелно  или  в  съдружие, 
съгласно Закона за адвокатурата;

(5) КЛАУЗА  05  –  “Професионална  отговорност  на  частен  съдебен 
изпълнител”.  По  тази  клауза  се  застрахова  професионалната 
отговорност на  лице,  на което държавата е възложила принудителното 
изпълнение  на  частни  притезания  или  публични  вземания,  съгласно 
Закона за частните съдебни изпълнители,

(6) КЛАУЗА 06 – “Професионална отговорност на синдик”. По тази клауза 
се застрахова професионалната отговорност на лице, което е назначено 
за синдик, съгласно Търговския закон;

(7) КЛАУЗА  07  –  “Професионална  отговорност  на  доставчик  на 
удостоверителни  услуги”.  По  тази  клауза  се  застрахова 
професионалната  отговорност  на  лице,  което  извършва  дейност  като 
доставчик на удостоверителни услуги, съгласно Закона за електронния 
документ и електронния подпис;

(8) КЛАУЗА  08  –  “Професионална  отговорност  на  физическо  или 
юридическо  лице”.  По  тази  клауза  се  застрахова  професионалната 
отговорност на лице, което упражнява професия или извършва дейност, 
съгласно действащото законодателство. 

Чл.3. Застраховката е валидна само на територията на Република България, 
освен ако писмено не е уговорено друго.

 
II. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:

Чл.4. С  договора  за  застраховка  “Професионална  отговорност” 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да покрие регламентираната в 
действащото законодателство отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за 
обезщетение  на вреди,  настъпили  вследствие  на  виновно 
неизпълнение на неговите професионални задължения. 

Чл.5. Застраховката  покрива  професионалната  отговорност  на 
ЗАСТРАХОВАНИЯ по писмени претенции на  увредените  лица за 
причинените  им вреди,  предявени  в  срока  на  действие  на 
застрахователния  договор.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива 
отговорността на ЗАСТРАХОВАНИТЕ в границите на определените 
в договорите застрахователни суми.

III. ПОКРИТ РИСК:

Чл.6. За  покрит  риск  по  застрахователния  договор  се  счита  опасността 
/вероятността/  от  причиняване  на  вреди  от  ЗАСТРАХОВАНИЯ, 
вследствие  на  виновно  неизпълнение  на  неговите  професионални 
задължения. 

IV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Чл.7. Застраховката  не  покрива  изплащането  на  обезщетение  за  вреди, 
произтичащи от: 

(1) косвени загуби;

(2) форсмажорни  обстоятелства,  като  земетресение,  буря, 
наводнение,  военни  действия,  бунт,  революция,  въстание, 
военен  преврат,  узурпиране  на  властта,  размирици,  стачка, 
локаут, тероризъм;

(3) пряко  или  косвено  действие  на  йонизираща  радиация  или 
радиационно замърсяване;

(4) неправомерно използване на запалими или взривни материали;
(5) общата гражданска отговорност  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ,  която 

не е свързана с професионалната му дейност;
(6) глоби, административни наказания, както и неустойки и други 

обезщетения,  дължими  от  ЗАСТРАХОВАНИЯ по  силата  на 
договор  извън  обхвата  на  отговорността  му  по  Закона  за 
задълженията и договорите;

(7) действия, респ. бездействия, в резултат на които е претърпяло 
вреди лице,  свързано със ЗАСТРАХОВАНИЯ по смисъла на 
Търговския закон или Кодекса за застраховането /КЗ/;

(8) възникнали  задължения  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ във  връзка  с 
извършено от него криминално деяние /престъпление/;

(9) вреди причинени от вещи, собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ 
или намиращи се под негов надзор;

(10) повреда, загуба или унищожаване на имущество, унищожени, 
повредени, загубени или изчезнали документи, които са били 
собственост или са поверени на ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка 
с професионалната му дейност;

(11) извършени действия от лице, което не отговаря на законовите 
изисквания  за  упражняване  на  съответната  професия  или 
дейност и/или непритежава, респ. са му отнети или са с изтекъл 
срок,  съответните  за  професията/  дейността 
лиценз/регистрация/разрешение;

(12) поета  по  силата  на  облигационно  правоотношение  /договор, 
едностранна сделка и др./ отговорност от ЗАСТРАХОВАНИЯ, 
освен ако писмено не е уговорено друго;

(13) неизпълнението  от  страна  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ на 
задължението  за  съобщаване,  от  което са  произтекли  лихви, 
пропуснати ползи и/или други вреди;

(14) неизпълнение  на  задължения  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ  като 
работодател  /вреди,  нанесени  на  собствени  служители  и/или 
работници/;

(15) техническа  неизправност  на  софтуерни,  хардуерни, 
микропроцесорни и др. устройства;

(16) умишлени  действия  и/ или  груба  небрежност,  както  и 
нарушаване на нормативно определени изисквания от страна 
на  ЗАСТРАХОВАНИЯ  или  свързани  с  него  лица,  целящи 
неоснователно обогатяване от застраховката

(17) действия  извършени  умишлено  или  в  резултат  на  груба 
небрежност, с изключение на случаите когато застраховането 
на отговорността е задължително по закон;

(18) притежаване  и  използуване  на  недвижима  или  движима 
собственост  (вкл.  плавателни  съдове,  летателни  апарати  и 
моторни превозни средства);

(19) замърсяване на почвата, водата, въздуха и други елементи на 
околната среда;

(20) извън посочените в полицата професия/дейност и територия на 
валидност;

(21) случаи, изрично предвидени в застрахователния договор.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:
 
Чл.8. Застрахователният договор се сключва писмено във формата на 

застрахователна полица, която може да бъде индивидуална или 
групова,  с  приложен  поименен  списък  на  лицата,  които  ще 
бъдат застраховани /по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ/.

Чл.9. Застрахователен  договор  се  сключва  на  основание  писмено 
предложение  за  застраховане  /по  образец  на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ/.

Чл.10. Писменото  предложение  за  сключване  на  застрахователен 
договор  или  писмените  отговори  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ на 
поставени  от  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ въпроси  относно 
обстоятелства,  имащи  значение  за  естеството  и  размера  на 
риска, са неразделна част от застрахователния договор.

Чл.11. Застрахователният  договор  влиза  в  сила  след  плащането  на 
цялата дължима премия или на първата вноска от нея, когато е 
уговорено  разсрочено  плащане  на  премията,  освен  ако  със 
закон е предвидено или в договора е уговорено друго. 

Чл.12. (1)  Застрахователният  договор  се  сключва  за  срок  от  една 
година;

(2)     по  договореност  между  страните  застрахователния  договор 
може да се сключи и за по-кратък или по-дълъг срок.
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Чл.13. Прекратяване на застрахователния договор:
(1) по взаимно съгласие,  изразено в писмена форма.  В този случай на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ  се  връща  част  от  застрахователната  премия, 
пропорционална  на  неизползвания  остатък  от  периода  на 
застраховката,  при условие,  че  по този договор не  е  платено и не 
предстои да се заплаща застрахователно обезщетение;

(2) едностранно:
а/ от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, чрез три дневно писмено предизвестие до 
ЗАСТРАХОВАНИЯ. В този случай прекратяването влиза в сила от 
датата на изтичане на предизвестието;
б/  от  ЗАСТРАХОВАНИЯ,  считано  от  датата  на  получаване  от 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на писмено уведомление за прекратяване;
в/ в случаите на прекратяване на застраховката по условията на б. “а” 
и “б” и ако по този договор не е платено и не предстои да се заплаща 
застрахователно обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи връщане 
на премия, съгласно следното:
-  ако  прекратяването  е  поискано  от  ЗАСТРАХОВАНИЯ,  той  има 
право  да  получи  част  от  застрахователната  премия,  равна  на 
разликата  между  цялата  застрахователна  премия  и  частта  от 
премията  изчислена  по  краткосрочната  тарифа  на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изминалия период на застраховката;
-  ако  прекратяването  е  поискано  от  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ,  същият 
връща  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ част  от  застрахователната  премия, 
пропорционална  на  неизползвания  остатък  от  периода  на 
застраховката. 

(3) с изтичането на срока, за който е сключен;
(4) при  изчерпване  предвидените  по  настоящите  общи  условия  и 

вписани  в  застрахователната  полица  лимити  на  отговорност,  в 
резултат на изплащане на застрахователно обезщетение;

(5) в  случаите,  при  условията  и  по  начина,  предвидени  в  Кодекса  за 
застраховане. 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

Чл.14. Размерът  на  застрахователната  премия  се  определя  съгласно 
тарифата  на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ,  която  е  валидна  към датата  на 
сключване на застрахователния договор.

Чл.15. Застрахователната премия се заплаща еднократно, при сключване на 
застрахователния договор, или разсрочено на вноски, определени по 
размер  и  падеж в застрахователната  полица. При неплащането  на 
разсрочена  вноска  от  застрахователната  премия 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да  намали застрахователната сума,  да 
измени договора  или  да  го  прекрати,  при  условията  на  чл.202  от 
Кодекса за застраховането.

Чл.16. Когато  застрахователно  събитие  е  настъпило  преди 
застрахователната  премия  да  е  издължена  изцяло  от 
ЗАСТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да удържи размера 
на  неиздължената  премия  от  размера  на  застрахователното 
обезщетение.

Чл.17. При  сключване  на  застрахователния  договор  за  срок  по-малък  от 
една  година,  застрахователната  премия  се  изчислява,  съгласно 
краткосрочната тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

Чл.18. Застрахователната сума /лимит на  отговорност/  се  договаря между 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  и  ЗАСТРАХОВАНИЯ и  се  вписва  в 
застрахователната полица.

Чл.19. Отговорността  на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по  всички  дължими  по 
застрахователната  полица  обезщетения  не  може  да  надхвърля 
договорения общ лимит.

Чл.20. Отговорността на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за едно събитие не може да 
надхвърля договорения за това лимит. Ако настъпят серия от вреди в 
резултат  на  една  и  съща  причина,  отговорността  на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до лимита за едно събитие вписан в полицата, 
независимо от броя на предявените искове за обезщетение. 

Чл.21. Ако в резултат на едно събитие бъдат присъдени суми на няколко 
увредени  лица,  сборът  от  които  надхвърля  договорения  лимит, 
отговорността  на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  се  разпределя 
пропорционално до определения в застрахователната полица лимит 
за едно събитие.

Чл.22. Лимитът на отговорност по  застрахователния договор  може да бъде 
актуализиран  по  време  на  неговото  действие,  включително  и  при 
значителното му намаляване поради изплащане на застрахователни 
обезщетения.  В  този  случай  страните  подписват  добавък  към 
застрахователната полица.

Чл.23. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ заплаща до размера на застрахователната сума 
и  разноските  по  дела,  водени  срещу  ЗАСТРАХОВАНИЯ за 
установяване  на  професионалната  му  отговорност,  когато  е 
привлечен в процеса.

VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

Чл.24. Застрахователно  събитие  по  настоящите  общи  условия  е 
извършването,  в  рамките  на  застрахователния  период, на 
действие  или  бездействие  от  ЗАСТРАХОВАНИЯ, 
представляващо  виновно  неизпълнение  на  неговите 
професионални задължения.

 IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА 
НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:

Чл.25. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:
(1) да съхранява цялата необходима и изисквана според  законите на 

страната  документация,  отнасяща  се  до  професионална  му 
дейност така, че при настъпване на застрахователно събитие тя да 
не може да бъде унищожена или загубена;

(2) да уведомява писмено  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за  всички промени, 
свързани с предмета или обхвата на дейността му или водещи до 
увеличаване на риска, дори те да са възникнали без негово знание 
или съгласие;

(3) да спазва изискванията за безопасност  на труда, произтичащи от 
законодателството, а така също и предписанията на оторизираните 
органи и на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

(4) да предприема всички необходими действия за предотвратяване 
на  събития,  които  биха  могли  да  доведат  до  претенция  по 
настоящата  застраховка или  ако  такова  вече  е  настъпило  за 
ограничаване размера на вредите;

(5) при поискване да  предостави  на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ достъп и 
възможност за инспекция на застрахованата дейност, и да изпълни 
предписанията  на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ,  ако  има  такива,  за 
намаляване на рисковите фактори;

(6) да  обявява  всички  новонастъпили  обстоятелства,  така  както  е 
предвидено  в  чл.  191  от  Кодекса  за  застраховане,  като  при 
неизпълнение  на  това  задължение  се  прилагат  последиците 
предвидени в чл. 189 и 190 от Кодекса за застраховане;

(7) незабавно писмено да уведоми  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за промяна 
на  указания  в  застрахователната  полица  адрес  и  да  съобщи на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ новия  си  адрес.  До  получаване  на 
съобщението  за  промяна  на  адреса  от  страна  на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съобщенията, изпратени от него на адреса 
на  ЗАСТРАХОВАНИЯ,  обявен  в  застрахователната  полица,  се 
смятат  за  връчени и  получени от  ЗАСТРАХОВАНИЯ с  всички 
предвидени в закона или полицата правни последици;

(8) при  получаване  на  писмено  или  устно  уведомление  за 
намерението  на  някое  лице  да  предяви  срещу  него  иск  или 
претенция  или  при  разкриване  на  такова  основание за  иск  или 
претенция,  да  уведоми писмено  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за  това  в 
срок  от  седем  дни  след  узнаването,  като  представи  пълна 
информация за случая доколкото подобна информация е на негово 
разположение.  В същия срок  ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да 
уведоми  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за предявените срещу него искове 
или за плащанията, които е извършил;

(9) да  уведоми писмено  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за  настъпилото 
застрахователно събитие в 7-дневен срок;

(10)да  не  сключва  спогодба  с  увредения  и  да  не  признава 
задължението  си,  без  изричното  писмено  одобрение  на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.26. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ или определено от него лице може по 
упълномощаване  от  страна  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ да  го 
представлява  в  съдебни производства  или  при  извънсъдебно 
уреждане  на  претенции  във  връзка  с  професионалната  му 
отговорност,  когато  това  е  в  интерес  и на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Обстоятелствата, установени в актовете 
на  съда,  постановени  при  участието  на  лица  по  изречение 
първо, обвързват ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.27. При  предявяване  на  съдебен  иск,  ЗАСТРАХОВАНИЯТ е 
длъжен:

(1) да уведоми писмено  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ най-късно  седем дни 
преди  първото  по  делото  съдебно  заседание,  като  даде 
информация за номера и датата на завеждане на делото, съда, пред 
който ще се разглежда и размера на иска;

(2) да предостави поисканата от  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  документация 
по  конкретния  случай  и  да  даде  пълна  информация  за  всички 
обстоятелства, които имат значение за изясняване на събитието и 
оценяване на вредите;

(3) да поиска привличане на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в съдебния процес.
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Чл.28. ЗАСТРАХОВАНИЯТ не може да извършва плащане по предявени 
искове на увреденото лице, нито може да извършва каквито и да е 
разходи, без писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.29. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ако 
има друга застраховка, покриваща професионалната му отговорност.

Чл.30. При неизпълнение на което и да е задължение по настоящия раздел, 
както  и  в  случаите,  когато  ЗАСТРАХОВАНИЯТ удовлетвори 
частично или изцяло направени пред него претенции без съгласието 
на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ,  последният  може  да  намали  или  откаже 
изцяло изплащането на обезщетение.

X. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

Чл.31. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща  застрахователно  обезщетение  при 
предявена писмена претенция и въз основа на:

(1) влязло в сила съдебно решение срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ, ако същото 
е постановено с участието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

(2) постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния 
договор и увреденото лице.

Чл.32. Обезщетението  се  изплаща  на  увреденото  лице  или  на 
ЗАСТРАХОВАНИЯ,  когато  със  знанието  и  съгласието  на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ той е удовлетворил претенциите на увреденото 
лице.

Чл.33. (1) Обезщетението се определя от комисия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 
При необходимост за  доказване на събитието или при определяне 
размера  на  вредите  в  зависимост  от  техния  характер,  комисията 
използва и специалисти-експерти;

(2) При  пълно  унищожаване  или  при  частични  вреди  на  имущество 
обезщетението  не  може  да  надвиши  действителната  му  стойност. 
Действителната стойност на увреденото имущество се определя от 
експертна комисия и  не  може да  бъде по-голяма от  пазарната  му 
стойност към деня на настъпване на събитието.

Чл.34. За определяне размера на обезщетението на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се 
представят следните писмени доказателства:

(1) писмена претенция на увреденото лице;
(2) официални документи, удостоверяващи настъпването на събитието;
(3) други  необходими  писмени  доказателства,  с  оглед  естеството  на 

претърпените  вреди,  които  доказват  вината  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ, 
причинната връзка и размера на вредите;

(4) трудов  договор  на  работник  или  служител,  сключен  със 
ЗАСТРАХОВАНИЯ,  при  условие,  че  съответния  работник  или 
служител е причинил вредата;

(5) ЗАСТРАХОВАНИЯТ,  когато  е  удовлетворил  претенциите  на 
увреденото лице,  представя и документ за извършеното плащане.   

Чл.35. При несъгласие с определеното от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ обезщетение 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ или  увредените  лица  могат  да  искат 
обезщетението да бъде определено по съдебен ред.

Чл.36. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може  да  отложи  изплащането  на 
обезщетението,  когато  срещу  ЗАСТРАХОВАНИЯ  по  повод  на 
застрахователно събитие, покрито по условията на застрахователната 
полица,  е  в  ход  административна  процедура,  гражданско  или 
наказателно  дело,  от  решаването  на  които  зависи  уреждането  на 
съответната претенция, докато тази процедура или дело приключи.

Чл.37. Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представянето на 
влязло  в  сила  съдебно  решение  срещу  ЗАСТРАХОВАНИЯ, 
постановено  с  участието  на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ,  или  след 
подписването на споразумение между страните по застрахователния 
договор  и  увреденото  лице.  В  същия  срок,  след  представяне  на 
всички необходими и изискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ уведомява  ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или 
увреденото лице, в  случай  на  отказ  да  изплати  застрахователно 
обезщетение.

Чл.38. Ако  има  други  застраховки,  покриващи  отговорността  на 
ЗАСТРАХОВАНИЯ,  изплащаните   обезщетения  ще  бъдат  такава 
част  от  общо  дължимите  суми,  каквото  е  съотношението  между 
лимита по  застрахователния договор, сключен по настоящите общи 
условия, към общия лимит по всички застраховки.

Чл.39. Самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
(1) самоучастието на ЗАСТРАХОВАНИЯ се изразява в поемане от него на 

част  от  отговорността  в  случай  на  настъпване  на  застрахователно 
събитие.  Самоучастието  може  да  бъде  безусловно  или  условно /по 
смисъла на Кодекса за застраховане/; 

(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да не застрахова самоучастието си при 
друг застраховател.

XI. ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС:

Чл.40. Правата  по  застрахователния  договор,  сключен  на  основание 
настоящите общи условия, се погасяват с изтичане на предвидения в 
българското законодателство давностен срок.

Чл.41. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има  право  на  регресен  иск  срещу 
ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(1) за  всичко  платено  на  увредения  -  в  случаите,  когато 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ го е увредил умишлено;

(2) за  платените  лихви  за  забава,  съответстващи на  периода  от 
датата на настъпване на застрахователното събитие до датата 
на  съобщаване  на  обстоятелствата  по  чл.  224,  ал.  1  КЗ  от 
ЗАСТРАХОВАНИЯ или до датата на предявяване на прекия 
иск по чл. 226, ал. 1 КЗ, освен ако ЗАСТРАХОВАНИЯ не е 
изпълнил задълженията си по причини, които не могат да му 
се вменят във вина;

(3) за размера на договореното самоучастие в случаите по чл. 226, 
ал. 2, изречение второ КЗ.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл.42. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  и  ЗАСТРАХОВАНИЯТ се  задължават 
да  не  предоставят  на  трети  лица  информация  по  сключения 
застрахователен договор, съгласно настоящите общи условия, 
освен  при  писмено  съгласие  на  другата  страна  или  при 
изпълнение на задължение предвидено в нормативен акт.

Чл.43. Настоящите  общи  условия  могат  да  бъдат  допълвани  и 
изменяни със специални условия, отразени в застрахователната 
полица или друг документ, подписан от страните.

Чл.44. В случай на спор, възникнал при, или по повод изпълняването 
на  застрахователния  договор,  страните  ще решават  спорните 
въпроси  чрез  споразумение, а ако такова не бъде постигнато, 
спорът  ще  бъде  отнесен  за  решаване  пред съответния 
компетентен съд. 

Чл.45. С  подписването  на  застрахователна  полица  се  счита,  че 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ  е  информиран  и  дава  своето  съгласие 
личните  му  данни  да  бъдат  използвани,  обработвани  и 
съхранявани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с оглед извършването на 
всички  необходими  действия  по  сключване,  изпълнение  и 
прекратяване  на  застрахователния  договор  в  съответствие  с 
изискванията  на  Закона  за  защита  на  личните  данни, 
Търговския закон и Кодекса за застраховането.

Чл.46. По всички неуредени въпроси с настоящите общи условия и 
съответната застрахователна полица се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.

Чл. 47.  Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на 
„ЗД ЕВРОИНС” АД с протокол от 21.12.2006г. и влизат в сила 
от 01.01.2007г.

Чл.48.   Настоящите Общи условия са изменени от Управителния съвет 
на  „ЗД  ЕВРОИНС”  АД  с  протокол  от  21.07.2009г.,  като 
измененията влизат в сила от 01.08.2009г.
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