СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО
ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА
ОТГОВОРНОСТ НА ВЕТЕРИНАРНИ
ЛЕКАРИ И ВЕТЕРИНАРНИ ТЕХНИЦИ”
ТЕХНИЦИ”
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1. „ЗД ЕВРОИНС” АД, наричано по-нататък
“ЗАСТРАХОВАТЕЛ”, съгласно общите условия
за застраховка “Професионална отговорност” и
настоящите
специални
условия,
сключва
застрахователен договор с лице, упражняващо
професионална дейност в качеството си на
правоспособен ветеринарен лекар/ветеринарен
техник, наричано по-нататък “ЗАСТРАХОВАН”.
Чл.2. Застрахователният договор има действие за
събития, настъпили единствено на територията на
Република България.
II.

ПРЕДМЕТ
ДОГОВОР:

НА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ

Чл.3. Предмет на застрахователния договор е
регламентираната в действащото българско
законодателство
отговорност
на
ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на трети
лица, настъпили вследствие на виновно
неизпълнение
на
професионалните
му
задължения,
съгласно
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност.
Застраховката покрива професионалната
отговорност на застрахования за заплащане на
обезщетение по писмени претенции на увредените
лица за причинените вреди на тяхно имуществоживотни, произтичащи от небрежност, грешка или
пропуск на застрахования или лица, работещи под
негово ръководство или за негова сметка,
настъпили през срока на застраховката (покритие
на база застрахователно събитие);
Застрахователят ще обезщети Застрахования за
разходите,
които
ЗАСТРАХОВАНИЯТ
целесъобразно е направил за предотвратяване и
ограничаване на вредите, предмет на настоящите
условия, както и други разходи, извършени с
писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
III.

ПОКРИТ РИСК:

Чл.4. За покрит риск по застрахователния договор се
счита опасността /вероятността/ от възникване на
виновна отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за
имуществени вреди, причинени при извършването
на професионална дейност в качеството си на
правоспособен ветеринарен лекар/ветеринарен
техник.
IV.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

Чл.5. Застрахователно
събитие
по
настоящите
специални условия e извършването, в рамките на
застрахователния период, на действие или
бездействие
от
ЗАСТРАХОВАНИЯ,

представляващо виновно неизпълнение на
неговите професионални задължения.
V.

СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Чл.6. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност и
не дължи застрахователно обезщетение за
вреди причинени от или вследствие на:
1)
състояния на невменяемост когато поради
умствена недоразвитост или продължително
или краткотрайно разстройство на съзнанието
не е могло да разбира свойството или
значението на извършеното или да ръководи
постъпките си ;
2)
несъобразяване
с
действащите
законоутвърдени и общоприети норми на
работа, както и оказване на услуги, излизащи
извън обхвата на професионалните действия,
обичайно оказвани от професионалиста
според законите и морално-етичните правила
и норми;
3)
прилагане на неразрешени по установения в
закона ред терапевтични и профилактични
средства, схеми и методи на лечение;
употреба на некачествени или нестандартни
материали;
4)
интервенция под установените добри
практики и професионален стандарт на
работа (умисъл или небрежност), или при
работа с неоправомощени или некомпетентни
помощници или обслужващ персонал;
5)
извършване на професионална дейност
извън местата и помещенията, посочени в
Полицата, освен ако това не е свързано с
изпълнение на обичайните задължения на
ЗАСТРАХОВАНИЯ и е в рамките на
регламентираното му работно време;
6)
събития, които са били предвидими или
рискът от настъпването им е бил приет с
избирането на определена схема и метод на
лечение и биха били избегнати при
прилагане на други утвърдени методи и
практики;
7)
вреди, причинени от ЗАСТРАХОВАНИЯ на
животни-имущество,
които са негова
собственост или собственост на негов
служител или сътрудник;
8)
действия, довели до ангажиране на
наказателната
отговорност
на
ЗАСТРАХОВАНИЯ или лица, работещи под
негово ръководство или за негова сметка за
извършено престъпление;
9)
замърсяването на въздуха, водата или
почвата;
10)
прекъсване, пълно или частично спиране на
индустриални,
търговски
или
селскостопански услуги;
11)
токсичен мухъл;
12)
действия с биологичен материал (кръв,
урина, пунктати, тъкани и др.) и/или съдове
за тяхното съхранение, освен в случаите,
когато това е в пряка и непосредствена
връзка с осъществяваната професионална
отговорност;

13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

VI.

действия по генетично манипулиране;
заболяване, което вече е настъпило или може да
възникне по отношение на спонгиформна
енцефалопатия по говедата (BSE) или нови
вариантаи на болестта на Creutzfeldjacob (vCJD) и
във връзка с вируса H5N1 и неговите варианти
(водеща причина за птичи грип);
действия, извършени в чужбина;
събития, които са предмет на друга застраховка;
загуба, повреждане или унищожаване на
документация.;
глоби, неустойки и всякакви други санкции,
наложени от оправомощени административни
органи;
действия
или
бездействия
на
ЗАСТРАХОВАНИЯ,
представляващи
неизпълнение на негови задължения от публичноправен характер (задължения към държавата).
ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл.7. Настоящите Специални условия представляват
неразделна част от Общите условия за
застраховка “Професионална отговорност” на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
Чл.8. При колизия между разпоредбите на настоящите
специални условия или записаните в полицата
условия и Общите условия “Професионална
отговорност”, приоритет имат вписаните в
настоящите условия или в полицата допълнителни
уговорки.
Настоящите Специални условия са приети от
Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД
с Протокол от 05.08.2011 г. и
влизат в сила от 08.08.2011 г.

