
Застраховка Обща гражданска отговорност
Информационен документ за застрахователен продукт

Дружество:
ЗК „Лев Инс” АД

Лиценз № 98/06.01.2000 г.
Адрес: Република България, гр. София 1407, бул. „Черни връх” №51Д

Настоящият  информационен  документ  представя  в  обобщен  вид  най-важните  условия  на  продукта.  Той  не  отразява
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се
съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Общи условия, Предложение-въпросник, анекси).
Какво е застраховано?

 По настоящата застраховка се покрива гражданската отговорност на посоченото в застрахователната полица
юридическо лице или физическо лице

Какво покрива застраховката?
Покрити рискове: 
 Сумите,  които  съгласно  българското
законодателство и при настъпване на събития, покрити
по
условията  на  застраховката,  ЗАСТРАХОВАНИЯТ
следва да плати като компенсация за смърт,  телесни
увреждания,  заболяване  или  материална  щета,
причинени на трети лица през срока на застраховката в
помещенията  или  на  местата  за  осъществяване  на
основната или друга посочена от ЗАСТРАХОВАНИЯ
дейност  в  рамките  на  договорените  по  полицата
лимити  на  отговорност  (покритие  на  база
застрахователно
събитие);
  Разходите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е направил
със  съгласието  на  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  за
установяване на събитието и размера на евентуалните
претенции,  за  ограничаване  на  вредите,  когато  е
действал  с  необходимата  за  случая  грижа,  дори  ако
усилията му са безуспешни;
  Съдебните разноски по граждански дела (държавни
такси,  депозити  за  вещи  лица/експерти,  за
свидетели  и  разходи за  адвокатски възнаграждения),
свързани  със  защитата  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ,  ако
същите  са  направени  със  съгласието  на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в процеса на привличането му в
делото  на
страната  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ  като  трето  лице  –
помагач когато присъденото обезщетение е дължимо
по условията на полицата. 
  Пропуснати  ползи,  които  представляват  пряк  и
непосредствен  резултат  от  непозволено  увреждане;  
  Лихви  за  забава,  когато  ЗАСТРАХОВАНИЯТ
отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице
  За отговорност за пропуснати ползи в резултат на
неизпълнение  на  договорно  задължение
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  може  да  осигури  покритие
срещу заплащане на допълнителна премия, освен ако
е уговорено друго.
  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  заплаща  в  рамките  на
застрахователната  сума  (лимита  на  отговорност)  и
разноските, присъдени в полза на увреденото лице по
съдебни  дела  водени  срещу  ЗАСТРАХОВАНИЯ  за
установяване на гражданската му отговорност, когато
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  е  привлечен  в  процеса 
 
 

Какво не покрива застраховката?
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма да покрива  отговорност  за
вреди или загуби, причинени при или от: 

умишлени действия или груба  небрежност от страна
на  ЗАСТРАХОВАНИЯ,  членове  на  семейството
му или лица, работещи под негов контрол; 

употреба на алкохол, опиати или други силно 
упойващи вещества; 

ядрена и йонизираща радиация, ядрени реакции или 
производство на ядрено гориво и неговите
отпадъци, а също и от лазерни и ултравиолетови лъчи; 

военни  действия  от  всякакъв  вид,  вътрешни
безредици,  улични  вълнения,  стачки,  преврати,
въстания,  терористични  действия,  гражданско
неподчинение и др.; 

МПС,  плавателни  съдове  и  въздухоплавателни
средства  от  всякакъв  вид  и  тяхното  притежаване,
ползване или експлоатация (вкл. товарене, разтоварване
или авария); 

договорна отговорност извън рамките на 
отговорността по закон (освен ако това не е изрично
уговорено по условията на полицата); 

предприемачески риск, неизпълнени договорни 
задължения; 

токсични или избухливи вещества - производство, 
преработка, складиране, транспортиране,
приложение, търговия; 

екологични вреди - вреди от каквото и да е естество, 
причинени или повлияни от замърсяването на
води, въздух или почва; 

азбест или азбестосъдържащи материали; 
върху собствено имущество, както и телесни 

увреждания на застрахованите лица; 
ремонт, обработка или съхранение на чуждо 

имущество или върху такова, което не се владее от
него на законно основание; 

нарушаване на патенти, авторски права, търговски 
имена, търговски марки с регистриран дизайн и
др.под.; 

косвени вреди от какъвто и да е вид, включително но 
не само невъзможност за ползване, загуба на
доход, пропуснати ползи, намаляване на пазарна 
стойност, глоби, санкции и неустойки; 

задължения, съгласно трудовото законодателство

Пълна информация за изключенията и ограниченията 
може да намерите в Специалните условия по 
застраховката.
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Има ли ограничения на покритието?

!Покритието  по  застраховката  е  валидно  е  само  за
събития  настъпили  в  рамките  на  застрахователния
период.

Къде съм покрит от застраховката?
 Покритието на застраховката е валидно на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
— да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, стандартите,  както и предписанията на
компетентните органи и на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;
— да обяви пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 7-дневен срок след узнаването за промяна в рисковите обстоятелства, за които при
сключване на договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил писмено въпрос;
— в срок от 7 работни дни от узнаването да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за обстоятелства, които биха могли да доведат до
възникване на отговорност по тези Общи условия, а също и за заведени срещу него искове;
— да спазва сроковете за внасяне на уговорените застрахователни вноски;
— да вземе необходимите мерки за предотвратяване на застрахователно събитие, а в случаите когато е настъпило и е възможно -
да предприеме мерки за ограничаване и намаляване на вредите;
—  да  води  и  съхранява  цялата  необходима  и  изисквана  според  законодателството  документация,отнасяща  се  до
застрахователната защита по тези Общи условия, така че при настъпване на застрахователно събитие тя да не може да бъде
унищожена, повредена или загубена;
— да осигурява достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до документацията, която има отношение към застраховка по настоящите Общи
условия през застрахователния период и до изтичане на давностния срок;
— да  не обещава и да не изплаща обезщетения за вреди по искове,  покрити по застраховката,  без писменото съгласие на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
— При  неизпълнение  на  някое  от  задълженията  по  предходното  изречение  от  страна  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  може  да  прекрати  застрахователния  договор  или  да  откаже  изцяло  или  частично  изплащането  на
обезщетение за вреди, настъпили като последица от неизпълнението на тези задължения или при неиздължаване на вноските.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път;
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено на вноски при сключване на застраховката, ако е
уговорено разсрачено плащане- на датите, посочени в застрахователната полица.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при 
условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея
Срокът на договора изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката.
При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора с 
15-дневно писмено предупреждение или в момента на предсрочно прекратяване на полицата.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователния договор може да бъде прекратен едностранно, без предизвестие, чрез мотивирано писменно 
уведомление до Застрахователя, като прекратяването настъпва в 24.00 часа на датата на получаването му от 
Застрахователя.
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