
Застраховане на гражданска отговорност  

Информационен документ за застрахователния продукт                                                        

Дружество: ЗАД „ОЗК - Застраховане" АД, Република България, с Разрешение за извършване на 

застрахователна дейност  № 9/15.06.1998г. на НСЗ.  

Продукт: Застраховка ”Обща гражданска отговорност” 

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява индивидуалните условия 
по Вашия застрахователен договор. Пълната информация за този продукт ще намерите в договорната и преддоговорната документация. 

Какъв е този вид застраховка? 

Доброволна застраховка, предназначена за търговци, пo смисъла на Търговския закон, покриваща тяхната отговорност за причинени 

имуществени и неимуществени вреди на трети лица. 

 

 

Какво покрива застраховката? 

� Вашата  гражданска  отговорност,  в  случай 

че причините вреди на трети лица пpи или 

пo повод осъществяване на стопанската Ви 

дейност, вписана в застрахователния 

договор, в рамките на територията на 

валидност на полицата, в т.ч.: 

� сумите, които на законно основание 

станете отговорни да заплати като 

компенсация за материални щети, 

телесни увреждания или смърт, 

причинени през срока на застраховката 

на трети лица, във връзка с описаната в 

Полицата дейност; 

� целесъобразните разходи, направени 

от Вас за ограничаване на вредите, 

когато сте действали с необходимата за 

случая грижа, дори ако усилията Ви са 

били безуспешни; 

� съдебните разноски по дела срещу Вас, 

във връзка със застрахователни 

събития, покрити от застраховката, при 

условие, че ние сме били привлечени в 

процеса като трето лице – помагач, 

когато това е допустимо от закона. 

 

Въз основа на специална договореност, 

обхватът на застрахователната защита може да 

се разшири като: 

� някое от описаните изключения може 

да бъде покрито срещу заплащане на 

допълнителна премия; 

� може да се застрахова гражданска 

отговорност на физически лица. 

 

 

Какво не покрива застраховката? 

× Телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване  или 

загуба на работоспособност) на Ваши работници и 

служители на трудов договор (отговорност на 

работодателя). 

× Ползването на продукт, който Вие сте произвели, 

доставили, продали, монтирали, инсталирали или по 

друг начин пуснали в обръщение (отговорност за 

продукта). 

× Предоставянето  на  професионален  съвет  или 

услуга  и  всяка  свързана  с  това  грешка  или пропуск 

(професионална отговорност). 

× Ваши  дейности,  които  са  извън  обхвата  на 

застрахованата  дейност или извършени  при 

неспазване  на  безопасността на  труда  и 

технологичните норми. 

× Притежаване, използване, монтаж, демонтаж, ремонт 

или поддръжка на съоръжения с повишена опасност. 

× Дейността Ви като спедитор или складов оператор. 

× Увреждане  или  унищожаване  на  имущество -

движими  или  недвижими  вещи, които  са  Ваша 

собственост, на  Ваш работник /служител  или  на 

трети лица, за които Вие носите отговорност по 

силата на договор. 

 

Не покриваме отговорност, произтичаща от: 

× употреба на алкохол, опиати или други силно 

упойващи вещества; 

× токсични или избухливи вещества - производство, 

преработка, складиране, транспортиране, 

приложение, търговия; 

× ядрена и йонизираща радиация, ядрени реакции или 

производство на ядрено гориво и неговите отпадъци; 

× военни действия, вътрешни безредици, улични 

вълнения, стачки; 

× производството, преработката, складирането, 

транспортирането и търговията с токсични, взривни 

или избухливи вещества, отравяне с азбест и 

заболяванията, свързани с него; 

× електромагнитно поле; 

× вреди, представляващи, свързани с или причинени от 

замърсяването на въздуха, водата, почвата или други 

елементи на околната среда 

× МПС, плавателни съдове и въздухоплавателни 

средства от всякакъв вид и тяхното притежаване, 

ползване или експлоатация (вкл. товарене, 

разтоварване или авария); 

× нарушаване на патенти, авторски права, търговски 

имена, търговски марки с регистриран дизайн и др.п.; 

× унищожаване, кражба, загуба или грабеж на 

документи, чертежи, пари, ценности, ценни книги и 

др.; не се покриват и разходите за тяхното 

възстановяване; 

  

    

Има ли ограничения на покритието? 

! Вредите, които се покриват са до размера 

на лимитите на отговорност.  

! Покриват се само щети, които са настъпили 

в рамките на периода на 

застрахователното покритие, респ. всички 

щети, настъпили извън този период не се 

обезщетяват. 

! Покритието е ограничено в рамките на 

рисковете и изключенията, които са 

подробно описани в Общите и 

Специалните условия и добавъците към 

полицата. 

! Застраховката не покрива посоченото в 

полицата самоучастие в размера на 

вредата, ако има договорено такова. 

  



× глоби, санкции, принудителни административни 

мерки и наказания, наложени от оторизиран орган; 

× договорна отговорност на Застрахования, ако същата 

не би възникнала и по закон (независимо дали има 

договор или не); 

× професионална отговорност на Застрахования; 

× кражба на движими вещи; 

× Други, подробно описани в Общите условия. 
     

Къде съм покрит от застраховката? 

� На територията на Република България, ако не е уговорено друго в полицата. 
 

 

Какви са задълженията ми? 

При сключване на договора: 

- да отговорите на всички поставени от нас въпроси при сключване на застрахователния договор, като ни 
предоставите точна, вярна и изчерпателна информация; 

- да заплатите застрахователната премия или първата вноска от нея, при уговорено разсрочено плащане. 
 

По време на действие на договора: 

- да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване на 
застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор; 

- да ни уведомите веднага, след като Ви стане известно всяко обстоятелство, което води до увеличение на риска и за 
всички промени или новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора сме поставили писмено 
въпрос; 

- ако премията е разсрочена, да заплащате отделните разсрочени вноски на посочените в полицата падежи. 

При настъпване на застрахователно събитие, освен при фактическа невъзможност за това: 
- да ни уведомите писмено, в случай на настъпване на събитие в уговорените срокове; 
- да подадете писмено Уведомление, съгласно образец, в наш офис  и да предоставите необходимите документи, при 

предявяване на претенция; 
- да вземете всички разумни мерки с цел предотвратяване, ограничаване или намаляване на щетите, както и за 

изясняване на размера на загубите или повредите; 
- да не признавате, да не удовлетворявате и да не отхвърляте каквито и да са претенции без нашето 

предварителното писмено съгласие; 
- да ни представите всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и 

размера на щетите; 
- да ни уведомите незабавно писмено в случай, че има заведено дело (иск) за щети срещу Вас и да ни привлечете в 

процеса. 
 

Кога и как плащам? 

Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски, по начин и размер договорени в 

застрахователния договор. 

Застрахователната премия може да заплатите в офисите на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ в цялата страна, по банков път 

или при Вашия застрахователен посредник. За полици издадени на разсрочено плащане, можете да заплатите 

поредна дължима вноска и през интернет, с дебитна или кредитна карта, на https://www.online.ozk.bg/vnoska. 
 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата, 

при условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане  

Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочени в полицата. 

При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, покритието по 

полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан в полицата срок. 
 

Кога мога да прекратя договора? 

Вие можете да прекратите застрахователния договор, като изпратите 7 дневно писмено предизвестие до нас на 
посочения в полицата адрес. 

 


