
Застраховане на професионална 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 ”Професионална 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, а в 
случай, че застраховката е задължителна - и в конкретния нормативен акт, регламентиращи условията на застраховката за дейността Ви. 

Какъв е този вид застраховка? 

Застраховка, която осигурява защита на квалифицирани професионалисти срещу искове, предявени срещу тях, за претърпени от клиенти 

финансови загуби във връзка с предоставяните професионални услуги. Застраховката може да бъде сключена от физическо или юридическо 

лице, което желае да застрахова своята  отговорност, във  връзка  с  упражняването  на  определена  професия  или  извършването  на  

конкретна дейност, съгласно действащото законодателство.  

 

Какво покрива застраховката? 

� Сумите, които на законно основание сте отговорни 

да заплатите като компенсация за причинени 

вреди или финасови загуби на трети лица, с които 

се намирате в правоотношения по осъществяване 

на своята професионална дейност; 

� Разходите, направени с нашето съгласието, за 

установяване на събитието и размера на 

евентуалните претенции и за ограничаване на 

вредите, когато сте действали с необходимата за 

случая грижа, дори ако усилията Ви са били 

безуспешни; 

� Разходите по Вашата правна защитата, ако същите 

са направени с нашето съгласието, в процеса на 

привличането ни в делото на Ваша страната като 

трето лице - помагач; 

� Таксите и съдебните разноски, присъдени по 

делото за обезщетение, заведено от 

ищеца/ищците, ако това обезщетение е дължимо 

по условията на полицата; 

� Предлагаме покритие на Професионални 

отговорности,  по отделни Секции., предназначени 

за: 

� нотариуси; 

� счетоводители и одитори; 

� адвокати; 

� лекари; 

� застрахователни брокери; 

� архитекти и инженери; 

� частни съдебни изпълнители; 

� лица, изпълняващи дейности по кадастъра 

�  други. 

� Във всяка от секциите е посочен вида на 

предоставеното покритие: на база предявен иск 

(claims-made policy) или на база настъпване на 

застрахователното събитие (occurrence-made 

policy). 

� За юридически  лица - покриваме  и отговорността   

на   лицата,   които   Ви представляват,  на  лицата  в  

трудови правоотношения с Вас и на тези лица, на 

които Вие  сте  възложили  изпълнение  и  сте  ги 

включили в застрахователния договор. 

� Лимитите на отговорност за всяко едно 

застрахователно събитие и общо за всички искове 

през срока на застраховката се договарят между 

страните в Застрахователната полица и не могат да 

бъдат по-ниски от нормативно установените за 

конкретния вид дейност. 

� Застрахователното покритие по застраховката 

покрива Искове, които са едновременно 

 

 

Какво не покрива застраховката? 

× Ваши  дейности,  които  са  извън  обхвата  на 

застрахованата  дейност или извършени  при 

неспазване  на  безопасността на  труда  и 

технологичните норми; 

× Злонамерени или престъпни действия, както 

и административни нарушения от страна на 

Застрахования, негов съдружник, партньор 

или служител (настоящи или бивши); 

× Умишлени или противоречащи на 

професионалната етика действия, 

предоставяне на невярна информация или 

груба небрежност от страна на 

Застрахования, членове на семейството му 

или лица, работещи под негов контрол, а 

също и действия на застрахования, свързани 

с наказателната му отговорност; 

× Обида, клевета и нарушаване на 

задължението за пазене на професионална 

тайна от страна на застрахования и 

посочените в полицата лица; 

× Унищожаване, кражба, загуба или грабеж на 

документи (писмени, печатни или 

съхранявани на информационен носител), 

чертежи, пари, ценности, ценни книги и др.; 

не се покриват и разходите за тяхното 

възстановяване 

× Форсмажорни обстоятелства, като военни 

действия, бунт, революция, въстание, военен 

преврат, узурпиране на властта, размирици, 

стачка, локаут, тероризъм;  

× Пряко или косвено действие на йонизираща 

радиация или радиационно замърсяване; 

× Косвени загуби; 

× Техническа неизправност на софтуерни, 

хардуерни, микропроцесорни и др. 

Устройства; 

× Непозволено увреждане на служители и/или 

работници на застрахования; 

× Замърсяване на въздуха, водата, почвата или 

други елементи на околната среда; 

× Вреди,  причинени  от  природни  бедствия  

или постепенно  влияние  на  външни  

фактори  като температура,  влага, 

потъвания  на  терени и други; 

× Вреди, в резултат на неправомерно 

използване на запалими или взривни 

вещества; 

× Неустойки и други финансови вреди, в 

резултат на неспазване на срокове за 

изпълнение; 

  

 

 



предявени за първи път към Застрахования през 

Периода на застраховката и за които 

Застрахованият е подал писмено уведомление до 

Застрахователя през Периода на застраховката, 

освен ако изрично не е уговорено друго. 

× Други, подробно описани в Общите и 

Специални условия. 

     

Има ли ограничения на покритието? 

! Застрахователното покритие е приложимо след изчерпване на застрахователните суми и/или лимитите по всички 

валидни или изтекли застраховки, които могат да обезщетят претенции по тази застраховка. 

! 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. 

! Застраховката не покрива посоченото в полицата самоучастие в размера на вредата, ако има договорено такова. 

! Освен ако в застрахователния договор не е договорено друго, не са предмет на обезщетяване вреди, причинени от 

лица, на които застрахованият е възложил изпълнение. 

! По застраховката не са предмет на обезщетение вреди, причинени от един на друг застрахован по един и същ 

застрахователен договор и/или на свързани лица на застрахования, по смисъла на Търговския закон. 
     

Къде съм покрит от застраховката? 

� На територията на Република България. 
 

 

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; 

- поддържате точна и изчерпателна документация по отношение на оказаните професионални услуги 
- 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; 
- да ни уведомите, ако имате друга застраховка покриваща отговорността Ви. 

 

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. 

През срока на застраховката лимитите на отговорност могат да бъдат увеличавани или допълнени до 

първоначалните си стойности (след плащане на обезщетение) чрез издаване на Добавък към Застрахователната 

полицата, за което се дължи допълнителна премия, платима в договорените в Добавъка срокове. 
 

 

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. 

Може да бъде договорено ретроактивно действие, като срокът и дължимата за това премия се вписват в 

застрахователната полица. 

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. 

 


