
Застраховки на  Професионални отговорности 
Информационен документ за застрахователния продукт 

Дружество : Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, клон на 
Колонад Иншурънс Ес Ей - дружество, регистрирано в Люксембург, 
ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург 

Продукт: Застраховка “Професионална отговорност” 

Този документ ви осигурява обобщена информация за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация относно застрахователния 
договор може да бъде намерена в Общите условия на  Застраховка „Професионална Отговорност“  на Колонад Иншурънс Ес Ей клон България. 

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка „Професионална отговорност” осигурява защита на квалифицирани професионалисти срещу искове, предявени срещу тях, за 
претърпени от клиенти финансови загуби във връзка с предоставяните професионални услуги. Застраховката предлага финансова защита за 
посрещане на съдебните разноски и всички нанесени вреди, които биха могли да бъдат предмет на обезщетение. 
Застрахователното покритие по застраховката покрива само Искове, които са едновременно предявени за първи път към Застрахования през 
Периода на застраховката и за които Застрахованият е подал писмено уведомление до Застрахователя през Периода на застраховката, на адреса 
на Застрахователя, посочен в Полицата, възможно най-скоро след като Искът е бил предявен срещу Застрахования. 
Клиентът има възможност да избере най-подходящите за своите застрахователни потребности покрития измежду широката гама застраховки на 
Професионални отговорности , предлагани от Застрахователя, предназначени за: 

• Адвокати • Брокери по сделки с недвижимо имущество, Компании за управление на недвижими имоти 

• Счетоводители и Одитори • Компании от сферата на информационните технологии, Разработване на софтуерни продукти и др. 

• Управленски консултанти • Аутосорсинг компании 

• Архитекти и инженери • Рекламни и PR агенции 

• Други • Брокери по сделки с недвижимо имущество, Компании за управление на недвижими имоти 
 

Какво покрива застраховката? 
Условията, при които посочените покрития са в сила, 
както и техния обхват и съответните лимити на 
застрахователни обезщетения са посочени в 
застрахователния договор. 

 
Предмет на застраховката може да бъде един или повече от 

следните застрахователни рискове:  

Какво не покрива застраховката? 
 
Събития, причинени от: 
 

χ Нелоялна конкуренция – нарушение на антимонополното 
законодателство, ограничение на търговията или нелоялна 
конкуренция; 

χ Телесно нараняване/Имуществена щета, освен ако не са в резултат 
на професионална грешка; 

✓ Професионална отговорност за вреди, възникнали в 
резултат неизпълнение на задължения; 
 

✓ Нарушение на конфиденциалността; 
 

✓ Нарушаване или засягане на интелектуална собственост; 
 

✓ Клевета 
 

✓ Причиняване на финансови загуби на клиенти в резултат на 
нелоялни служители; 
 

✓ Разноски за правна защита по предявени претенции; 
 

✓ Автоматично покритие за нови дъщерни дружества; 
 

✓ Разходи за участие в съдебни заседания; 
 

✓ Удължен период за подаване на уведомление за предявен 
първи иск след изтичане/прекратяване на полицата; 
 

✓ Покритие за унищожени, увредени, загубени, 
деформирани или изтрити документи; 

χ Договорна отговорност или друго задължение, които излизат извън 
задължението да се използват такива умения и старание, каквито се 
прилагат при стандартното извършване на Професионалните услуги;  

χ Гаранция;  
χ Вярна и точна предварителна оценка на разходите; 
χ Инфраструктура - повреда в електрическото захранване, повреда на 

телекомуникационни или сателитни системи, механична повреда; 
χ Неплатежоспособност; 
χ Умишлени действия; 
χ Престъпления; 
χ Патент, търговска тайна; 
χ Предходни искове и обстоятелства; 
χ Търговска задлъжнялост; 
χ Война/ Тероризъм; 
χ Рискове свързани с ядрена енергия. 

 
Има ли ограничения на покритието? 
 

В зависимост от конкретно застрахованата професия,  са 
приложими едни или повече от следните ограничения: 

! Архитекти и Инженери: строителство и производство; азбест. 
! Счетоводители: инвестиционен съвет; сливания и придобивания. 
! Адвокати: сливания и придобивания; инвестиционен съвет 
! Управленски консултанти: сливания и придобивания; 

инвестиционен съве.т 
! Реклама, Връзки с обществеността: компютърни вируси и 

неоторизиран достъп; Правителствени/регулаторни   действия; 
Интернет материали; Свръхзадължаване; Засягане на права върху 
софтуер. 

! Услуги по управление на недвижимо имущество: Инвестиционен 
съвет; Услуги за оценка на имущество. 

! Информационни технологии: Интернет материали, Отговорност на 
производителя поради производствен дефект. 

! Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на 
Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически 
санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз.  

! Специални изключения – В зависимост от спецификата на 
застрахованата професионална дейност е възможно да има и други 
ограничения, които са детайлно посочени в общите условия по 
договора. 



Къде съм покрит от застраховката? 
✓ Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за територията на 
Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за Цял свят. 
 

Какви са задълженията ми? 

• да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за 
сключването на договора информация; 

• да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора; 

• да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт; 

• да окажете всяко разумно и необходимо съдействие на Застрахователя във връзка със съдебната защита по даден Иск; 

•  да положите дължимата грижа, и да предприемете и съгласувате действия за предотвратяване или намаляване на Загубите по 
застраховката. 

Кога и как плащам? 

• Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на 
застрахователния договор. 

• Всяка следваща премия или вноска по нея се заплаща, съгласно уговореното в застрахователния договор.  

• Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя. 

• Плащанията могат да се извършват на годишни, полугодишни или тримесечни  вноски. 

Кога започва и кога свършва покритието? 

• Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.  

• Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на 
застрахователния договор.  

• Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор или в 
момента на предсрочно прекратяване на застраховката. 

Как мога да прекратя договора? 
 

• С писмено искане на Застраховани, отправено до Застрахователя съгласно основанията, предвидени в договора. 
 

 


