
Застраховка на отговорност
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
Република България, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.

Този информационен документ има за цел да Ви представи основната информация, касаеща Вашата застраховка. Пълната пред-
договорна и договорна информация за продукта може да намерите в комплекта от документи, включващ предложение за
сключване на застраховка, застрахователна полица, общи условия и др. За да бъдете изчерпателно информирани, молим да
прочетете пълния комплект от документи! 

Какъв е този вид застраховка?
Застрахователна полица „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие“ е предназначена за застраховка на
гражданската отговорност на Застрахования за вреди, причинени вследствие използване на оръжие от Застрахования или не-
гови служители.

Какво покрива
застраховката?

Отговорността на застраховани-ü
те физически и юридически ли-
ца, както и на техните
работници/служители, при из-
ползване на огнестрелно оръ-
жие за охрана; за самоотбрана;
за ловни, културни и спортни
нужди;
Застрахователят ще обезщети За-ü
страхования и за всички разходи
по уреждането на претенции и
искове, направени с негово
съгласие, като уговорените в по-
лицата лимити включват и разно-
ските по уреждането на исковете.

Застрахователната сума е лимит на отговор-
ност на Застрахователя и се определя за едно
застрахователно събитие и в общ лимит на от-
говорност в агрегат за всички събития за сро-
ка на застраховката.

Продукт:
Гражданска отговорност

при използване на
огнестрелно оръжие 

Какво не покрива застраховката?
Отговорност в резултат на или като последица от война (неза-û
висимо дали е обявена или не), гражданска война, бунт, рево-
люция, военни учения, преврат или узурпиране на властта,
терористични действия (включително бомбени взривове и
атентати), стачки, локаути и други подобни действия;
отговорност за неизпълнение на договорно задължение;û
глоби, административни наказания и други парични санкции;û
претенции към Застрахования от страна на свързани с него ли-û
ца по смисъла на Търговския закон;
телесни наранявания или смърт на Застрахования и неговиû
служители, както и повреда или унищожаване на имущество
на същите лица.

Подробна информация за изключенията може да бъде намерена в III. Раз-
дел „Общи изключения“ от общите условия по застраховката.

Има ли ограничения на покритието?
В условията на полицата са посочени рисковете, които не са покри-

ти от застраховката, като част от тях са: 
умишлени действия (престъпления) на Застрахования и/или него-!
ви свързани лица по смисъла на Търговския закон.

Подробна информация за ограниченията на покритието може да бъде наме-
рена в III. Раздел „Общи изключения“ от общите условия по застраховката.

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

Какви са задълженията ми?
При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви известни и•
са от значение за оценката на риска.
По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства от значение•
за риска.
Да вземете необходимите предпазни мерки за предотвратяване на застрахователно събитие, а ако такова е нас-•
тъпило - да предприемете действия за ограничаване размера на щетите.
Да уведомите Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за отговорността срещу рисковете, пок-•
рити по тази полица, или сключите други застраховки, покриващи Вашата отговорност.
Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.•
При настъпване на застрахователно събитие да уведомите в писмена форма Застрахователя в срок до 7 (седем)•
работни дни от узнаването за настъпването на всяко събитие, което може да породи претенция, или от получа-
ването на претенция от трети лица, както и при завеждане на дело или разследване във връзка с всяко събитие,
за което може да възникне отговорност по тази полица.
Да представите всички документи, с които разполагате, и тези, поискани от Застрахователя, свързани с устано-•
вяване на събитието и размера на вредите.



Кога и как плащам?
Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на застрахова-

телната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при сключване на договора. Застра-
хователната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната

премия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. Покритието се прекратява с изтичане на
срока на договора, при прекратяване на договора от някоя от страните или при неплащане на дължима вноска при раз-
срочено плащане на премията, когато закъснението е продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа. 

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора с 15(петнадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя.


