
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 „Професионална отговорност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор“ е предна-
значена за задължителна застраховка на професионалната дейност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
или одиторско дружество.

Какво покрива 
застраховката?

Отговорност заü
и м у щ е с т в е н и
вреди, понесени
от клиент, дове-
рител, потреби-
тел на финансов
отчет на Застра-
хования, поради
виновно не-
изпълнение на
негови профе-
сионални за-
дължения. 

Застрахователната сума е ли-
мит на отговорност на За-
страхователя за срока на
застраховката и се определя
за едно застрахователно
събитие и в общ лимит на от-
говорност в агрегат за всич-
ки събития за срока на
застраховката.

Продукт:
Професионална отговорност
на ДЕС и регистриран одитор

Какво не покрива застраховката?
Повреда или унищожаване на имущество на Застрахования, негови служи-û
тели или трети лица, телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба
на работоспособност) на служители по трудов договор със Застрахования
(отговорност на работодателя);
вреди, причинени от неправоспособни лица или от лица с отнета правоспо-û
собност или права за извършване на одит;
вреди от унищожени, повредени, загубени или изчезнали документи, коитоû
са били собственост или поверени на Застрахования във връзка с дейността
му като дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор; 
вреди вследствие на техническа неизправност на хардуерни, микропроце-û
сорни и други устройства, както и загуби или повреди на компютърни записи
или софтуер.

Подробна информация за изключенията може да бъде намерена в VIII. Раздел „Изключе-
ния” от общите условия на застраховката.

Има ли ограничения на покритието?
Отговорност за глоби или други административни санкции и дисциплинарни!
наказания, наложени на застрахования;
отговорност за допуснати нарушения от ръководството и служителите на!
одитираните предприятия, както и за разкриването на измами в одитираните
предприятия;
отговорност за действия на Застрахования извън обхвата на професионал-!
ната му дейност, вписана в застрахователната полица.

Подробна информация за ограниченията на покритието може да бъде намерена в VIII.
Раздел „Изключения“ от общите условия на 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.


