
 

 

  

 

Застраховка „Гаранции“ 
Информационен документ за застрахователния продукт  
Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве АД 

Република България, гр. София 1172, бул. „Г.М.Димитров“ номер едно 

За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 16 406 

Лиценз за извършване на застрахователна дейност №318-ОЗ/25.05.2016 г. 

Актуалният информационен документ на застраховка „Гаранции“ 

може да намерите на www.dallbogg.com  

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Гаранции“ е българският. 
 

Какъв е този вид застраховка? 
 

Застраховка „Гаранции“, осигурява застрахователно покритие срещу риска от виновно неизпълнение на 

договорни отношения между Застрахования и Бенефициента или от съответната законова уредба, от 

което възникват задължения за плащане на гарантираните суми в полза на Бенефициента. 

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

В зависимост от характера на задължението по 

гаранция на Застрахования, застрахователното 

покритие обхваща: 

 КРАУЗА 01 – Гаранция за участие в публичен търг 

(конкурс) или процедура за възлагане на поръчка; 

 КЛАУЗА 02 – Гаранция за възстановяване на 

авансово плащане; 

 КЛАУЗА 03 – Гаранция за изпълнение; 

 КЛАУЗА 04 – Гаранция за доставка на стоки или 

извършване на услуги; 

 КЛАУЗА 05 – Гаранция за митнически задължения; 

 КЛАУЗА 06 – Гаранция за поддръжка; 

 КЛАУЗА 07 – Други гаранции, одобрени изрично от 

застрахователя. 

 

 

 

 

 

 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

 Щети, вследствие на война, атомни и ядрени 

експлозии; 

 Измамнически действия, умисъл или груба 

небрежност от страна на Застрахования; 

 Физически загуби или увреждане на електронни 

данни; 

 Вреди в резултат на кибер престъпления; 

 Съдебни разходи за държавни такси, депозити за 

вещи лица и др; 

 Застрахователят може да изключи от действието на 

договора за застраховка за територията на отделни 

държави; 

 Измамнически действия, умисъл или груба 

небрежност от страна на Застрахования. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 Застрахователят може да изключи от действието на 

договора за застраховка за територията на отделни 

държави. 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Застраховката има действие само на територията на Република България. 

 Застраховката може да има действие и в чужбина, ако това изрично  е посочено в полицата и срещу допълнително 

платена премия от Застрахования. 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 Да обяви писмено пред Застрахователя всички обстоятелства, които са му известни или му станат известни и са от 

значение за риска; 

 Да заплати в срок застрахователната премия; 

 Да съхрани цялата документация, свързана с гаранционната сделка, както и да осигури при поискване достъп на 

Застрахователя до нея; 

 Да предостави на Застрахователя писмено уведомление и копие от искането на Бенефициента и придружаващите го 

документи в 3-дневен срок от датата на получаване на писменото искане за плащане от страна на Бенефициента по 

гаранцията; 

 Да предприеме всички възможни мерки за ограничаване на загубата; 

 Да предоставя на Застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие и поискване от негова страна, всички 

счетоводни документи и други документи; 

 Да окаже цялото необходимо съдействие на Застрахователя за определяне на основанието и размера на загубата; 

 Да даде пълна информация при възникване на правен спор между него и Бенефициента, включително и не само при 

образуване на съдебно дело от Застрахования и  Бенефициента; 

 Да уведоми Застрахователя при настъпването на промяна по отношение на всички обстоятелства, които са от значение 

за риска. 



 

 

 

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Застрахователната премия e дължима еднократно. 

Премията се заплаща единствено по банковата сметка на Застрахователя. 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

 

Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се 

прекратява в 24:00 ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата дължима 

премия. 

 

Как мога да прекратя договора? 

 

Застраховката може да бъде прекратена с едномесечно писмено уведомление до Застрахователя. 

 

 

 

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна 

информация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка 

„Гаранции“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от 

застрахователния договор. 


