
 

 

 

 

Застраховка „Професионална отговорност на експерт –

счетоводители и финансови одитори“ 
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 №949-ОЗ/13.12.2013 г. 

Актуалният информационен документ на застраховка „Професионална отговорност на 

експерт-счетоводители и финансови одитори“ може да намерите на www.dallbogg.com 
 

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Професионална отговорност на експерт-

счетоводители и финансови одитори“ е българският. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

 

Застраховка „Професионална отговорност на експерт-счетоводители и финансови одитори“, за 

обезщетения на причинените от Вас имуществени и неимуществени вреди на трети лица в изпълнение на 

професионалната Ви дейност. 

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

 Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити 

на обезщетение, които Застрахованият бъде законово 

задължен да заплати като обезщетение за 

имуществени вреди, причинени на доверителите, ако 

те са пряка и непосредствена последица от виновно 

неизпълнение на професионалните му задължения 

като дипломиран експерт-счетоводител или 

регистриран одитор; 

 Всички разходи по уреждането на претенции, 

направени със съгласие на Застрахователя, като 

уговорените в полицата лимити включват и 

разноските по уреждането на искове. 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

 Грешки и пропуски при изпълнение на дейности 

извън професионалните задължения на 

Застрахования; 

 Глоби, пропуски при изпълнение на дейности извън 

професионалните задължения на Застрахования; 

 Отказ на Застрахования да предостави услуги от 

професионално естество, предмет на дейността му; 

 Телесно увреждане, имуществени щети и косвени 

последици от тях; 

 Загуба или повреда на документи от всякакво 

естество или информация, която е предмет на 

електронна обработка; 

 Всички изключени рискове описани в Общите 

условия по застраховката. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 Отговорността е на Застрахователя за едно събитие 

за едно събитие или в агрегат за всички събития, 

настъпили в срока на застраховката и е ограничена 

до лимита/лимитите, посочени в застрахователната 

полица; 

 Фиксирано самоучастие при изплащане на 

обезщетение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 
 

 Територията на Република България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 Да поддържа точна и изчерпателна документация по отношение на оказани професионални услуги, която при поискване 

да предостави на Застрахователя; 

 Да предприема всички необходими действия за предотвратяване на събития, които биха могли да доведат до претенция 

по настоящата полица; 

 Без забавяне да уведомява Застрахователя за всички новопостъпили обстоятелства, които касаят риска, покрит по 

полицата; 

 При настъпване на събитие, което би могло да доведе до претенция по настоящата застраховка, Застрахования е длъжен 

незабавно, не по-късно от 7 дни след като събитието му е станало известно да уведоми Застрахователя.  

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено се заплаща при сключване на застрахователния 

договор.  

Премията може да се плати в брой или по банков път 

 

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. 

Продължителността на полицата може да бъде не повече от 365 дни. 

 

Как мога да прекратя договора? 

 

Застраховката може да бъде прекратена с едномесечно с 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 

„Професионална отговорност на експерт-счетоводители и регистрирани одитори“, които може да получите още преди 

сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор. 


