
 

 

 

 

 

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството на конкретен строителен 

обект чл.173 от ЗУТ“ 
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 №548-ОЗ/11.07.2013 г. 

Актуалният информационен документ на застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството на конкретен строителен обект чл.173 от 

ЗУТ“ може да намерите на www.dallbogg.com 

 

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството на конкретен строителен обект чл.173 от ЗУТ“ е българският. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

 

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството на 

конкретен строителен обект чл.173 от ЗУТ“, за обезщетения на причинените от Вас имуществени и 

неимуществени вреди на трети лица по отношение на конкретен строителен обект.  

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

 Осигурява отговорността на Застрахования за 

предявени писмени претенции за смърт, телесни 

увреждания и/или материални щети, причинени на 

други участници в строителството и/или на трети 

лица, вследствие неправомерни действия или 

бездействия на Застрахования при или по повод 

изпълнение на неговите професионални задължения, 

извършени през срока на договора по отношение на 

конкретния инвестиционен или строителен обект. 

 Застрахователното покритие включва и разходите, 

които Застрахованият целесъобразно е направил зя 

предотвратяване и ограничаване вредите. 

 Покриват се и съдебни разноски по граждански дела, 

във връзка с искове срещу Застрахования, извършени 

с писменото съгласие на Застрахователя, до размера 

на договорените в полицата лимити. 

 Разширено покритие „Гаранционни срокове“ – 

основно покритие, разширено по отношение на 

вреди, възникнали през периода на експлоатация на 

строителния обект ва рамките на гаранционния му 

период. 

 Допълнително покритие „Подизпълнители“ – 

покриват се вреди, причинени от подизпълнители 

или други лица, действащи от името на 

Застрахования, за които той отговаря съгласно закона 

или договора за изпълнение. 

 

Какво не покрива застраховката?  
 

 Глоби, неустойки и всякакви други санкции, 

наложени от оправомощени органи; 

 Война или тероризъм; 

 Събития предмет на друга застраховка /Всички 

рискове при изпълнение на строителството и 

монтажа/; 

 Отговорност за загуби поради неправилно изчислена 

себестойност в проектно-сметната документация или 

срок на строителството; 

 Както и всички други изключени рискове в Раздел II 

на Общите условия. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

! Застраховката покрива само дейността ви за 

конкретния строителен обект, изрично описан в 

полицата; 

! Отговорността е за събития настъпили в срока на 

застраховката и е ограничена до лимита, посочен в 

застрахователната полица. 

! Фиксирано самоучастие при изплащане на 

обезщетение; 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Територията на Република България, освен ако не е договорено друго. 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 Да представи на Застрахователя информация за характера на дейността, която осъществява; 

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

по настоящата застраховка;  

 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. 

 

Как мога да прекратя договора? 

 

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

Застраховката може да се прекрати след изчерпване на лимита договорен в нея. 

 

 

 

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 участниците в проектирането и строителството на конкретен строителен обект чл.173 от ЗУТ“, 

които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния 

договор. 


