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Приложимият закон към договора по застраховка „Обща гражданска отговорност“ е българският.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Обща гражданска отговорност”, за обезщетения на причинените от Вас имуществени и
неимуществени вреди на трети лица.
Какво покрива застраховката?
 Вашата гражданска отговорност, в случай че
причините имуществени и неимуществени вреди
причинени на трети лица при или по повод
осъществяването
на
дейността
описана
в
застрахователната дейност.
 Съдебните разноски и разходи във връзка с уреждане
на претенции за вреди,
покрити от условията по
тази застраховка.

Има ли ограничения в покритието?





Не се покрива дейността на юридическото лице,
която не е посочена в застрахователната полица;
Отговорността е на Застрахователя 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;

Какво не покрива застраховката?
 Действия извършени умишлено или в резултат на
груба небрежност;
 Природни явления;
 Ядрена реакция, радиоактивно излъчване или
замърсяване;
 Обезценка, денгуби и пропуснати ползи, прекъсване
на производство и други подобни, понесени от
увреденото лице;
 Телесно увреждане;
 Предоставянето на професионални съвети или
услуги и всяка свързана с това грешка или пропуск.
 Както всички изключени рискове, посочени в Раздел
IV от Общите Условия.
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 00:00ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се
прекратява в 24:00ч. 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 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
„Обща гражданска отговорност“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват
неразделна част от застрахователния договор.

