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 Продукт:  Отговорност при извършване на хотелиерска или ресторантьорска дейност

Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в общите условия по 
застраховка „Обща гражданска отговорност“, специалните условия  „Отговорност при извършване на 
хотелиерска или ресторантьорска дейност“, застрахователната полица и другите документи, които са 
неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е предназначена за търговци, които извършват хотелиерска и/или ресторантьорска 
дейност, като осигурява покритие за тяхната гражданска отговорност за имуществени и неимуществени 
вреди, причинени на гости, клиенти и посетители.

Клауза А: Основно покритие 
 
Смърт, телесни увреждания или заболяване, 
вследствие на злополука или в резултат 
на отравяне след консумиране на храни и 
напитки, предоставени от застрахования 
на територията на хотела или ресторанта. 
Пълна загуба или частична вреда на 
движими имущества на трети лица при 
осъществяване на хотелиерска или 
ресторантьорска дейност от застрахования.
Разходи на застрахования за 
предотвратяване и ограничаване на 
вредите.
Такси и съдебни разноски за защита на 
застрахования.

Клауза Б: Разширено покритие  

Вреди, свързани с експлоатацията на 
басейни, фитнес центрове, сауни, спортни 
площадки, игрища и нощни заведения 
(клубове, дискотеки, вариетета, игрални 
зали);
Кражба чрез взлом на лични вещи от стаите 
на гостите;
Вреди върху паркирани МПС на гостите.

действия на застрахования, извършени 
умишлено или в резултат на груба 
небрежност;
неправилни управленски решения на 
застрахования във връзка с резервациите 
и обслужването на клиентите;
несъответствие в рекламираното и 
предоставеното качество и обхват на 
услугите;
неспазване на противопожарните, 
санитарно-хигиенните и строително-
техническите норми и изисквания за 
безопасност;
неустойки, наказателни лихви, пропуснати 
ползи и курсови разлики.

Не се покрива отговорност на  
застрахования за вреди: 
причинени на лице, което е свързано със 
застрахования по смисъла на Търговския 
закон;
свързани със собственост или ползване 
на какъвто и да е плавателен съд, моторно 
превозно средство или летателен апарат; 
от кражба на пари, чекове и ценности 
(бижута, часовници и др.).
от кражба на цяло МПС или на отделни 
части от МПС.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

Застраховката не покрива изплащането на 
обезщетение за вреди, произтичащи от:

Има ли ограничения на покритието?

√
x

!

!

!

!

x

x

x

x

√

√

√

√

√

√



Покритието по застраховката е валидно само за събития, настъпили на територията на 
Република България.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата;
Да спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на 
източниците на опасност за причиняване на вреди;
При настъпване на застрахователно събитие трябва да уведомите застрахователя в 
уговорения срок и да му предоставите цялата информация по случая, както и поисканите 
от него документи. Обадете се в най-близкия офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, за да получите 
необходимата Ви консултация, или посетете www.euroins.bg.

Какви са задълженията ми?

Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало на срока на 
полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея 
при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 ч. на деня, посочен за край в полицата.

Кога започва и кога свършва покритието?

Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.

Как мога да прекратя договора?

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно, преди влизане в сила на полицата, 
или на разсрочено плащане на вноски. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в 
пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховането, ако закъснеете с плащането 
на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите 
застрахователното покритие. 
 
Дължимата сума може да бъде платена: 
• във всеки офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
• чрез банков превод по сметката на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, посочена в полицата;
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
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