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Продукт:
Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка“, застрахователната полица и другите
документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Тази застраховка е предназначена за участниците в процедури по възлагане на обществени поръчки по
реда на Закона за обществените поръчки.
Какво покрива застраховката?

 Застраховката се сключва само за договори,

сключени по реда на прилагане на Закона
за обществените поръчки.

 Застраховката покрива финансови загуби на

БЕНЕФИЦИЕНТА в резултат на възникнало
задължение за плащане вследствие на
неизпълнение на конкретни задължения на
ЗАСТРАХОВАНИЯ, възникнали при участие
на последния в конкретна процедура
за възлагане на обществена поръчка, и
съобразно спецификата на предоставеното
покритие по всеки вид гаранция, чрез една
от следните клаузи:

 КЛАУЗА “Гаранция за авансово плащане”;
 КЛАУЗА “Гаранция за добро изпълнение”;
 КЛАУЗА “Гаранция за следдоговорно
задължение”.

Какво не покрива застраховката?
 Форсмажорно

събитие по смисъла на
действащото законодателство;

 Умисъл

или груба
БЕНЕФИЦИЕНТА;

небрежност

на

 Финансови

загуби, възникнали преди
сключването на застрахователния договор;

 Лихви

и неустойки, начислени във връзка
с претенции на БЕНЕФИЦИЕНТА спрямо
ЗАСТРАХОВАНИЯ, освен ако в полицата е
уговорено друго;

 Щети,

предмет на
покритие по други
договори;

застрахователно
застрахователни

 Щети,

причинени от неизпълнение
на БЕНЕФИЦИЕНТА като кредитор на
ЗАСТРАХОВАНИЯ;

 Съдебни/арбитражни

разходи,
произтичащи
от
спорове
между
ЗАСТРАХОВАНИЯ и БЕНЕФИЦИЕНТА.

Има ли ограничения на покритието?
!! В полицата може да бъде уговорено
самоучастие на застрахования
при
възникване на застрахователно събитие.

На територията на Република България.

 На територията на Република България.
Какви са задълженията ми?

•• При сключване на застраховката трябва да обявите писмено пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ всички
обстоятелства, които са Ви известни или трябва да Ви бъдат известни и са от значение за
риска, както и всички обстоятелства, за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил писмено въпрос;

•• Да

уведомите писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 5-дневен срок за всяка претенция на
БЕНЕФИЦИЕНТА към ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с процедура по възлагане на обществена
поръчка и/или във връзка със сключен договор за обществена поръчка, независимо дали
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е предявил искане за заплащане на застрахователно обезщетение, както
и за проблеми в неговите взаимоотношения с БЕНЕФИЦИЕНТА, които могат до доведат до
искане за плащане на застрахователно обезщетение;

•• При

претенция на БЕНЕФИЦИЕНТА за заплащане на обезщетение по застрахователния
договор трябва да съдействате за доказване по безспорен начин на застрахователното
събитие, да предприемете всички възможни мерки за ограничаване на загубата и да окажете
необходимото съдействие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за определяне на основанието и размера на
обезщетението.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща еднократно или на вноски в срока, уговорен в
застрахователния договор.
Дължимата сума може да бъде платена на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:
•• директно (в брой или по банков път) или:
•• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?

•• Застрахователният договор се сключва за срок, равен на срока на валидност на договора
за обществена поръчка, сключен между БЕНЕФИЦИЕНТА и ЗАСТРАХОВАНИЯ, ако не е
уговорено друго.

•• Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната

полица за начало на договора, при условие че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е получил цялата
дължима застрахователна премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане.

•• Застраховката изтича в 24.00 часа на деня, посочен в полицата за край на застрахователния
договор.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор се прекратява от ЗАСТРАХОВАНИЯ с писмено уведомление,
със съгласието на БЕНЕФИЦИЕНТА като прекратяването е в сила от датата на получаване от
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на уведомлението за прекратяване.

