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 Продукт:  Професионална отговорност на застрахователните брокери

Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в действащия Кодекс 
за застраховането, в общите условия по застраховка „Професионална отговорност“, както и в 
застрахователната полица и другите документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е задължителна по закон за всеки застрахователен брокер, като покрива отговорността 
му за вреди, настъпили при извършване на дейност по застрахователно или презастрахователно 
посредничество.

Отговорността за вреди, причинени 
от действие или бездействие на всяко 
лице, оправомощено да управлява 
или представлява застрахователния 
брокер, член на неговия управителен 
или контролен орган или негов служител 
при или по повод извършването на 
застрахователно или презастрахователно 
посредничество, в това число отговорност 
за неплащане към застрахователя на 
получена застрахователна премия, 
съответно за неплащане към ползвателя  
на застрахователни услуги на 
застрахователни обезщетения или суми, 
изплатени от застрахователя.

Застрахователна сума
Застрахователната сума не може да е 
по-малка от нормативно определения 
минимален размер.

Определя се застрахователна сума за  
едно застрахователно събитие и 
застрахователна сума за всички 
застрахователни събития за една година.

форсмажорни обстоятелства, като 
земетресение, буря, наводнение, военни 
действия, бунт, революция, въстание, 
военен преврат, узурпиране на властта, 
размирици, стачка, локаут, тероризъм; 
пряко или косвено действие на йонизираща 
радиация или радиационно замърсяване;
косвени загуби, глоби, неустойки или други 
имуществени санкции
неправомерно използване на запалими 
или взривни материали;
техническа неизправност на софтуерни, 
хардуерни, микропроцесорни и др. 
устройства.

Покриват се само писмени претенции на 
увреденото лице за причинени вреди, 
предявени за пръв път в срока на действие 
на застраховката. 
Други, конкретно уговорени в полицата.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

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

Има ли ограничения на покритието?
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Територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

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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