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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 
нотариуси“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор.         

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Професионална отговорност на нотариуси“ е задължителна застраховка за  физически лица, които са правоспособни нотариуси съ-
гласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. По застраховка „Професионална отговорност на нотариуси“ Застрахователят срещу платена 
премия застрахова професионалната отговорност на правоспособни нотариуси за вредите, които могат да настъпят за трети лица вследствие на 
виновно неизпълнение на техните задължения, а при заплащане на допълнителна застрахователна премия – и професионалната отговорност на 
помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща застрахова-
телно обезщетение съгласно условията на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Професионална отговорност на нотариуси“ е за-
дължителна застраховка, която покрива отговорността на За-
страхования към трети лица до размера на застрахователна-
та сума при осъществяване на професионалната му дейност 
като нотариус. Застрахователната сума представлява горната 
граница на отговорността на Застрахователя. Застраховката 
покрива:  

 Имуществени вреди на трети лица, причинени от проти-
воправни действия или бездействия (включително не-
брежност, грешки или пропуски) на нотариуса при изпъл-
нение на професионалните му задължения;

 Разходи за уреждане на претенции, направени с писме-
ното съгласие на Застрахователя, включително лихви за 
забава;

 Отговорността на Застрахования за всички доказани съ-
дебни разноски, присъдени в полза на увреденото лице 
по приключили граждански или търговски дела, водени 
срещу Застрахования.

При заплащане на допълнителна премия застраховката по-
крива:

 Отговорността на Застрахования за имуществени вре-
ди, причинени от неговото противоправно поведение 
(действие или бездействие, вкл. от небрежност, грешки 
или пропуски), които са резултат от противоправно пове-
дение на негови служители, посочени в застрахователния 
договор, при изпълнение на техните задължения като 
служители на Застрахования.

Допълнителни покрития по застраховка „Професионална 
отговорност на нотариуси“ са изрично изброени в Общите 
условия на застраховка „Професионална отговорност на но-
тариуси“.

Какво не покрива застраховката?
Застраховката не покрива:

 Всякакви действия и/или бездействия (с умисъл или не-
брежност) извън професионалната дейност на Застра-
хования като нотариус, включително всякакви съвети и 
препоръки от финансово, имуществено и/или търговско 
естество извън обхвата на професионална дейност, вклю-
чително отказ да предостави услуга, както и грешки и/
или пропуски при изпълнение на други дейности;

 Пренасяне и транспортиране на пари и документи от или 
до нотариална кантора;

 Действие и/или бездействие (вкл. грешка, пропуск или 
небрежност), извършени или допуснати от Застрахова-
ния при липса на заповед за вписване в регистъра на 
Нотариалната камара при сключване на застраховката 
или след заличаването му от регистъра на Нотариалната 
камара, включително действия и/или бездействия, из-
вършени извън съдебния район на нотариуса;

 Действие и/или бездействие на Застрахования, осъщест-
вено в периода на ретроактивното покритие, за вредите 
от което той е знаел или е бил длъжен да знае към датата 
на сключване на застрахователния договор;

 Неоснователно обогатяване, рекламна дейност, наруша-
ване на право на интелектуалната собственост и др.;

 Нарушаване на задължения, произтичащи от ЗЗЛД и 
ЗМИП;

 Поети задължения по придобит архив на нотариус, който 
е заличен от регистъра на Нотариалната камара, незави-
симо от основанието за това заличаване;

 Други увреждания и случаи, подробно описани в Общите 
условия за застраховка „Професионална отговорност на 
нотариуси“. 

Има ли ограничения на покритието?
 Застраховката покрива отговорността на Застрахования 

за тези вреди, за които е предявена писмено претенция 
за първи път през срока на застраховката и при условие 
че поведението на Застрахования, което е причинило 
вредите, е осъществено след влизането в сила на застра-
хователния договор или след определената в него ретро-
активна дата (ако такава е договорена);

 Лимитът на отговорност за доказаните съдебни разноски 
се определя по договаряне, но не може да е повече от 
10% от лимита на отговорност в агрегат по основното по-
критие или 20 000 лв., която от двете суми е по-малка;

 Покритието е ограничено в рамките на рисковете и из-
ключенията, които са подробно описани в Общите усло-
вия на застраховката.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователният договор има действие на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска; 
- да представите изисканите от Застрахователя документи.

По време на действие на договора:
- да спазвате всички нормативно установени изисквания за осъществяване на професионалната си дейност, застрахована по договора;
- полагайки грижата на добър професионалист, да предприемете всички необходими действия за предотвратяване на събития, които биха 

могли да доведат до ангажиране на вашата професионална отговорност и до предявяване на претенция по настоящата застраховка;
- да изпълнявате писмено дадените от Застрахователя предписания при сключването или по време на действието на застрахователния дого-

вор. За писмено дадени предписания се приемат и тези, които Застрахователят е дал и са отразени в специалните договорености по застра-
хователната полица;

- да заплатите в срок уговорената застрахователна премия; ако премията е разсрочена, да заплащате отделните разсрочени вноски на посоче-
ните в полицата падежи;

- незабавно да обявявате писмено пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застра-
хователят писмено е поставил въпрос, както и тези, които биха довели до повишаване на риска. За незабавно обявяване се счита уведомява-
нето в 7-дневен срок от узнаването за настъпването на съответното обстоятелство.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- При настъпване на застрахователно събитие, което би могло да доведе до претенция по настоящата застраховка, Застрахованият е длъжен 

незабавно, но не по-късно от 7 (седем) дни след като събитието му е станало известно, да уведоми писмено Застрахователя. Застрахованият е 
длъжен да съобрази (включително, да отложи) своите действия по отстраняване на последиците от събитието по начин, който да предостави 
на Застрахователя възможност за запознаване с всички материални следи и обстоятелства по случая; 

- да запазите всички материали и документи, имащи отношение към събития, покрити по настоящата застраховка, до окончателното уреждане 
на претенциите по тях, освен ако Застрахователят не поиска по-дълъг срок; 

- да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера на ще-
тите.

Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия за застраховка „Професионална отговорност на но-
тариуси“. При неспазване на задълженията ви, Застрахователят може да измени или прекрати договора, да намали или откаже изплащане на 
застрахователно обезщетение.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователната премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията трябва да бъде платена при 
сключването на застрахователния договор, но не по-късно от датата, посочена за начало на застрахователното покритие, освен ако не е уго-
ворено друго в полицата. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде 
заплащана най-късно на датата, която е посочена в застрахователната полица като падеж на съответната вноска. Ако съответната разсрочена 
вноска не бъде платена до датата на нейния падеж, Застрахователят упражнява правото си да прекрати договора в 00,00 часа на шестнадесе-
тия ден от падежа.

Застрахователната премия може да се плати в брой или по банкова сметка на Застрахователя, в брой или по клиентската сметка на застрахо-
вателния посредник.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователният договор обичайно се сключва за срок от една година, освен ако не е уговорено друго. Периодът на застрахователното по-
критие започва да тече от датата и часа, посочени в полицата за начало, но при условие, че е платена дължимата застрахователна премия (или 
първата вноска при разсрочено плащане). Застрахователното покритие изтича в 23.59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или 
на деня на предсрочното му прекратяване.

Как мога да прекратя договора?
Застраховката може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие до Застрахователя съгласно предвиденото в Общите ус-
ловия на застраховката. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия и по застраховката е из-
платено или предстои да се изплати застрахователно обезщетение (независимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена 
премия, включително и за неизтеклата част от застраховката. 


