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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информа-
ция за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица, приложимата нормативна уредба и Общите условия 
по застраховка „Отговорност на туроператора“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват 
неразделна част от застрахователния договор.     

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Отговорност на туроператора“ е задължителна застраховка съгласно Закона за туризма и приложимата подзаконова 
нормативна уредба към него, по която Застрахователят срещу платена премия застрахова отговорността на туроператор, установен 
на територията на Република България за причинени имуществени вреди на потребители на туристически услуги. При настъпване на 
застрахователно събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение съгласно условията на застрахователния договор и 
съгласно приложимата нормативна уредба.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Отговорност на туроператора“ е задължител-
на застраховка, при която Застрахователят срещу платена 
премия застрахова отговорността на Застрахования за 
причинени от него имуществени вреди на потребител(и) 
на организирани групови и индивидуални туристически 
пътувания с обща цена (организирани пътувания). Отго-
ворността на Застрахователя е ограничена до размера на 
застрахователната сума, която се определя съобразно де-
кларирания от Застрахования оборот от туристическа дей-
ност за предходната финансова година в съответствие със 
Закона за туризма. Тази застраховката покрива отговор-
ността на Застрахования за вреди вследствие на неразпла-
щане от негова страна с негови контрагенти и/или достав-
чици, включително при негова неплатежоспособност или 
несъстоятелност. В тези случаи Застрахователят:

 Възстановява платените суми от потребителя по дого-
вора за организирано пътуване преди започване на 
пътуването;

 Заплаща разликата в случаите, когато по време на пъту-
ването са предоставени само част от услугите по дого-
вора;

 Заплаща разходите, свързани с връщане (репатрира-
нето) на потребителя до началния пункт на пътуването;

 Заплаща разноски за уреждане на претенции, направе-
ни с изричното му писмено съгласие.

Какво не покрива застраховката?
Тази застраховка не покрива:

 Дейности на Застрахования извън обхвата на туропе-
раторската му дейност по смисъла на Закона за тури-
зма и подзаконовата нормативна уредба към него;

 Дейност без лиценз или при процедура по прекратя-
ване или отнемане на лиценз, или при констатирано 
друго нарушение на нормативната уредба;

 Дейност на Застрахования в качеството му на туристи-
чески агент;

 Действия или бездействия на туристически агент или 
други контрагенти, партньори, доставчици, кредитори 
на Застрахования или на всяко трето лице извън кон-
трола на туроператора;

 Разлика в качеството между туристическите услуги 
съгласно договора за организирано пътуване с по-
требителя и фактически предоставените по време на 
пътуването (вкл. по-ниска категория на средства за 
подслон, места за настаняване, заведения за хранене 
и развлечения, транспортни средства и др.);

 Непреодолима сила или събитие, което е извън кон-
трола на туроператора или за което той не носи отго-
ворност;

 Други увреждания и случаи, подробно описани в Об-
щите условия за застраховка „Отговорност на туропе-
ратора“;

 Финансови загуби и други имуществени вреди, пре-
търпени от Застрахования при извършване на дей-
ността му.

Има ли ограничения на покритието?
 Застраховката покрива отговорността на Застрахова-

ния за тези вреди на потребители на туристически ус-
луги по договори за организирано туристическо пъту-
ване с обща цена, сключени и заплатени в периода на 
нейното действие, както и за които вреди е предявена 
писмено претенция за първи път през периода на за-
страховката;

 Отговорността на Застрахователя е ограничена до 
действително направените разходи от потребителите, 
които са вследствие на застрахователно събитие;

 Покритието е ограничено в рамките на рисковете и 
изключенията, които са подробно описани в Общите 
условия на застраховката.



Къде съм покрит от застраховката?
 В цял свят.

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 застрахов-
ка;

- да изпълнявате писмено дадените от Застрахователя предписания при сключването или по време на действието на застрахователния 
договор. За писмено дадени предписания се приемат и тези, които Застрахователят е дал и са отразени в специалните договорености 
по застрахователната полица;

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

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

- да уведомите Застрахователя и да сключите добавък към застрахователния договор за увеличаване на застрахователната сума при 
надвишаване на декларирания оборот за предходната година или при включване на чартърни полети в организираните туристически 
пътувания с обща цена.

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 1 (един) ден, след като събитието му е станало известно, да уведоми писмено Застрахователя. 
Застрахованият е длъжен да предостави на Застрахователя информация за контрагентите, доставчиците и засегнатите потребители, 
както и да оказва необходимото съдействие на Застрахователя; 

- да уведоми и предостави информация писмено с копие до министъра на туризма не по-късно от един ден от узнаването му; 
- да вземе всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
- да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера 

на щетите, както и всички сведения за събитието, които са му известни, да поддържа точна и изчерпателна документация по случая, 
която при поискване да предоставя на Застрахователя, и да запази всички материали и документи по случая до окончателното урежда-
не на претенциите, произтичащи от него, освен ако Застрахователят не поиска по-дълъг срок;

- незабавно, но не по-късно от 1 (един) ден да уведомява Застрахователя за отправени към него претенции, получаване на призовки 
или следствени действия, както и за новополучени писма, експертизи, решения и др. подобни, и да му предава копие от съответните 
документи;

- При предявен съдебен иск от увредено лице-потребител на туристическа услуга или свързано с него лице, Застрахованият е длъжен 
незабавно да уведоми за това Застрахователя и да иска привличането му в процеса като трето лице помагач на негова страна.

Задълженията на Застрахования са подробно описани в Общите условия за застраховката. При неспазване на задълженията ви, Застрахо-
вателят може да измени или прекрати договора, да намали или откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователна 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 
уговорено 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 съответна-
та разсрочена вноска не бъде платена до датата на нейния падеж, Застрахователят упражнява правото си да прекрати договора в 00,00 
часа на шестнадесетия ден от падежа.

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

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователният договор се сключва за срок от една година. Периодът на застрахователното покритие 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 разсро-
чено плащане). Застрахователното покритие изтича в 23.59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или на деня на предсроч-
ното му прекратяване.

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


