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Какво покрива застраховката?
Застраховката покрива писмени претенции, предявени за 
първи път в срока на действие на договора, за неправомерни 
действия или бездействия на Застрахования при или по по-
вод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока 
на застраховката или в периода от ретроактивната дата до 
сключване на застраховката, като в този случай Застрахова-
телят не отговаря за вреди, настъпили преди сключване на 
застраховката (или при покритие по клауза А – преди сключ-
ването на първата от предишните ежегодно подновявани без 
прекъсване при Застрахователя същи застраховки). 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

 Клауза А – по чл. 171 от ЗУТ – покрива се отговорността на 
Застрахования за всички обекти, на които е упражнявал 
дейността си по ЗУТ; 

 Клауза Б – по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ – покрива се отговор-
ността на Застрахования за един конкретен обект. 

Застрахователното покритие включва отговорността на За-
страхования за смърт или за телесна повреда, както и за 
материални вреди върху имуществото на други участници в 
строителството или на трети лица. В границите на посочените 
в полицата лимити се обезщетяват и съдебните разноски за 
уреждане на предявените претенции.

Отговорността на Застрахователя за всички писмени пре-
тенции, предявени през срока на застраховката, не може да 
надвишава договорения общ лимит на отговорност за съот-
ветната дейност, който при избрано покритие по клауза А 
не може да бъде по-малък от минималните застрахователни 
суми, посочени в чл. 5 на Наредбата за условията и реда за за-
дължителното застраховане в проектирането и строителство-
то за различните категории строежи за всяка от дейностите. 

Какво не покрива застраховката?
По застраховка „Професионална отговорност на участниците 
в проектирането и строителството“ не се предоставя покри-
тие за:

 Вреди, нанесени на собствени служители и/или работни-
ци;

 Вреди вследствие на или причинени от задължения на 
Застрахования по всякакъв вид договори;

 Вреди вследствие на или причинени от кражба, грабеж, 
загуба или повреда на документи, чертежи, пари, ценни 
книги и др. подобни;

 Вреди вследствие на или причинени от увреждане на 
физическите, химическите и биологичните свойства на 
водите, въздуха, почвата и всички свързани с тях разходи;

 И други, подробно описани в Общите условия на застра-
ховката.

Има ли ограничения на покритието?
По тази застраховка не се покриват:

 Вреди вследствие на или причинени от всякакви дейст-
вия на Застрахования, водещи до чисто финансови за-
губи (без причиняване на телесни увреждания и/или на 
материални вреди);

 Вреди вследствие на или причинени от противоречащи 
на професионалната етика действия или доказана груба 
небрежност на Застрахования или на негови съдружни-
ци, служители, подизпълнители, агенти и консултанти, 
както и техни действия, които са извън професионалните 
им задължения;

 Вреди вследствие на или причинени от конструктивни 
грешки и фабрични дефекти на обзавеждането и оборуд-
ването на обекта;

 Вреди вследствие на или причинени от използването на 
азбестосъдържащи материали;

 Вреди вследствие на или причинени от надвишаване на 
предварително очакваните разходи, неспазване на сро-
ковете, загуба на пазар или предвиждани печалби, осигу-
ряване на финансиране и даване на финансов съвет.

Покритието е ограничено в рамките на рисковете и изключе-
нията, които са подробно описани в застрахователната поли-
ца и Общите условия на застраховката.

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 
участниците в проектирането и строителството“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват нераздел-
на част от застрахователния договор.    

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ е задължителна застраховка съгласно Закона за 
устройство на територията, по която Застрахователят срещу платена премия застрахова професионалната отговорност на проектанта, лицето, 
упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, консултанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор за вреди, причине-
ни на други участници в проектирането и строителството, и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или 
по повод изпълнение на задълженията им. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение 
съгласно условията на застрахователния договор.



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 естеството и размера на риска и за условията, при които се 

сключва застраховката.

По време на действие на договора и при настъпване на застрахователно събитие:
- да уведомите писмено Застрахователя незабавно след узнаване за новонастъпили обстоятелства, които имат значение за риска;
- да спазвате всички изисквания за безопасност и указания в експлоатация, както и предписанията на компетентните органи и на Застрахователя;
- да съхранявате цялата необходима и изисквана според законите на страната документация относно застрахованата дейност;
- да осигурявате пълен достъп на Застрахователя до обектите, на които осъществява застрахованата дейност, за извършване на контролни 

проверки или на оглед на нанесените вреди;
- да уведомите писмено Застрахователя в седемдневен срок след узнаването за всяка една предстояща претенция и за всяко събитие, което би 

могло да доведе до предявяване на претенция;
- незабавно след получаване на писма, призовки, експертизи, решения и др. подобни, свързани с претенции или със съдебни процедури по 

претенции, да предавате на Застрахователя копие от тях;
- да уведомите писмено Застрахователя за вида и характера на събитието в рамките на три дни от узнаването му;
- да запазите в същото състояние материалите и документите, станали причина или представляващи доказателство за събитие, което би могло 

да доведе до претенция по застрахователната полица;
- да предприемете всички необходими и възможни мерки за намаляване на вредите и да не предприемате действия, които биха променили 

фактическата обстановка или биха довели до увеличаване размера на вредите;
- да поискате привличането на Застрахователя в процеса при предявяване на претенция по съдебен ред от увреденото лице; 
- да уведомите писмено в седемдневен срок Застрахователя за влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования; 
- да уведомите Застрахователя за постигната спогодба с увреденото лице;
- да предоставите всички изискуеми от Застрахователя документи, изясняващи застрахователния случай и размера на вредата.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия на застраховката. 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 с избрано покритие по клауза А се сключва за срок от 12 месеца, а при избрано покритие по клауза Б срокът може 
да е по-дълъг или по кратък от 12 месеца. 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 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?
Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ може да бъде прекратена от Застраховащия 
след изтичане на три месеца от началото на застраховката с писмено предизвестие до Застрахователя съгласно Общите условия на застра-
ховката. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия, Застрахователят има право на премията 
за изтеклата част от договора, като връща на Застраховащия само частта от премията за неизтеклата част, но намалена с административните 
разходи за издаване на застрахователната полица. В случай, че 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 застра-
ховката. При прекратяване на застрахователния договор се изготвя споразумение, с което се уреждат взаимоотношенията между страните и 
се декларира отказът им от всякакви бъдещи претенции.


