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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна ин-
формация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка „Отго-
ворност на работодателя“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част 
от застрахователната полица.     

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Отговорност на работодателя“ е доброволна застраховка, която може да се сключи от всеки български правен субект, 
имащ качеството на работодател. По застраховка „Отговорност на работодателя“ Застрахователят срещу платена премия покрива 
отговорността на Застрахования в качеството му на работодател за вреди, причинени на неговите работници или служители по по-
вод изпълнението на задълженията им по трудов договор. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща 
застрахователно обезщетение съгласно условията на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Отговорност на работодателя“ покрива отго-
ворността на Застрахования в качеството му на работодател 
за вреди, причинени на неговите работници или служители 
по повод изпълнението на задълженията им по трудов дого-
вор до размера на застрахователна сума, настъпили в след-
ствие на трудова злополука, причинила временна, трайна 
намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, или смърт 
на работника или служителя, независимо от това дали не-
гов орган или друг негов работник или служител има вина 
за настъпването им. Застрахователната сума представлява 
горната граница на отговорността на Застрахователя. За-
страховката покрива: 

 Имуществени и неимуществени вреди вследствие на 
трудова злополука, причинила временна, трайна или на-
малена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт 
на работника или служителя;

 Имуществени и неимуществени вреди вследствие на 
трудова злополука, причинена от непреодолима сила 
при или по повод на изпълнението на възложената ра-
бота или на каквато и да е работа, извършена без нареж-
дане, но в интерес на работодателя, както и по време на 
почивка, прекарана в предприятието;

 Разходи за ограничаване нa последиците от събитие, 
покрито по застраховката, и/или за уреждането на пре-
тенции и искове, направени със съгласие на Застрахо-
вателя, като уговорените в полицата лимити включват и 
посочените разходи. 

Възможно е да бъдат договорени и допълнителни покрития, 
параметрите на които биват описани от Застрахователя в 
полицата, в Добавъци или Специални условия, които се при-
лагат като неразделна част към Общите условия на застра-
ховка „Отговорност на работодателя“. 

Какво не покрива застраховката?
Застраховката не покрива: 

 Заболявания от всякакъв характер, включително про-
фесионални болести, не се считат за трудова злополука;

 Умишлено самонараняване на пострадалия, вкл. само-
убийство, освен при опит за спасяване на човешки жи-
вот;

 Употреба на алкохол, наркотици или други упойващи 
вещества от пострадалия;

 Неспазване на мерки за охрана на труда и/или проти-
вопожарна охрана съгласно действащата нормативна 
уредба;

 Общи и акутни заболявания от всякакъв характер, както 
и професионална болест, освен ако не е договорено до-
пълнително;

 Частта от причинените вреди, дължаща се на груба не-
брежност на пострадалия, ако такава е установена;

 Емоционален шок, психично разстройство и др. подоб-
ни;

 Щети и загуби на лични вещи и имущество, включител-
но парични средства и ценности;

 Частта от причинените вреди, която подлежи на обез-
щетение на друго правно основание (застраховки, об-
ществено осигуряване и др.);

 Увреждания на лица, различни от работници или служи-
тели на Застрахования;

 Други увреждания и случаи, подробно описани в Общи-
те условия за застраховка „Отговорност на работодате-
ля“.

Има ли ограничения на покритието?
 Застраховка „Отговорност на работодателя“ се сключва 

за застрахователна сума, представляваща договорени 
лимити на обезщетение. Застрахователната сума е ли-
митът на отговорността на Застрахователя;

 Застраховката покрива отговорността на Застрахова-
ния за тези вреди, за които е предявена писмено пре-
тенция за първи път през срока на застраховката и при 
условие, че поведението на Застрахования, което е при-
чинило вредите, е осъществено след влизането в сила 
на застрахователния договор;

 Покритието е ограничено в рамките на рисковете и из-
ключенията, които са подробно описани в Общите усло-
вия на застраховка „Отговорност на работодателя“.



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:
- полагайки грижата на добър професионалист, да предприемете всички необходими действия за предотвратяване на събития, които биха 

могли да доведат до ангажиране на вашата гражданска 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 

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 по-
сочените в полицата падежи;

- незабавно да обявявате писмено пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора За-
страхователят 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.

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

жен незабавно, но не по-късно от 7 (седем) дни, след като събитието му е станало известно, да уведоми писмено Застрахователя. Застра-
хованият 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 уведомите писмено Застрахователя в срокове, описани в Общите условия на застраховката; 
- да запазите всички материали и документи, имащи отношение към събития, покрити по настоящата застраховка, до окончателното уреж-

дане 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 

щетите.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия за застраховка „Отговорност на работодателя“. 

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 в по-
лицата не е уговорено друго. 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 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 застра-
хователния посредник.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователният договор обичайно се сключва за срок от 12 месеца, освен ако не е уговорено друго. 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 „Отговорност на работодателя“ може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие до Застрахователя съ-
гласно предвиденото в Общите условия на застраховката. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на За-
страховащия 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. 


