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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”
I. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Застрахователно Дружество “Бул Инс” АД, наричано по-нататък Застраховател, на основание писмено предложение и срещу платена застрахователна премия, застрахова
общата гражданска отговорност на юридически и физически лица, наричани по-нататък Застрахован, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или
по повод осъществяване на стопанска и друга дейност.
2. Тези Общи условия се прилагат спрямо застраховки, чиито условия и сключване се позовават на тях:
КЛАУЗА А: Отговорност на работодателя
КЛАУЗА Б: Отговорност на продукта
КЛАУЗА В: Други видове отговорности към трети лица
II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
1. Покрити рискове
По тези общи условия се покриват имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, при или по повод осъществяване на стопанска дейност от:
1.1 Ръководителя на юридическото лице, неговите заместници и членовете на съответните колективни органи на управление, доколкото изпълняват своите задължения и
функции в застрахованото юридическо лице.
1.2 Работниците и служителите от всички категории персонал на юридическото лице, доколкото изпълняват задълженията си по трудовото правоотношение.
1.3 По настоящите условия Застрахователят ще обезщети Застрахования за:
1.3.1 Всички суми, до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законно задължен да заплати, като компенсация за имуществени и/или
неимуществени вреди, причинени през срока на застраховката на трети лица във връзка с описаната в Полицата дейност (покритие на база застрахователно събитие).
1.3.2 Разходите, които Застрахования е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.
1.3.3 Разходите по защитата на Застрахования, ако същите са направени със съгласието на Застрахователя в процеса на привличането му в делото на страната на Застрахования
като трето лице – помагач.
1.3.4 Експертни и свидетелски разноски по граждански дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката.
2. Разширение на покритието
2.1 На базата на настоящите Общи условия може да се застрахова граждански отговорности:
2.1.1 За вреди, произтичащи от отделни видове стопански дейности.
2.1.2 На гражданите като физически лица.
2.1.3 Въз основа на специална договореност, могат да бъдат покрити срещу заплащане на застрахователна премия и рискове, записани в раздел II, т. 3 като изключени рискове,
стига законът да не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка.
3. Изключени рискове
3.1 Застрахователят не дължи обезщетение за вреди, произтичащи от:
3.1.1 Военни действия и/или учения, въстания, неприятелско нахлуване, граждански вълнения и размирици, метежи, стачки и локаут, конфискация, национализация, отчуждавани
вещи в полза на държавата, съгласно решение на компетентните органи.
3.1.2 Загуби, щети и разходи, от каквото и да е естество, настъпили в причинно – следствена връзка с акт на тероризъм, както и вреди причинени от действията на компетентни
органи по контролирането, предпазването и ограниченията му.
3.1.3 Загуби, щети и разходи, причинени от пряко или косвено въздействие на ядрени и йонизиращи излъчвания, ядрено или токсично замърсяване, включително за действия по
отстраняване на това замърсяване, както и в резултат на ядреното оборудване, ядрено гориво или отпадъците в резултат на разграждането му.
3.1.4 Щети, покрити от друг вид застраховка.
3.1.5 Вреди, причинени в резултат на непреодолима сила.
3.1.6 Вреди, причинени в резултат на употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества от Застрахования.
3.1.7 Съхраняване или дейност с токсични, взривни или избухливи вещества, освен ако е уговорено друго.
3.1.8 Глоби, санкции, присъди и принудителни административни мерки, наложени от оторизирани органи.
3.1.9 Притежаване и използване на моторно превозно средство (включително и прикачените устройства), плавателен съд или въздухоплавателен апарат, както и вреди при
товаренето и разтоварването им, които са предмет на други застраховки.
3.1.10 Договорна отговорност извън рамките на отговорността по закон.
3.1.11 Предприемачески риск, неизпълнени договорни задължения.
3.1.12 Задължения към държавата - неизпълнени задължения от публично-правен характер.
3.1.13 Умишлени действия или груба небрежност от страна на Застрахования, членове на семейството му или лица, работещи под негов контрол.
3.1.14 Замърсяване на околната среда - вреди от каквото и да е естество, причинени или повлияни от замърсяването на води, въздух или почва.
3.1.15 Отравяне и/или заболяване, вследствие наличието, използването, производството, обработката, съхранението, продажбата на азбест или изделия, които го съдържат.
3.1.16 Увреждане върху собствено имущество, както и телесни увреждания на застрахованите лица.
3.1.17 Причинени вреди върху имущества, които са под контрола, опеката и управлението, или са наети, приети от Застрахования за ремонт, обработка или съхранение и върху
такива, които не се владеят от него на законно основание.
3.1.18 Нарушаване на патенти, авторски права, търговски имена, търговски марки с регистриран дизайн и други.
3.1.19 Причинени от постепенното влия¬ние на температурата, изпарения или влага, газове, валежи, отпадни води, потъвания на терени, от свличания на земни маси, земни
трусове, вследствие на работа с ударни машини, наводнения от застояла или течаща вода, както и за щети, причинени от животни и птици.
3.1.20 Обезценки, денгуби, неустойки и други пропуснати ползи от увреденото лице.
3.2 Въз основа на специална договореност, някое от описаните по-горе изключения може да бъде покрито срещу заплащане на допълнителна премия.
III. СКЛЮЧВАНЕ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Застраховката се сключва на основание Предложение за застраховане от Застрахования, в което същият е задължен да отбележи всички съществени факти и обстоятелства,
които са му известни и са от значение за оценката на риска.
2. Застраховката се сключва във форма на застрахователна Полица, неразделна част от която са Предложението за застраховане на Застрахования, Общите условия на
застраховката, Добавъци (анекси), както и всички други писмени договорености между страните, ако има такива.
3. Застраховката е в сила след подписване на застрахователния договор от двете страни, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователна премия
съгласно договореното.
4. Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при известността на което Застрахователят не би сключил застрахователния договор,
Застрахователят има право:
4.1 Да прекрати сключения договор в едномесечен срок от узнаването, като в този случай задържа платените премии и има право да иска плащането им за периода до
прекратяване на договора.
4.2 В случай, че са настъпили застрахователни събития, Застрахователят може да откаже изплащане на застрахователното обезщетение или сума, ако неточно обявеното или
премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието.
4.3 Да поиска изменение в условията на договора, ако характерът на необявеното или премълчано обстоятелство позволява това. Това си право Застрахователят упражнява в
едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява
с последиците на точка 4.1.
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5. Ако при сключване на застрахователен договор съществено обстоятелство не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи
изменение на договора.
5.1 Ако другата страна не приеме предложението по точка 5 в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява
другата страна.
5.2 Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят възстановява частта от платената премия, която съответства на неизтеклия срок на застраховката.
5.3 При настъпване на застрахователно събитие, преди изменението или прекратяването на договора, Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователно
обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
6. Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня следващ този, в който е платена застрахователната премия (първата вноска от разсроченото плащане), освен ако не е
уговорено друго и изтича в 24:00 часа на деня посочен за край на застрахователната Полица.
7. Застраховката се сключва за срок от 1 (една) година, ако не е уговорено друго между страните.
8. През срока на договора той може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните.
9. Измененията се оформят в Добавък (анекс), подписан от двете страни, представляващ неразделна част от застрахователната Полица.
10. Застраховката може да бъде прекратена:
10.1 От страна на Застрахователя само в предвидените в Общите условия случаи, чрез изпращане на 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие.
10.2 От страна на Застрахования - чрез представяне на оригиналната застрахователна Полица и всички издадени към нея допълнителни документи и формуляри.
11. При предсрочно прекратяване на застрахователната Полица от страна на Застрахования се възстановява частта от нетната застрахователна премия, изчислена пропорционално
на времето от прекратяването на застрахователната Полица до нейното изтичане при условие, че не са изплатени и не предстои да се изплащат обезщетения.
12. Застрахователният договор се прекратява автоматично:
12.1 С изтичане на срока, за който е сключен.
12.2 При изчерпване на договорения лимит на отговорност за всички застрахователни събития, в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения.
IV. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
1. Лимитът на отговорност е определен за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за периода на действие на
застрахователния договор.
2. Лимита на отговорност се определя от Застрахования.
3. Отговорността на Застрахователят за едно застрахователно събитие и максималния размер на отговорност за всички застрахователни събития през времетраене на застраховката
е до размера на лимитите, договорени между страните и посочени в Полицата.
4. Застрахователната премия се определя по договаряне въз основа на тарифа на Застрахователя, към датата на сключване на застраховката.
5. Отговорността на Застрахователя поотделно за разходите и разноските по раздел II, т.1.3.2; 1.3.3; 1.3.4 от настоящите Общи условия е до действителния им размер, но не
повече от 10% от договорения лимит за всяко едно събитие през срока на застраховката.
6. Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно от Застрахования. При допълнително договаряне между двете страни, тя може да бъде и разсрочена. При
разсрочено заплащане се прилага завишена тарифа, определена от Застрахователя, освен ако не е договорено друго.
6.1 При разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее да плати съответните части от премията и през това време е настъпило застрахователно събитие, Застрахователят
може да удържи размера на неиздължената премия от размера на застрахователното обезщетение. Ако закъснялата премия се заплати в 15-дневен срок от датата на падежа,
застраховката продължава действието си, като не се счита за прекратена. Ако не се заплати съответната разсрочена вноска, договорът се прекратява след изтичането на
15-дневния срок от датата на падежа.
6.2 При заплащане на закъсняла вноска до 30 (тридесет) дни от датата на падежа, застраховката възстановява действието си. В този случай Застрахованият декларира писмено,
че за периода на закъснението Застрахователят не носи застрахователен риск.
6.3 Застрахователят не е длъжен да напомня за настъпили падежи при разсрочено плащане или за изтичане срока на застраховката.
7. Застрахователната Полица няма сила преди заплащане на премията или на съответната разсрочена част от нея, освен ако не е уговорено друго.
8. Страните по застрахователния договор могат да уговорят самоучастие (франшиз) на Застрахования, което се изразява в поемане от него на част от отговорността, в случай на
настъпване на застрахователно събитие. Самоучастието се вписва в застрахователната Полица.
9. Застрахователят не разглежда претенции за изплащане на обезщетения в рамките на самоучастието на Застрахования.
V. ЗАДЪЛЖАНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Права и задължения на застрахования
1.1 При настъпване на събитие, което би могло да доведе до претенция по настоящата застраховка, Застрахованият е длъжен:
1.1.1 Да уведоми Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни, след като събитието му е станало известно.
1.1.2 Да докаже по безспорен начин наличието на валидна застраховка и настъпването на застрахователно събитие.
1.1.3 Да уведоми Застрахователя за срок не по-кратък от три дни от узнаването съгласно чл. 206, ал. 2, изр. 1. От КЗ, и да му предостави цялата налична информация по случая.
1.1.4 Да предостави на Застрахователя възможност да се запознае с всички обстоятелства по случая.
1.1.5 Да предостави на Застрахователя 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 уреждане на претенциите, произтичащи от него.
1.2 В срока по т.1.1.1 Застрахованият е длъжен да уведомява Застрахователя за отправени към него претенции, получаване на призовки или следствени действия, както и за
новополучени писма, експертизи, жалби, решения и други и да му предава копие от съответните документи.
1.3 При предявен съдебен иск от увреденото лице Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и да иска привличането му в процеса. Застрахователят
има правото, но не е задължен да приеме привличането, като трета страна в съдебния процес за уреждане на предявени искове. Всички направени в тази връзка разходи от
страна на Застрахователя намаляват договорените лимити на отговорност.
2. При поискване от Застрахователя, Застрахованият е длъжен:
2.1 Да упълномощи Застрахователя за получаване на документация или информация във връзка със събития, претенции или искове.
2.2 Да оказва пълно съдействие на Застрахователя при разследването, уреждането и/или защита по искове покрити от застраховката.
3. Без писмено съгласие на Застрахователя, Застрахованият няма право да дава писмена или устна информация по конкретен случай, да предлага извънсъдебни споразумения, да
урежда претенции и да извършва плащания по тях или да поема отговорност по предявени претенции, настоящото не се прилага за случаи в обхвата на Раздел VІ, т.3.
4. Упражняването на права по настоящия Раздел V от страна на Застрахователя не може да се тълкува като съгласие за изплащане на обезщетение.
5. Ако Застрахованият не изпълни свое задължение по Раздел V, Застрахователят има право да намали или да откаже обезщетение и/или да прекрати застраховката.
2. Права и задължения на Застрахователя
2.1 По своя инициатива Застрахователят има право да:
2.1.1 Предприема действия за намаляване или ограничаване на вредите, както и да дава задължителни писмени препоръки на Застрахования за предприемане на такива мерки.
2.1.2 Да назначава експерти (вещи лица) за установяване на размера на вредите и\или други обстоятелства, свързани със застрахователното събитие.
VІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
1. Размерът на обезщетението се определя на база одобрено от Застрахователя извънсъдебно споразумение между Застрахования и увреденото лице и/или на база влязло в сила
съдебно решение на компетентен български съд, при което се обезщетяват и разноските на Застрахования по съдебното дело.
2. Размерът на обезщетението не може да надхвърли договорения лимит съгласно Раздел ІV.
3. Отговорността на Застрахователя за суми по предявени искове и разноски за уреждане на претенции не включва такива, които са в рамките на самоучастието на Застрахования,
посочено в застрахователната Полица или в приложенията към нея. Застрахованият има право на доброволно уреждане на претенции, ако сумите и разноските по тях сумарно
не надвишават размера на самоучастието, при което е длъжен да уведоми Застрахователя.
4. Застрахователят има право да заплати на Застрахования сума в размер на договорения лимит на отговорност за едно застрахователно събитие или, ако увреденото лице (лица)
се съгласи (съгласят) друга по-малка сума, за която претенцията (претенциите) би могла да бъде уредена по доброволен път, след което да се оттегли от по-нататъшна отговорност
към това увредено лице или по отношение на това застрахователно събитие.
5. Претенцията за обезщетение по настоящата застраховка може да бъде предявена от увреденото лице пряко пред Застрахователя, при което определянето на основанието,
размера и плащането на обезщетение се извършва по общия ред и с право на регресен иск.
6. Неизпълнението на задълженията на Застрахования съгласно настоящите Общи условия представлява основание за отказ от плащане на застрахователно обезщетение.
7. Застрахователят изплаща обезщетението в срок до 15 дни от получаването на всички необходими документи и данни, удостоверяващи отговорността на Застрахования и
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размера на вредите. В същия срок Застрахователят уведомява Застрахования за евентуалния си отказ да изплати обезщетение, като посочва мотивите за това.
8. Застрахователят не носи отговорност за просрочия, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол.
9. Ако претенцията за изплащане на обезщетение е измамлива всички обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а лицето, осъществило тези действия или бездействия,
ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ
1. Информацията предоставена на Застрахования във връзка с издадената Полица, се счита за служебна тайна и той няма право да я предоставя на трети лица, освен в
предвидените със закон случаи.
2. Правата, произтичащи от сключения на база настоящите Общи условия, Застрахователен договор се погасяват след изтичане на пет годишна давност.
3. Споровете между страните по Застрахователния договор се уреждат чрез споразумение, а ако такова не бъде постигнато - съгласно гражданското законодателство.
4. Застрахователя не дължи лихва за неправилно или погрешно заплатени премии, както и за несвоевременно поискано или получено застрахователно обезщетение.
5. За неуредени в тези Общи условия и в застрахователния договор въпроси се прилага гражданското законодателство.
6. С плащането на обезщетението Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу съпричинителя на вредата.
6.1 Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя при упражняване на регресните му права срещу съпричинителя на вредите.
6.2 Отказът на Застрахования от правата му срещу съпричинителя на вредите няма сила спрямо Застрахователя.
6.3 При изплащане на обезщетение за вреди, причинени умишлено от Застрахования на увреденото трето лице, Застрахователят има право на обратен иск за това, което е платил
на увредения.
7. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни със Специални условия, договаряни между страните.
8. Всички последващи промени по застрахователния договор се оформят като Добавъци (анекси), които са неразделна част от Полицата.
9. Териториална валидност – Република България, освен ако писмено не е уговорено друго.
VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ
В текстовете на настоящите Общи условия са използвани следните понятия:
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК – периода, през който Застрахователят поема риска от настъпване на застрахователно събитие.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ – сумата, която Застрахованият заплаща за носеният от Застрахователя риск по застрахователната Полица.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и
независимо от волята на застрахованото лице.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.
АКТ НА ТЕРОРИЗЪМ - използването на сила, насилие и/или заплаха, върху човек или групи от хора, независимо дали се действа самостоятелно или от името на организация или
правителство, извършвано по политически, религиозни, идеологически или подобни причини, включвайки намерението за въздействие върху всяко управление, с цел да се
поставя обществото или част от него в страх.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА – извънредно непредвидимо и непредотвратимо събитие, при чието наличие не може да се търси, отговорност.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ е дейността, извършвана като търговец, дейността на лицата по чл. 2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба.
Настоящите Общи условия са приети на заседание на Съвета на директорите на „БУЛ ИНС” АД 14.12.2000 г. и са допълнени и изменени на 11.11.2008 г., и са допълнени и
изменени на 11.10.2012 г.
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