
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
ЗД “БУЛ ИНС” АД , наричано по – нататък Застраховател, застрахова по тези Общи условия гражданска отговорност на физическо или юридическо, лице наричано по – нататък 
Застрахован .
1. Застраховани лица:
По смисъла на тези Общи условия от застрахователно покритие се ползват:
1.1. Юридическо лице и търговец  по смисъла на ТЗ осъществяващи охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие.
1.2. Служителите на юридически лица или търговец  по смисъла на ТЗ, които ползват оръжие за охрана.
1.3. Физически лица, които използват оръжие за самоотбрана ( самоохрана).
1.4. Спортни организации по смисъла на Закона за физическо възпитание и спорта.
1.5. Физически лица, които членуват в спортни клубове по спортна стрелба, ловна стрелба, биатлон и модерен петобой .
2. Застраховката не покрива отговорността на служители на МВР и на Въоръжените сили.
3. Предмет на застраховане е отговорността от настъпване на имуществени и неимуществени вреди, в резултат на използване на оръжие от Застрахования или негови служители, 
във връзка с дейности разрешени от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Тази застраховка се сключва съгласно изискванията на Закона за  контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
По смисъла на този закон огнестрелни оръжия са технически уреди, които чрез използване на енергия на взривни вещества, могат да изхвърлят твърди предмети, имащи дулен 
пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.

ІІ. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
1. По условията на тази застраховка ЗД “БУЛ ИНС” АД ще обезщети Застрахования за всички имуществени и неимуществени вреди в рамките на договорения лимит на отговорност, 
пряко причинени на трети лица в резултат на законосъобразно използване на огнестрелно оръжие, които Застрахования въз основа на влязъл в сила съдебен акт или постигнато 
споразумение бъде задължен да плати по предявени искове.
2. Застрахователно покритие се простира за  претенция, произтичаща от събития, настъпили през срока на действие на застрахователната полица, независимо от това кога е 
предявена такава претенция в рамките на предвидената от закона погасителна давност.

ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
Застрахователят не дължи обезщетение за вреди от/или вследствие на:
1. Умишлени действия, съставляващи престъпления по НК на Р. България или груба небрежност от Застрахования или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон.
2. Употреба на оръжие след като е отнето разрешението на Застрахования за извършване на охранителна дейност или след изтичане срока на това разрешение.
3. Употреба на оръжие след отнемане на разрешението му за съответния вид оръжие или след изтичане срока на това разрешение;
4. Употреба на  друго оръжие различно от оръжието, което му е служебно зачислено, има разрешение издадено по надлежен ред и  е посочено в застрахователната полица.
5. Употреба на оръжие за други цели освен предвидените в разрешението.
6. Употреба на алкохол, упойващи или наркотични вещества или лекарствени действия с упойващо действие.
7. Неспазване на  нормативните изисквания и установените вътрешни правила за използване и съхранение на оръжието.
8. Употреба на оръжие, причинило телесни наранявания или смърт на Застрахования и негови служители, както и повреда или унищожаване на имуществото на същите лица.
9. Използване на огнестрелно оръжие от лица, които не са преминали курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие или на които огнестрелното оръжие е било отнето.
10. Употреба на оръжие от лица, страдащи от психични разстройства  или лица с психологическа непригодност за употреба и използване на огнестрелно оръжие при съответно 
заключение от специализирана медицинска комисия.
11. Претенции към Застрахования от лица, свързани с него по смисъла на Търговския закон.
12. Носене и употреба  на огнестрелно оръжие в  увеселителни заведения, барове;  на политически, синдикални, културни, спортни мероприятия и др. освен ако е необходимо 
за охрана на самото мероприятие.
13. Употреба на огнестрелно оръжие за спортни цели извън определените за целта стрелбища, както и извън времето, определено за тренировки и състезания.
14. Действия на служители на юридически лица или търговец  по смисъла на ТЗ, осъществяващи охранителна дейност извън изпълнение на служебните им задължения.
15. Употреба на оръжие извън територията, на която е разрешението за охранителна дейност.
16. Използване на забранени средства и методи за лов.
17. Провеждане на лов в забранени за ловуване места.
18. Ловуване  извън ловния сезон.
19. Провеждане на лов от лица без разрешително за упражняване на лов - ловен билет.
20. Неизпълнение на договори, санкции, глоби или други нарушения на действащата нормативна уредба.
21. Война (обявена или не), граждански размирици, бунт, революция, военни учения, преврат, терористични действия, атентати, стачки, локаути и други подобни действия и 
събития.
22. Дтговорност за неизпълнение на договорни задължения и др. косвени щети.

ІV. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
1. Застраховката се сключва на основание писмено Декларация -Въпросник на кандидата за застраховане, по образец на Застрахователя, с посочване на застрахователната сума 
/лимита на отговорност/.
2. Формата на застрахователния договор е застрахователна полица.
3. Застрахователната полица, Декларация-Въпросник, всички добавъци, сметки, списъци, общите и специални условия са съставна част на застрахователния договор.
4. Срокът на действие на застрахователната полица е една година или за по дълъг период съответстващ на срока на разрешението за носене и употреба на огнестрелно оръжие.
5. Застрахователната полица влиза в сила в 0.00 часа на деня, посочен в полицата за начало на застраховката, при платена застрахователна премия /или частта от нея, когато е 
договорено разсрочено плащане/ и изтича в 24.00 часа на деня посочен за край на застрахователната полица.
6. Действието на застрахователния договор се прекратява:
6.1. При изтичане на срока, за който е сключен.
6.2. При отпадане на застрахователния интерес, с оглед на който е сключен договора.
6.3. При изчерпване на договорената застрахователна сума, поради изплатени обезщетения.
6.4. При изтичане на срока на валидност на разрешението за ползване на оръжието, описано в Декларацията-Въпросник. В този случай застраховката се прекратява по отношение 
на конкретното лице и оръжие.
6.5. При предявяване от Застрахования на претенция, за застрахователно обезщетение с невярно съдържание, с цел да получи изгода.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
1. Застрахователната сума /лимит на отговорност/ се определя за едно застрахователно събитие по договаряне и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни 
събития за срока на действие на застрахователната полица.
2. Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя.
3. Дължимата застрахователна премия се изплаща еднократно от Застрахования. При допълнително договаряне между двете страни тя може да бъде и разсрочена.
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4. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии.
5. Застрахователната полица не е валидна преди заплащане на премията или на разсрочената част от нея, съгласно изискванията на Търговския закон освен ако не е договорено 
друго.
5.1. При заплащане на закъснялата част от премията, застраховката продължава действието си, от датата на която е платена забавената вноска.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
1. Застрахованият има право:
1.1. Да увеличи застрахователната сума по договора (лимита на отговорност) срещу заплащане на допълнителна премия.
1.2. Да получи застрахователно обезщетение до 15 дни след представяне на всички необходими документи при възникнало застрахователно събитие, когато със съгласието на 
Застрахователя и/или въз основа на влязло в сила съдебно решение, той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.
2. Застрахованият е длъжен:
2.1. Да съобщи всички съществени обстоятелства при сключване на застрахователния договор, които са му известни и са от съществено значение за оценка на риска. За съществени 
обстоятелства тук се приемат тези, за които Застрахователят писмено е поставил въпрос.
2.2. Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, ако беше знаел за него, 
Застрахователят може да прекрати договора.
2.2.1.     В горния случай Застрахователят задържа платените премии.
2.2.2. Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска 
изменението му. 
2.2.3. Когато в случаите по т. 2.2. застрахователното събитие настъпи, Застрахователят може да откаже плащането на застрахователното обезщетение, само ако неточно обявеното 
или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието.
2.2.4. Ако Застрахованият е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство да е било известно на Застрахования или 
на пълномощника му, съответно на третото лице.
2.3. При сключен договор с обстоятелство, което е от съществено значение за определяне на риска и не е било известно на страните към момента на сключване на договора, всяка 
от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора.
2.3.1. Ако другата страна не приеме предложението по горната точка в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено 
уведомява другата страна.
2.3.2. Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят възстановява частта от премията, която съответства на неизтеклия срок от договора.
2.3.3. При настъпване на застрахователно събитие преди изменението или прекратяването на договора, Застрахователят не може да откаже плащането на застрахователно 
обезщетение или сума, но може да ги намали съобразно  съотношението между размера на платените премии и на премиите, които трябва да платят според реалния риск.
2.4. По време на действието на договора Застрахованият е длъжен да обяви в писмен вид пред Застрахователя, новонастъпили обстоятелства. Обявяването на обстоятелствата 
трябва да се извърши незабавно след узнаването им. При неизпълнението на това задължение се прилагат съответно т. 2.2 и т. 2.3.
2.5. Да уведоми Застрахователя, ако има действаща друга застраховка “Гражданска отговорност” при използване на огнестрелни оръжия.
2.6. Да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, както и предписанията на компетентните органи  и на Застрахователя или упълномощен 
негов представител.

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
1.1. Да уведоми незабавно органите на полицията и/или други компетентни органи.
1.2. Да уведоми писмено Застрахователя в седемдневен срок от узнаването за настъпило събитие, което може да породи претенции или за получена претенция от трети лица, 
разследване или друго събитие, за което може да възникне отговорност по тази полица.
1.3. Да предостави достъп до помещенията и документацията и да представи всички изискуеми от Застрахователя документи във връзка със  събитието.
1.4. В случай на предявен граждански иск и заведено дело, да уведоми писмено Застрахователя в тридневен срок от получаване на призовката и преписа от исковата молба.
1.5. Да уведоми Застрахователя за всеки съставен акт за закононарушения или налагане на принудителни административни мерки по смисъла на закона за контрол над взривните 
вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.  
1.6. За изплащане на застрахователно обезщетение Застрахованият е необходимо да предяви писмена претенция пред Застрахователя.
2. При неизпълнението по т.1, Застрахователят има право да прекрати застраховката, да намали размера на застрахователното обезщетение или да откаже изцяло изплащането 
на застрахователното обезщетение.
2.1. Застрахователят може да откаже изцяло или да намали застрахователното обезщетение,  ако Застрахованият удовлетвори частично или изцяло претенции от трети лица, без 
съгласието на Застрахователя.
3. Застрахователят може да отложи изплащане на обезщетение, когато срещу Застрахования е в ход наказателно - правна процедура от решаването на която зависи претенцията.
4. Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение въз основа на:
4.1. Постигнато извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
4.2. Постигнато споразумение между Застрахования и увреденото лице, одобрено от Застрахователя.
4.3. Влязъл в сила съдебен акт срещу Застрахования.
5. Увредените лица могат да предявят иск и директно пред Застрахователя за изплащане на обезщетение.
6. Обезщетение се изплаща на:
6.1.    Увредените лица.
6.2. Застрахования, когато със знанието и съгласието на Застрахователя или въз основа на влязло в сила съдебно решение, той е удовлетворил претенциите на увредените лица.
7. Обезщетението се изплаща в петнадесет дневен срок след представяне на всички документи, необходими за определянето му.
8. Общият размер на всички плащания не може да надвишава застрахователната сума (общ лимит на отговорност в агрегат), посочена в полицата.
9. В случай на прекратяване на застрахователна полица, отговорността на Застрахователя се прекратява с изключение на всяка претенция отправена към Застрахователя през 
време на действие на полицата и останала неуредена. 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ
1. Този договор е изготвен съгласно българското законодателство и приложимо право по него е българското право.
1.1. Всички спорове между Застрахователя и Застрахования, ако не се решат чрез преговори, се отнасят за решаване към компетентния съд.
2. Правата по застрахователната полица се погасяват след изтичане на пет години от датата на настъпване на застрахователно събитие.
3. Застрахователят има право на регресен иск към трети лица, отговорни за възникването на дадено застрахователно събитие, до размера на изплатеното обезщетение и 
разноските по определянето му.
4. Всички уведомления към Застрахователя трябва да бъдат в писмен вид.

Настоящите Общи условия са приети на заседание на Съвета на директорите на ЗД “БУЛ ИНС” АД на 23.01.2003 г.
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