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Лиценз за извършване на застрахователна дейност №13 от 16.07.1998 г. на Министерство на финансите  

Продукт: „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие” 
 

 

Документът съдържа обобщена информация  за застраховка „Обща гражданска отговорност“. Пълната пред договорна и 

договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите условия на застраховката, застрахователната полица и 

приложенията към нея. 

Какъв е този вид застраховка? -  Застраховката покрива рискове за имуществени и неимуществени вреди, 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. 

 

 

 

 

Какво покрива застраховката? 

 

          Покриват се разходи за: 

 

√ Покриват се имуществени и неимуществени вреди, в 

резултат на използване на оръжие на Застрахования 

или негови служители, във връзка с дейности 

разрешени от Закона за контрол на взривните 

вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането 

му.  

 

√ Тази застраховка се сключва съгласно изискванията на 

Закона за контрол на взривните вещества, 

огнестрелните оръжия и боеприпасите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Какво не покрива застраховката? 

 

       Застрахователят не дължи обезщетение за: 

 

х действия на Застрахования извън обхвата на 

професионалната му дейност; 

х  употреба на оръжие след като е отнето разрешението на 

   Застрахования за извършване на охранителна дейност или  

   след изтичане на срока на това разрешение; 

х употреба на друго оръжие, различно от оръжието, което му 

е служебно зачислено, има разрешение издадено по 

надлежен ред и е посочено в застрахователната полица; 

x употреба на оръжие за други цели освен предвидените в 

разрешението; 

x 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; 

x неспазване на нормативните изисквания и 

установените вътрешни правила при използване на 

огнестрелно оръжие; 

x претенции към Застрахования от лица, свързани с него по смисъла на 

Търговския закон; 

x  използване на забранени средства и методи за лов; 

x вреди причинени в резултат на употреба на алкохол, 

наркотици или други упойващи вещества от 

Застрахования; 
x  ловуване извън ловния сезон;. 

x  провеждане на лов в забранени за ловуване места; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Има ли ограничения на покритието? 
 

    !     Военни действия, тероризъм, граждански размирици; 

    !      Атомни и ядрени експлозии, въздействия, рискове; 
    !     Неустойки, косвени или последващи вреди, както и неустойки при прекъсване на производството; 

    !     Настоящата застраховка не покрива отговорността на служители на МВР и Въоръжените сили; 

 

 

 

     

 
   

 Къде съм покрит от застраховката? 
 

Валидността на застраховката е на територията на Република България. 
 

 

 

 

 

      Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно: 
 

• При настъпване на застрахователно събитие,  да уведоми незабавно органите на полицията и/или други компетентни органи ; 

• Да уведоми Застрахователя не по-късно от 7/седем/ дни, след като събитието му е станало известно; 

•  Да предостави на Застрахователя възможност да се запознае с всички обстоятелства по случая;.  

• Да предостави на Застрахователя всички сведения за събитието, които са му известни; 

• В случай на предявен иск и заведено дело, да уведоми писмено Застрахователя в тридневен срок от получаване на 

призовка и преписа от исковата молба. 

• Да уведоми Застрахователя за всеки съставен акт за закононарушения или налагане на принудителни 

административни мерки по смисъла на Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и 

боеприпасите; 
 
 
 

 

 

 

 Кога и как плащам? 
В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено 

плащане на вноски - до четири равни  вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в 

пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 

Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане –

ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. 

Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от 

определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното  покритие. 

Дължимата сума може да бъде платена: 

• във всеки офис на ЗД  „Бул инс“ АД; 

• чрез банков превод по сметката на ЗД  „Бул инс“ АД, посочена в полицата; 

• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата при 

условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане и изтича в 

24.00 часа на деня, посочен за край в полицата. 

 
   

 

 

 Как мога да прекратя договора? 

Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, посредством мотивирано писмено 

уведомление, като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от Застрахователя. 


