Общи условия
по застраховка

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ
И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАТЕЛ е издателят на тази полица, който поема риска при настъпване
на застрахователно събитие да заплати застрахователно обезщетение.
ЗАСТРАХОВАН е титулярът на тази полица, който встъпва в застрахователно правоотношение, за да бъде обезпечен интересът му при настъпване на застрахователно събитие по време на действие на настоящата полица.
ЛЕКАР по смисъла на тази полица e лице, което има право да упражнява медицинска професия на територията на Република България в съответствие с действуващото законодателство и членува в Българския лекарски съюз.
ЛЕКАРСКИ ДЕЛИКТИ по смисъла на тази полица са както съставомерни, така и
несъставомерни действия или бездействия на лекари и медицински персонал, от
които са настъпили общественоопасни последици / смърт, тежка и средна телесна
повреда / или от които са причинени само морални / болки и страдания / или имуществени вреди.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК (ПОКРИТ РИСК) е опасността (вероятността) от настъпване на застрахователно събитие, което застрахователят поема като свой
риск.
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ е отговорността от настъпване на вреди в резултат
на професионалната дейност на Застрахования.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ е сумата, която Застрахованият заплаща за носения от Застрахователя риск по застрахователната полица.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК е периода, през който Застрахователят поема риска
от настъпване на застрахователно събитие.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е понасянето от трети лица на имуществени или
неимуществени вреди вследствие виновно неизпълнение от страна на Застрахования на професионалните му задължения или предявяването на иск от трети лица
към Застрахования в срока на полицата / Клауза А и Клауза Б по т.2, р.ІІ /.
II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
1. По условията на тази полица Застрахователят ще обезщети Застрахования за
всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде
задължен да плати по предявени искове за причинените вреди на трети лица,
произтичащи от изброените по-долу лекарски деликти/виновно неизпълнение
на професионалните задължения /- (вкл. от грешка, пропуск или небрежност):
Общи лекарски деликти:
диагностични деликти;
терапевтични деликти;
погрешни епикризи;
параклинични деликти;
грешки на медицинската профилактика;
Специални лекарски деликти:
хирургически деликти;
акушеро-гинекологични деликти;
ортопедични и неврохирургични деликти;
деликти на следоперативния период;
патоанатомични и съдебно - медицински деликти;
хемутрансфузионни деликти;
2. Застрахователното покритие по избор на Застрахования се простира съгласно:
Клауза А: за всички искове предявени към Застрахования през срока на действие на застрахователната полица, произтичащи от едно събитие, настъпило
след началната дата на застраховката или вписаната в полицата ретроактивна
дата (ако такава е договорена).
Клауза Б: за всички претенции, произтичащи от едно събитие, настъпило през
срока на действие на застрахователната полица, независимо от това кога е
предявена такава претенция в рамките на предвидената в закона погасителна
давност.
3. Застрахователят ще обезщети Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени с негово съгласие, като уговорените в
полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.
4. Срещу заплащане на допълнителна премия Застрахователят ще обезщети Застрахования в рамките на договорените лимити за присъдените му съдебни
разноски и разходи за адвокатска защита по искове, предявени срещу него във
връзка с професионалната му отговорност към трети лица.
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III. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
1. Не са в тежест на Застрахователя и той не дължи обезщетение за вредите,
настъпили от или вследствие на:

1.1. действие или бездействие на Застрахования извън обхвата на професионалната му дейност;
1.2. отговорност на Застрахования в качеството му на работодател;
1.3. стоматологична и сходна дейност (зъбопротезиране, лицево-черепна хирургия и др.), както и дейност по извършване на естетическа хирургия, освен в
случаите, когато тя се налага неизбежно поради претърпени травми и вродени
малформации;
1.4. действия за осигуряване, намаляване или премахване на репродуктивна
способност, както и действия по изкуствено създаване и премахване на бременност;
1.5. намиращи се в пряка или косвена връзка със синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН);
1.6. действия с кръвни материали и/или съдове за тяхното съхранение, освен в
случаите, когато тези действия са в пряка и непосредствена връзка с осъществяваната професионална дейност;
1.7. действия по генетично манипулиране;
1.8. действия или съвети с цел намаляване/увеличаване на телесното тегло на
лица, ползващи се от професионалните услуги на застрахования;
1.9. умишлени престъпления на застрахования и/или негови свързани лица по
смисъла на Търговския закон;
1.10. клевета, обида или нарушаване на задължението за пазене на професионална тайна от страна на Застрахования;
1.11. действия, извършени в чужбина;
1.12 глоби, административни наказания и други парични санкции;
1.13. повреждане, унищожаване, отнемане или изчезване на документи, ценни
книги, пари, ценности и други в резултат на случайни събития, които могат да
бъдат покрити по имуществени застраховки срещу пожар, наводнения, природни бедствия и др., както и вследствие на кражба (вкл. кражба чрез взлом) или
грабеж в офиса на застрахования и извън него;
1.14. загуба, кражба или грабеж на пари и документи при пренасянето и транспортирането им от или до офиса на Застрахования;
1.15. загуби или повреди на компютърни записи, техническа неизправност на
софтуерни, хардуерни, микропроцесорни и други устройства;
1.16. претенции към Застрахования от страна на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон;
1.17.използуване на радиоактивни вещества, енергийни или йонизиращи лъчения върху хора при извършване на научна и изследователска дейност;
1.18.замърсяване по какъвто и да е начин на околната среда;
1.19. телесни наранявания или смърт на Застрахования, негови служители, както и повреда или унищожаване на имущество на същите лица.
1.20 Умисъл (освен в случаите на чл.432,ал.3 от Кодекса за застраховането);
2. Тази застрахователна полица не покрива отговорност в резултат на или като последица от война (независимо дали е обявена или не), гражданска война, бунт,
революция, военни учения, преврат или узурпиране на властта, терористични
действия (включително бомбени взривове и атентати), стачки, локаути и други
подобни действия.
3. Електромагнитно поле – Загуба или щета, произтичаща от или вследствие на
болест или друго нарушение (от физически характер или не) при хора, или дължащи се на намаление на стойността на имущество, ако е причинена от действието на Електромагнитно поле и/или Електромагнитна радиация, включвайки,
но не ограничавайки се до излагане на електромагнитно поле/електромагнитна
радиация, излъчена/отделена от електрическа енергия или от електрически
продукти от всякакво естество.
4. Изключения, свързани с кибер събитие
Независимо от други условия по полицата или друго приложение към нея, страните се съгласяват и договарят следното да има приоритет:
Настоящата полица не покрива загуба или повреда на имущество, както и отговорност, които пряко и/или косвено са вследствие на кибер събитие.
Кибер събитие е всяко неразрешено, случайно или злоумишлено действие или
серия от свързани с него неразрешени, случайни или злоумишлени действия,
както и заплахата или измамата, свързани с достъпа до, обработката, оперирането с или използването на която и да е информационна технология или
електронни данни от лице или група лица.
5. Изключение за щети и загуби, свързани със заразно заболяване
5.1. По настоящата застраховка не са покрити вреди, загуби, пропуснати ползи и/
или разходи от всякакво естество, както и отговорности, които са пряко или косвено причинени, увеличени или свързани със заразно заболяване или заплаха
или страх от заразяване, включително понесените поради нормативни изиск-
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вания, мерки или разпореждания на компетентните власти, и/или действия
или мерки на Застрахования или трети лица с цел или във връзка с контрол и
ограничаване на разпространението на заразно заболяване, независимо от
всички други събития или обстоятелства, които могат да имат отношение към
причиняването и/или размера на загубите.
5.2. По смисъла на настоящата застраховка „заразно заболяване” означава заболяване, което се причинява от вируси, бактерии, паразити или други организми, и може да бъде предадено от човек на човек чрез пряк контакт, по
въздушно-капков път, чрез повърхности или предмети, или чрез биологични
вектори (насекоми или кърлежи) или животни.
6. Правни, Икономически и търговски санкции
Независимо от условията по настоящия застрахователен договор, Застрахователят не предоставя покритие, не изплаща застрахователно обезщетение
или не предоставя какъвто и да е вид услуги или ползи към Застрахования
или трето лице, доколкото подобно покритие, обезщетение, услуга или полза
и/или доколкото даден бизнес или дейност на Застрахования биха довели до
нарушение на приложими от Застрахователя търговски, финансови, ембаргови или икономически санкции, закони или регулаторни изисквания.
Приложимите санкции могат да бъдат следните:
a) санкции на конкретна държава;
б) санкции на Европейския съюз (ЕС);
в) санкции на Организацията на обединените нации (ООН);
г) санкции на Съединените американски щати (САЩ)
и/или
д) други санкции.
IV. СКЛЮЧВАНЕ,ФОРМА И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
1. Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение - декларация
на кандидата за застраховане по образец, с посочване на лимит на отговорност на Застрахователя.
2. Формата на застрахователния договор е застрахователна полица, която представлява комплект от документи, включващ: предложение за
застраховане,общи условия, добавъци, сметки, както и всички други документи, които са приети от страните и носят нейния номер.
3. Срокът на действие на застрахователната полица е една година и влиза в
сила в 0.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната
премия (или частта от нея, когато е договорено разсрочено плащане).
V. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
1. Лимитът на отговорност се определя за едно застрахователно събитие и в
общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за
срока на действие на застрахователната полица.
1.1.Максималната отговорност на Застрахователя, по отношение на всяка
една претенция за щети, произтичащи от едно застрахователно събитие, настъпило през срока на действие на застраховката, няма да превиши лимита
на отговорност за едно застрахователно събитие. За целия срок на действие
на застраховката отговорността на Застрахователя няма да превиши лимита
на отговорност в агрегат.
2. Лимитът на отговорност по т.4 на раздел II от тази застрахователна полица
се определя по договаряне, но не може да е повече от 10% от лимита на
отговорност в агрегат по основното покритие или 20,000 лева, която от двете
суми е по-малка.
3. Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя като
процент от лимита на отговорност в агрегат.
4. Застрахователната полица няма сила преди заплащане на премията или на
съответната разсрочена част от нея, освен ако не е уговорено друго.
4.1. При разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее да плати съответните части от премията и закъснението продължи повече от 15 дни от
получаването на писменото предупреждение от Застрахователя, покритието на настоящата застраховка ще се счита за прекратено и при настъпило
застрахователно събитие, Застрахователят не дължи обезщетение. Ако се
заплати закъснялата премия, застраховката продължава действието си от
датата, на която е платена забавената вноска.
4.2. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора
се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е
длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски
в срок.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
1. Застрахованият има право:
1.1. да увеличи лимита на отговорност срещу заплащане на допълнителна
застрахователна премия;
1.2. да поиска Застрахователят да му осигури адвокатска защита и заплащане на съдебните разноски срещу заплащане на допълнителна премия;
1.3. да получи полагащото му се обезщетение в срок до 15 /петнадесет/ дни
след представяне на всички необходими документи, включително допълни-
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телно поисканите, съгласно условията на тази застрахователна полица.
2. Застрахованият е длъжен:
2.1. при сключване на застрахователния договор да съобщи съществените
обстоятелства, които са му известни и са от значение за оценката на риска,
като за съществени се считат обстоятелствата, 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 има правата по чл.363 от
Кодекса за застраховане.
2.3. Ако при сключването на договора обстоятелството по т.2.2. не е било
известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването
му да предложи изменение на договора при условията на чл.364 от Кодекса
за застраховане.
2.4. По време на действието на договора Застрахованият е длъжен да обяви
пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства, за които Застрахователят е поставил писмено въпрос, веднага след узнаването им. При неизпълнение на това задължение се прилагат съответно чл.363 и 364 от Кодекса за
застраховане.
2.5. Да уведоми Застрахователя, ако има действаща друга застраховка за
отговорността, обект на тази полица.
VII. ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
1. Застрахователят има право :
1.1. по своя инициатива да предприема действия за намаляване или ограничаване на вредите, както и да дава задължителни писмени препоръки на
Застрахования за предприемане на такива мерки, без това да предрешава
въпроса за изплащане на обезщетение.
1.2. за собствена сметка да извършва действия, да води преговори и сключва
спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на застрахователно
събитие, както и с оглед на осъществяване на отговорността на трети лица,
към които е суброгиран по тази застрахователна полица.
1.3. да назначава експерти (вещи лица) за установяване на размера на вредите и/или други обстоятелства, свързани със застрахователното събитие.
VIII ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
1.1. Да уведоми в писмена форма Застрахователя в срок от 7 (седем) работни дни от узнаването за настъпването на всяко събитие, което може да
породи претенция или от получаването на претенция от трети лица, както и
при завеждане на дело или разследване във връзка с всяко събитие, за което
може да възникне отговорност по тази полица.
1.2. Да предприеме всички разумни и осъществими действия за избягване
или намаляване на всяка една претенция.
1.3. Да представи всички документи, с които разполага и тези, поискани от застрахователя, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.
1.4. Да осигури достъп на Застрахователя до помещенията и документацията
му, която е необходима за изясняване на събитието.
1.5. В случай на предявен граждански иск срещу него да уведоми писмено
Застрахователя не по-късно от 3 /три/ работни дни от получаването на призовката и преписа от исковата молба. Уведомлението трябва да съдържа
данни за датата, годината и номера на делото, пред кой съд е насрочено и
размера на иска;
2. При неизпълнение на задълженията по т.1 застрахователят има право да
прекрати действието на застраховката, а при настъпило застрахователно
събитие - да откаже изцяло изплащането или намали размера на застрахователното обезщетение, като не възстановява застрахователната премия.
IХ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
1. За изплащане на застрахователно обезщетение е необходимо Застрахованият:
1.1. Да предяви писмена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение пред Застрахователя;
1.2. Да изпълни задълженията си по раздел VІІІ. т.1.
2. При неизпълнение на задълженията по раздел VІІІ. т.1, както и в случаите, когато Застрахованият удовлетвори частично или изцяло предявени пред него
претенции без съгласието на Застрахователя, последният може да намали
или откаже изцяло изплащането на обезщетение.
3. Застрахователят може да отложи изплащането на обезщетението, когато
срещу Застрахования по повод на застрахователно събитие, покрито по тази
полица, е в ход наказателно-правна процедура, от решаването на която зависи уреждането на претенцията за получаване на обезщетение, докато тази
процедура не приключи.
4. Застрахователят ще заплати всички разходи, задължения и разноски, направени с неговото писмено съгласие за разследването, защитата или пре-
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говорите за уреждането на всяка щета, възникнала по повод на действие,
извършено в рамките на срока на тази полица, освен в случаите, когато лимитът на отговорност е бил изчерпан чрез плащане по съдебно решение или
споразумение.
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение въз основа на:
5.1. Постигнато извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице. Спогодба между увредения и застрахованото лице, както и признаването на задължението на Застрахования имат
действие за Застрахователя, ако той ги одобри;
5.2. Влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования.
Увредените лица могат да предявят искането си за изплащане на обезщетение и направо от Застрахователя.
Обезщетение се изплаща на:
7.1. Увредените лица;
7.2. На Застрахования, когато със знанието и съгласието на Застрахователя
или въз основа на влязло в сила съдебно решение той е удовлетворил претенциите на увредените лица.
Обезщетението се изплаща от Застрахователя в 15 (петнадесет) дневен
срок след представяне на всички документи, необходими за определянето
му.
Общият размер на всички плащания не може да надвишава застрахователната сума (общ лимит на отговорност в агрегат), посочена в полицата за
всяко покритие по отделно.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Действието на застрахователния договор се прекратява:
1.1. с изтичане на срока, за който е сключен;
1.2. при отпадане на застрахователния интерес, с оглед на който е сключен
застрахователния договор;
1.3. при изчерпване на договорените лимити в резултат на изплатени обезщетения, освен ако не са договорени нови лимити срещу заплащане на съответната премия;
1.4. с 15 дневно писмено предизвестие до другата страна, изпратено на последния известен адрес на другата страна;
2. Застрахователят може да прекрати тази застрахователна полица едностранно и като си запазва правата върху платена застрахователна премия в случай на:
а) непредставяне (укриване) от застрахования на обстоятелства, при чиято
известност застрахователят не би сключил тази полица;
б) предявяване от застрахования на претенция за застрахователно обезщетение с невярно съдържание с цел да получи изгода от тази застрахователна
полица;
в) неплащане на втора или следваща вноска, когато застрахователната премия е била разсрочена.
3. В случай на прекратяване на тази полица отговорността на Застрахователя
ще се прекрати напълно от датата на влизане в сила на съобщението или от
датата на изтичане на срока на полицата, с изключение на всяка претенция,
отправена срещу Застрахования и/или съобщена на Застрахователя през
време на действие на полицата и останала неуредена до този момент.

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Когато от страна на Застрахования има сключени при ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и/или друг Застраховател повече от една застраховка за едно и също време и срещу едно и също застрахователно събитие, по
всяка застраховка се дължи обезщетение в размер на пропорцията, съразмерна на лимита на отговорност на издадените полици.
2. Този договор е изготвен съгласно българското законодателство и приложимо
право по него е българското право.
2.1. Всички спорове между Застрахователя и Застрахования, ако не се решат
чрез преговори, се отнасят за решаване към компетентния български съд.
3. Правата по застрахователната полица се погасяват след изтичане на 5 (пет)
години от датата на настъпване на застрахователното събитие.
4. Застрахователят не дължи лихва за неправилно или погрешно заплатени
премии, както и за несвоевременно искано или получено застрахователно
обезщетение.
5. 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.
Всяко съобщение или уведомление, отправено към застрахователя, трябва
да бъде в писмен вид.

ЗА ЗАСТРАХОВАЩИЯ/ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(три имена, подпис)

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

(подпис, дата)

Тези Общи условия по застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“
са променени с решение на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП“ на 06.06.2018 г. Променени с решение на УС на 06.08.2018 г. Променени с решение
на УС на 30.11.2020 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ“
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