Общи условия
по застраховка

ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ
МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАТЕЛ е издателят на тази полица, който поема риска при настъпване на застрахователно събитие да заплати застрахователно обезщетение.
ЗАСТРАХОВАЩ е лечебното заведение, което сключва договора за своя
сметка.
ЗАСТРАХОВАН е всяко лице, което упражнява медицинска професия в лечебното заведение.
ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ са лицата по смисъла на
Закона за здравето. Медицинска професия се упражнява от лица, притежаващи
диплома за завършено висше образование по специалности от професионални
направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК (ПОКРИТ РИСК) е опасността (вероятността) от настъпване на застрахователно събитие, което Застрахователят поема като свой
риск.
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ е професионалната отговорност на застрахованите физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в
резултат на упражняването на медицинска професия в или от името на лечебно
заведение.
САМОУЧАСТИЕ е поемане от страна на Застрахования на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие до определен размер
при всяка вреда, уговорен в полицата
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ е сумата, която Застраховащият/Застрахования
заплаща за носения от Застрахователя риск по застрахователната полица.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е настъпването на вредоносния резултат, за
който е отговорен Застрахованият.
II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
1. Застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в лечебно заведение, в рамките на застрахователната сума (лимит
на отговорност), покрива имуществените и неимуществените вреди, вследствие на увреждане или смърт, причинени виновно на пациент при или по
повод упражняване на медицинска професия от Застрахования.
2. В застрахователното обезщетение по т. 1 се включват и:
– лихвите за забава, когато Застрахованият отговаря за тяхното плащане
пред увреденото лице, в съответствие с разпоредбите на Кодекса за застраховане;
– разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу Застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато Застрахователят е привлечен в процеса;
– разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали
безрезултатни.
3. Срещу заплащане на допълнителна премия и след издаване на добавък,
Застрахователят ще обезщети Застрахования в рамките на допълнително
договорени 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. дейност, извън обхвата на общо установената медицинска практика
или извън професионалната квалификация (включително специалност) на
Застрахования.
1.2. вреди, причинени от медицински персонал, загубили правото да упражняват медицинска професия или на които е отнето това право, когато вредите са причинени в срока, за който е загубена/отнета правоспособността и
преди нейното възстановяване;
1.3. вреди, причинени от медицински персонал, страдащ от заболявания,
които застрашават живота и здравето на пациентите, когато вредите са причинени в резултат на тези заболявания;
1.4. отговорност на Застраховащия в качеството му на работодател;
1.5. телесни наранявания или смърт на Застрахования, както и повреда или
унищожаване на негово имущество;
1.6. дейност по извършване на пластична и естетична хирургия, освен ако е
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издаден добавък и заплатена допълнителна премия;
1.7. обща анестезия и/или операции под обща анестезия, извършени от лекари по дентална медицина;
1.8. във връзка със стимулиране или прекъсване на бременност (включително операции за стерилитет, изкуствено оплождане или аборт) и последиците
от тях. Настоящото изключение не се отнася за прекъсване на бременност,
с цел спасяване живота на майката;
1.9. намиращи се в пряка или косвена връзка със Синдрома на придобита
имунна недостатъчност (СПИН) и хепатит;
1.10. действия с кръвни материали и/или съдове за тяхното съхранение освен в случаите, когато тези действия са в пряка и непосредствена връзка с
обезпечаване на кръв или кръвни продукти за операции, покрити по настоя
щата застраховка;
1.11. действия по генетично манипулиране;
1.12. клинични изпитвания, медицински научни изследвания върху хора или
изследвания на лекарства;
1.13. действия или съвети с цел намаляване/увеличаване на телесното тегло на лица, ползващи се от професионалните услуги на Застрахования;
1.14. вреди в резултат на действия, които не са във връзка с диагностични
или терапевтични цели;
1.15. умишлени престъпления на Застрахования;
1.16. клевета, обида или нарушаване на задължението за пазене на професионална тайна от страна на Застрахования;
1.17. действия, извършени в чужбина;
1.18. вреди, причинени в резултат на непреодолима сила. За непреодолима
сила по настоящите условия се счита непредвидено или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора;
1.19. глоби, административни наказания и други парични санкции;
1.20. 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);
1.21. претенции за обезщетение за вреди, причинени от един на друг Застрахован по една и съща полица;
1.22. използване на радиоактивни вещества, енергийни или йонизиращи лъчения върху хора, при извършване на научна и изследователска дейност;
1.23. замърсяване по какъвто и да е начин на околната среда;
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.
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.
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.
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
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до нарушение на приложими от Застрахователя търговски, финансови,
ембаргови или икономически санкции, закони или регулаторни изисквания.
Приложимите санкции могат да бъдат следните:
а) 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 И ФОРМА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
1. Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение – декларация по образец на Застрахователя.
2. Преди сключването на застрахователен договор Застрахователят може да
отправи предписания във връзка с отстраняване източниците на опасност
за причиняване на вреди.
3. При сключване на застрахователния договор Застрахователят може
да изиска представянето на документи и доказателства, установяващи
наличието на застрахователен интерес към момента на сключване на
договора.
4. Застраховката 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), освен ако е договорено друго.
5. Всяка промяна в условията на застрахователната полица след влизането
й в сила се отразява в добавък, подписан от двете страни.
6. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни със
Специални условия, договаряни между страните.
7. Формата на застрахователния договор е застрахователна полица или
друг писмен акт, неразделна част от която са приетите от Застрахователя Общи условия, предложение-декларация за застраховане, добавъци
(анекси), както и всички други документи, които са приети от страните и
носят нейния номер.
8. По искане на Застраховащия, както и когато това е предвидено в закон,
Застрахователят издава застрахователен сертификат, удостоверяващ
сключването на застрахователен договор.
9. При отправено от Застраховащия искане, Застрахователят предоставя на
Застраховащия заверено копие от застрахователния договор, както и копие от всички договорни заявления, декларации и други документи, представени от него във връзка със сключването на застрахователния договор.
Разходите, свързани с издаване на копия от документите, са за сметка на
Застрахования.
V. СРОК, ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД
1. Застрахователният договор, сключен в съответствие с настоящите общи
условия, се сключва за срок от една година, освен ако между страните не
е договорен друг срок.
2. Период на застрахователното покритие е периодът, през който Застрахователят покрива застрахователния риск, съгласно условията на застрахователния договор, при положение, че е заплатена дължимата премия
по договора или първата премийна вноска – при разсрочено плащане на
премията.
3. Застрахователен период е периодът, за който се определя застрахователна премия, който период е една година, освен ако премията се определя
за по-кратък срок.
VI. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
1. Лимитът на отговорност на Застрахователя се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит в агрегат за всички застрахователни
събития за срока на действие на застрахователната полица.
1.1. Максималната отговорност на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП“ по отношение на всяка една претенция за щети, произтичащи от
едно застрахователно събитие, настъпило през срока на действие на
застраховката, не може 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.
1.2. При повече от едно увредено лице от едно застрахователно събитие
лимитът на отговорност за едно застрахователно събитие се разпределя
пропорционално на броя на увредените лица.
1.3. Лимитът на отговорност по т.3 на раздел II от тази застрахователна
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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.
2. Застрахователят определя застрахователната премия по неговата действаща тарифа към датата на сключване на договора.
2.1. Цялата премия или първата вноска при разсрочено плащане на премията се плаща при сключването на застрахователния договор, освен ако
между страните не е договорено друго и не е издаден добавък. Застрахователят не носи отговорност за събития преди започване на периода на
застрахователно покритие.
2.2. Когато между страните по полицата е договорено, че застрахователната премия ще се заплаща разсрочено, Застрахованият се задължава да
следи за настъпване на датите на падеж на всяка от поредно дължимите
премийни вноски и да плаща дължимите вноски в срок.
2.3. При разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее да плати
съответните части от премията и закъснението продължи повече от 15
(петнадесет) дни след падежа, покритието на настоящата застраховка ще
се счита за прекратено и при настъпило застрахователно събитие, след
изтичане на петнадесетдневния срок, Застрахователят не дължи обезщетение, като си запазва правата върху вече платената застрахователна
премия до момента на прекратяване на договора.
Настоящето се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса
за застраховане.
2.4. Ако Застрахователят има изискуемо вземане за застрахователна премия или друго изискуемо вземане по застрахователния договор, той може
да ги удържи от вземане на Застрахования, което произтича от застрахователния договор.
2.5. Когато застрахователно събитие е настъпило преди застрахователната премия да е издължена изцяло от Застраховащия, Застрахователят
може да удържи неиздължената премия от дължимото застрахователно
обезщетение или сума.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
1. Застрахованият има право:
1.1. да поиска увеличаване на лимита на отговорност на Застрахователя
срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, ако се приеме от Застрахователя.
1.2. да поиска включване на допълнителни покрития срещу заплащане на
допълнителна премия, ако се приеме от Застрахователя.
1.3. да получи полагащото му се обезщетение, когато е удовлетворил увредените лица, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне
на всички необходими документи, включително допълнително поисканите,
съгласно условията на тази застрахователна полица и при условие, че
е изпълнил задълженията си по раздел VII и раздел VIII от настоящите
условия.
2. Задължения за обявяване
2.1. При сключването на застрахователния договор Застраховащият, неговият пълномощник или неговият застрахователен брокер е длъжен да
обяви точно и изчерпателно съществените обстоятелства, които са му
известни и са от значение за риска и за които Застрахователят е поставил
въпроси в предложението (въпросник) за сключване на застрахователния
договор, както и на всеки допълнилнително поставен от Застрахователя
въпрос за оценка на риска, коeто предхожда сключването на договора.
Застрахованият, когато е различен от Застраховащия, също дължи точен
и изчерпателен отговор на въпросите, отправени към него.
2.2. В случай, че Застраховащият, неговият пълномощник или неговият
застрахователен брокер съзнателно са обявили неточно обстоятелство от
значение за оценката на риска или са премълчали такава информация,
Застрахователят има право да прекрати застрахователния договор в срок
от един месец от узнаване на обстоятелството, както и да откаже изцяло
или частично изплащането на обезщетение, когато неточно обявеното или
премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на
събитието. Ако неточно обявеното обстоятелство е оказало влияние единствено върху размера на вредите, Застрахователят може само да намали размера на дължимото застрахователно обезщетение в съотношение
между размера на платената премия и на премията, която трябва да се
плати според реалния застрахователен риск.
2.3. В случай на обявяване на неточно обстоятелство поради незнание
за това обстоятелство, всяка от страните по договора може да поиска неговото изменение в двуседмичен срок от узнаване на обстоятелството. В
случай, че предложението за изменение на застрахователния договор не
се приеме от другата страна, всяка от страните има право да прекрати
договора с предизвестие, отправено до другата страна.
2.4. В случай на настъпване на застрахователно събитие Застрахователят
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може само да намали размера на дължимото застрахователно обезщетение в съотношение между размера на платената премия и на премията,
която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
2.5. Застрахованият се задължава да уведоми незабавно Застрахователя
за всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора писмено му е поставен въпрос.
2.6. Да вземе необходимите предпазни мерки за предотвратяване на застрахователно събитие, а ако такова е настъпило – да предприеме действия за ограничаване размера на щетите.
2.7. Да уведоми Застрахователя, ако има действаща друга застраховка за
отговорността, обект на тази полица.
VIII. 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.
IX. 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 до 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 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 до 7 (седем) 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;
1.6. Да поиска привличане на Застрахователя в процеса по предявен иск
от увреденото лице, когато това е допустимо от закона.
X. 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 VII.т.2
2. При неизпълнение на задълженията по раздел VII.т.2, 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
преговорите 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 въз основа на
влязло в сила съдебно решение или на споразумение.
5. Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение въз основа на:
5.1. постигнато извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице. Спогодба между увреде-

ния 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.
6. Увредените лица могат да предявят искането си за изплащане на обезщетение и направо към Застрахователя.
7. Обезщетение се изплаща на:
7.1. увредените лица;
7.2. Застрахования, когато със знанието и съгласието на Застрахователя
или въз основа на споразумение или влязло в сила съдебно решение, той
е удовлетворил претенциите на увредените лица.
8. Застрахователят изплаща обезщетение или мотивирано отказва изплащането на обезщетение в срок от 15 (петнадесет) работни дни след представяне на всички документи, необходими за определянето му.
9. Общият размер на всички плащания през срока на действие на застраховката не може да надвишава лимита на отговорност в агрегат, посочен в
полицата.
10. 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 за едно и също застрахователно покритие, по всяка застраховка се дължи обезщетение в размер на пропорцията, съразмерна на лимитите на отговорност на издадените полици.
11. Ако Застрахованият съзнателно е предявил или е съдействал за предявяването на претенция с невярно съдържание по настоящата застраховка,
Застрахователят не дължи изплащане на застрахователно обезщетение.
ХI. 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;
1.3. при изчерпване на договорените лимити на отговорност в резултат на
изплатени обезщетения, освен ако не са договорени нови лимити срещу
заплащане на съответната премия;
1.4. при съзнателно предявяване или съдействие за предявяване на претенция с невярно съдържание от страна на Застрахования. В този случай
не се възстановява застрахователна премия и се сигнализират съответните компетентни органи съгласно наказателното законодателство.
1.5. всяка от страните по застрахователния договор може да прекрати
неговото действие с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие,
отправено до 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.
XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
1. Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското законодателство и по него е приложимо българското право.
XIII. ЮРИСДИКЦИЯ
1. Ако възникне спор между страните във връзка с този застрахователен договор, то те ще направят всичко възможно същият да бъде разрешен по
доброволен път и чрез споразумение. В случай, че спорът не може да се
уреди по доброволен ред, страните ще се обърнат към съответния български съд.
XIV. ДАВНОСТ
1. Правата и задълженията по застрахователния договор във връзка със застрахователното обезщетение се погасяват с 5-годишна давност, считано
от датата на настъпване на застрахователното събитие.
XV. РЕГРЕСНИ ПРАВА
1. Застрахователят има право на иск:
а/ към лицата, преки причинители на непозволено увреждане и отговорни
за възникването на дадено застрахователно събитие, до размера на из-
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платеното обезщетение и разноските по определянето му;
б/ към Застрахования за договореното самоучастие, когато увреденото
лице предяви пряк иск към Застрахователя за обезщетение;
2. Регресните и суброгационни искове на Застрахователя срещу причинителя на вредата в случаите, в които са допустими съгласно Кодекса за
застраховане, се погасяват в срок от 5 години, считано от датата на извършеното плащане на застрахователното обезщетение на третото увредено
лице

Настоящите Общи условия по застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ са приети от Управителния съвет на ЗАД
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Променени с решение на УС на
06.06.2018 г. Променени с решение на УС на 06.08.2018 г. Променени с решение на УС на 12.11.2018 г.

ХVI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
1. Всяко съобщение или уведомление, отправено към Застрахователя, съгласно изискванията на тези общи условия, трябва да бъде в писмена
форма.
2. Застраховащият е длъжен да съобщава на Застрахователя за всяка промяна на своето име, фирма или наименование, или адрес за кореспонденция, които са посочени в застрахователния договор.
3. Адреси за жалби: http://www.fsc.bg/bg/, https://kzp.bg/ и http://www.bulstrad.
bg/bg/aктуaлно/информация-за-клиента.
4. Адрес за правила за претенции: http://www.bulstrad.bg/bg/aктуaлно/информация-за-клиента.
5. Адрес за финансови резултати и платежоспособност: http://www.bulstrad.
bg/bg/зa-булстрaд/финансови-резултати.
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(три имена, подпис)

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

(подпис, дата)
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