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Общи Условия към Полица

ВНИМАНИЕ

Покритията по застраховката са предвидени за Претенции, предявени за първи път срещу Застрахования през
Срока на застраховката и съобщени на Застрахователя, съгласно изискванията на застраховката. Моля,
прочетете внимателно настоящите Общи условия и ги обсъдете с Вашия застрахователен консултант.
Думите в удебелен шрифт имат специално значение съгласно дадената им дефиниция. Думите, за които не е
представена конкретна дефиниция в Общите условия, носят обичайното си значение.
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1. Покрития
При условие, че е платена дължимата застрахователна премия, в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия
и Полицата и на база на информацията, съдържаща се в представеното от Застрахования предложение-въпросник,
което е неразделна част от застраховката, Застрахователят и Договорителят се споразумяват за следното:
Следните покрития са приложими към Претенции, първоначално предявени през Срока на застраховката и съобщени
на Застрахователя съгласно изискванията на тази застраховка.
1.1. Отговорност на членове на ръководни органи
Застрахователят ще:
1.1.1.

плати на или от името на всеки Застрахован всяка Щета, с изключение на случаите, при които Застрахован е
получил обезщетение от Дружеството за тази Щета; и

1.1.2.

плати на Дружеството или ще плати от негово име всяка Щета, за която то е платило обезщетение на
Застрахован.

1.2. Ценни книжа на дружеството
Застрахователят ще плати Щета на Дружеството, произтичаща от Претенция във връзка с ценни книжа.

1.3. Защита на членове на управителни и контролни органи, които не са представляващи (изпълнителни
директори)
Застрахователят ще плати отделен Максимален лимит на отговорност от името на всеки член на управителен и
контролен орган на Договорителя, различен от изпълнителен, заемащ тази длъжност през Срока на застраховката
за всяка Щета до Максималния лимит на отговорност, посочен в Полицата.

1.4. Активи и мерки за неотклонение
Застрахователят ще плати (а) сумата за Вноска по гаранция и всякакви (б) Разходи по повод активи и мерки за
неотклонение на всеки Застрахован.

1.5. Разходи за съдебна и правна защита при телесно нараняване и имуществена щета
Застрахователят ще плати за съдебна и правна защита на всеки Застрахован за всяка Претенция във връзка с
Телесно нараняване и/или имуществена щета до подлимита посочен в Полицата.

1.6. Разходи за съдебна и правна защита при непредумишлени действия, довели до смърт в рамките на
дружеството
Застрахователят ще плати Разходите за съдебна и правна защита на всеки Застрахован във връзка със съдебно
производство, образувано срещу него за Непредумишлени действия, довели до смърт в рамките на Дружеството.

1.7. Наложителни разходи
Ако Застрахованият е възпрепятстван да получи предварителното писмено съгласие на Застрахователя и е
наложително да бъдат направени Разходите за съдебна и правна защита по отношение на Претенция, тогава
Застрахователят ще даде одобрение, влизащо в сила със задна дата за разумни Разходи за съдебна и правна
защита, в рамките на 20% (двадесет процента) от Максималния лимит на отговорност, посочен в Полицата.
1.8. Юрисконсулт
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Застрахователят ще плати от името на всеки Юрисконсулт на Дружеството Щетата на всеки Юрисконсулт,
произтичаща от Претенция, но само за Неправомерни действия, извършени, действайки в качеството си на
Юрисконсулт, осигурявайки правно обслужване на Дружеството.

1.9. Екстрадиция
Застрахователят ще плати Разходите за екстрадиция на всеки Застрахован.

1.10. Разследване
Застрахователят ще плати Разходите за разследване на всеки Застрахован, произтичащи от Разследване.
1.11. Директор във външна организация
Застрахователят ще плати от името на или ще обезщети всеки Директор във външна организация, или на
Дружеството, за Щета на Директор във външна организация.

1.12. Разходи за разследване при кризисно събитие
Застрахователят ще плати Разходите за разследване при кризисно събитие на всеки Застрахован, произтичащи
от всяко Кризисно събитие, предизвикано от официален орган до подлимита, посочен в Полицата.

1.13. Разходи за връзки с обществеността
Застрахователят ще плати Разходите за връзки с обществеността на всеки Застрахован.
2. Разширени покрития

2.1. Допълнителен период за предявяване на претенция
Застрахованият има право на Период за предявяване на претенция, ако застраховката не бъде подновена или
заменена със същата застраховка „Отговорност на директори и членове на ръководни органи на дружества”:
(а)

автоматично за 60 (шестдесет) дни; или

(б)

на Удължен период на предявяване на претенция, както е посочено в Полицата, при условие че
Договорителят заплати не по-късно от 30 (тридесет) дни след изтичане Срока на застраховката
допълнителна премия в размер на 100% от пълния размер на годишната премия, в рамките на който Удължен
период на предявяване на претенция може да уведоми писмено Застрахователя за Претенции, предявени
за първи път срещу Застрахования през Срока на застраховката.

Допълнителният период за предявяване на претенция е неотменяем и не може да бъде прилаган в случай на
Транзакция.

2.2. Неограничено (доживотно) покритие за застрахован, след прекратяване на дейността за дружеството или
пенсиониране
Застрахователят ще предостави неограничен Период за предявяване на претенция за всеки Застрахован, който
напусне работа или се пенсионира, освен заради Транзакция, преди или през Срока на застраховката, при условие
че:
(a)

застраховката не е подновена или заменена със застрахователно покритие за отговорност на членовете на
ръководни органи; или
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(б)

в случай че тази застраховка е подновена или заменена със застрахователно покритие за отговорност на
членовете на ръководни органи и тази подновена или заменена застраховка не предоставя за тези
Застраховани разширено покритие за Период за предявяване на претенции поне 6 (шест) години.

2.3. Разширено покритие за разходи за съдебна и правна защита във връзка с нарушаване на екологично
законодателство
Застрахователят ще плати, в допълнение към общия Лимит на отговорност, Разходите за съдебна и правна
защита, направени от всеки Застрахован за Нарушаване на екологично законодателство, до размера на
Максимален лимит на отговорност, установен в Полицата.

2.4. Ново дъщерно дружество
Покритието на застраховката автоматично ще се разпростре върху всяко предприятие, което стане Дъщерно
дружество през Срока на застраховката, освен ако към момента, когато става Дъщерно дружество, това
предприятие:
(а)

е юридическо лице, чиито Ценни книжа са официално регистрирани и допуснати за търгуване на регулиран
пазар в Съединените американски щати, техните територии; или

(б)

е юридическо лице, учредено или формирано в Съединените американски щати; или

(в)

притежава общо брутни активи, които са повече от 25 % от консолидираните брутни активи на Дружеството към
началната дата на застраховката; или

(г)

е финансова институция.

За всяко едно такова предприятие, което има ценни книжа, регистрирани на борса или пазар в Съединените
американски щати, или е юридическо лице, учредено или формирано в Съединените американски щати, или притежава
общо активи, които са повече от 25% от консолидираните активи на Договорителя към началната дата на застраховката,
или е финансова институция, настоящото разширено покритие 2.4 (Ново дъщерно дружество) не е приложимо.
3. Дефиниции
3.1. Застраховател:
Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, клон на Колонад Иншурънс Ес Ей - дружество, регистрирано в Люксембург.
Адрес на управление: ул. Южийн Рупърт 20, L-2453, Велико херцогство Люксембург.
3.2. Договорител (Застраховащ):
Юридическото лице, посочено в Полицата, което сключва застраховката.
3.3. Дружество:
3.3.1.
3.3.2.

Договорителят;
Дъщерно дружество.

3.4. Застрахован
3.4.1.

Дружеството, но само по отношение на покритие Ценни книжа на дружеството.

3.4.2.

Физическо лице, което е било, към момента е, или през Срока на застраховката е станало:

3.4.2.1.

директор или служител, но не и външен одитор или синдик на Дружеството;

3.4.2.2.

служител на Дружеството:

(а) в качеството му на заемащ ръководна или контролна длъжност в Дружеството;
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(б) спрямо когото е предявена Претенция, която предполага наличие на Нарушаване на трудовите отношения; или
(в) посочен като отговорен заедно с директор на Дружеството във връзка с Претенция, с която се твърди, че
служителят е участвал или спомогнал за извършване на Неправомерно действие;
3.4.2.3.

бъдещ директор, посочен като такъв в проспект за ценни книжа, издаден от Дружеството;

3.4.2.4.

Директор във външна организация;

3.4.2.5.

Главен счетоводител,

но само в случаите когато и до степента, до която този Застрахован действа за и от името на Дружеството, в
качеството си на заемащ една от длъжностите, изброени по-горе в т.3.4.2.1 и т.3.4.2.2.
3.4.3.

Физическо лице, което е:

3.4.3.1.

съпруг или партньор (при фактическо извънбрачно съжителство); или

3.4.3.2.

наследник, законен представител или попечител в случай на смърт или на запрещение,на Застрахован
в случай на Неправомерни действия на такъв Застрахован.

3.5. Дъщерно дружество:
Всяко дружество, което не е финансова институция и/или не е дружество, чийто емитиран акционерен капитал се
предлага публично или по друг начин се търгува на призната фондова борса в Съединените американски щати, в което
Договорителят, пряко или непряко – чрез едно или повече други предпрятия – има или придобива законното право да:
3.5.1.

избира или назначава мнозинството от членовете на управителния или контролния орган;

3.5.2.

упражнява контрол върху правото на глас на повече от половината от акционерите или собствениците на
капитала; или

3.5.3.

притежава повече от половината от акционерния капитал преди или към началната дата на застраховката и за
целите на разширеното покритие съгласно т. 2.4 Ново дъщерно дружество през Срока на застраховката.

3.6. Претенция:
3.6.1.

(a) писмен иск; или
(б) гражданско, административно или арбитражно производство или медиация, включително всякакви
насрещни искове за компенсация или друг способ за правна защита; или
(в) наказателно производство; или
(г) всякакво процесуално действие, свързано с Нарушаване на трудови отношения,

предприето или заведено срещу Застрахован, с твърдение за извършено Неправомерно действие;
3.6.2.

Претенция във връзка с ценни книжа;

3.6.3.

Разследване на Застрахован;

3.6.4.

Съдебно дело за екстрадиция;

3.6.5.

Процесуални действия, свързани с активи и мерки за неотклонение на застрахован;

3.6.6.

Кризисно събитие, предизвикано от официален орган.

3.7. Удължен период за предявяване на претенция:
Периодът посочен в Полицата, който настъпва непосредствено след края на Срока на застраховката, при условие че
Договорителят заплати не по-късно от 30 (тридесет) дни след изтичане Срока на застраховката допълнителна премия
в размер на 100% от пълния размер на годишната премия, през който период може да бъде връчено на Застрахователя
писмено уведомление за Претенция, която първоначално е предявена през този период:
3.7.1.

за Неправомерно действие, настъпило преди края на Срока на застраховката; или
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3.7.2.

в случай на Разследване, Кризисно събитие, предизвикано от официален орган, Съдебни дела за
екстрадиция или Процесуални действия, свързани с активи и мерки за неотклонение на застрахования,
въпросите, които се появяват или възникват преди края на Срока на застраховката.

3.8. Щета:
Сума, която Застрахованият е задължен по законен ред да заплати в резултат на Претенция, предявена срещу
Застрахования, в това число разходи за съдебна защита, в резултат на осъдително решение на съда за изплащане на
обезщетение за щета (в това число увеличаване на обещетението поради утежняващи вината обстоятелства), в
резултат на осъдително решение на съда за изплащане на разходи или съдебни спогодби (в това число съдебните
разходи на ищеца), лихвата, начислена за периода до влизане в сила на съдебното решение, и съдебно решение за
увеличаване на щетите. Прилагането на настоящата точка за определяне на обезщетения ще бъде регламентирано от
най-благоприятния приложим закон.
Понятието Щети включва още Разходи за разследване, Разходи по повод активи и мерки за неотклонение,
Разходи за разследване при кризисно събитие, Разходи за съдебни процеси, Разходи за връзки с
обществеността и Разходи за екстрадиция и всички суми, които подлежат на покритие съгласно разширените
застрахователни покрития по застраховката.
Понятието Щети не включва:
-

Задължение за плащане на данъци, освен в случай когато Застрахован, физическо лице, носи лична
отговорност за незаплащане на корпоративен данък на Дружеството;
ползи или възнаграждения на Застрахован във връзка със служебната му дейност;
граждански, наказателни или административни глоби или санкции; или
суми, които не подлежат на застраховане.

3.9. Щети, които не подлежат на обезщетение:
Щети на Застрахован, за които Дружеството не може да изплати обезщетение, поради законова забрана.
3.10. Кризисно събитие, предизвикано от официален орган:
3.10.1. внезапна проверка или посещение на Дружеството през Срока на застраховката от Официален орган, което
включва представяне, преглед, копиране или изземване на документи или разпит на Застрахован;
3.10.2. публично изявление във връзка с т.3.10.1 по-горе; или
3.10.3. получаване на съобщение от Официален орган през Срока на застраховката, което законово задължава
Застрахования да представи документи на или да отговори на въпроси или да участва в разпити, проведени от
Официален орган.
3.11. Срок на застраховката:
Периодът от началната дата до крайната дата на застраховката, указани в Полицата.
3.12. Ретроактивна дата:
Посочена в Полицата по-ранна дата, от която Застрахователят започва да носи отговорност за Претенции, следствие
на събития, извършени преди началната дата на застраховката, но Претенциите за тези събития са предявени след
посочената Ретроактивна дата.

3.13. Лимит на отговорност:
Сума, указана в Полицата, до която Застрахователят отговаря за всички Щети (по всички покрития в агрегат), които
произтичат от Претенции, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на Застрахователя в
рамките на Срока на застраховката и на Удължения период за предявяване на претенция (ако такъв е приложим),
като лимитът на отговорност за Периода за предявяване на претенция е част от, а не е в допълнение към лимита на
отговорност за Срока на застраховката.
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3.14. Максимален лимит на отговорност:
Сумата, посочена в Полицата, която е приложима за Застрахования за покритие или разширено покритие по
застраховката, когато:
3.14.1. Лимитът на отговорност;
3.14.2. всички други приложими застраховки за отговорност на членове на управителни или контролни органи,
независимо дали са изрично предоставени като допълнителен лимит над Лимита на отговорност по
застраховката или не; и
3.14.3. всякакви други обезщетения за Щета, предоставени на този Застрахован, са били изчерпани напълно.
3.15. Неправомерно действие:
3.15.1. по отношение на Застрахован:
(a) всяко действително или твърдяно: действие, грешка или бездействие; неизпълнение на задължение;
недобросъвестно поведение; заявяване на невярна информация; невярно или подвеждащо изявление; или нарушение
на пълномощията на Застрахован, в качеството му на член на управителен или контролен орган, или на служител; или
друго действие (бездействие), заради което е предявена претенция срещу Застрахования, физическо лице,
единствено поради качеството му на член на управителен или контролен орган, или на служител; или
(б) Нарушаване на трудовите отношения; или
(в) действително или твърдяно действие, грешка или бездействие, което е в основата на или е свързано с, или води до
нарушаване на законови задължения за счетоводната отчетност на публични дружества, за независимия одит на такива
дружества или за разкриване и за оповестяване на информация относно публични дружества и/или ценни книжа,
предмет на публично предлагане, установени независимо къде в света; в това число нарушение във връзка с:
- дейността на одитен комитет;
- изискванията за деклариране или разкриване на информация относно публични дружества и/или ценни книжа, предмет
на публично предлагане;
- конфликт на интереси между член на управителен или контролен орган на публично дружество, на главен
счетоводител или на лице, заемащо ръководна или контролна длъжност в публично дружество, и между лице,
извършващо независим финансов одит на публичното дружество;
3.15.2. по отношение на Юрисконсулт: всяко действие, грешка или бездействие на Юрисконсулт при изпълнение или
неизпълнение на професионални юридически услуги за Дружеството, но единствено в качеството му на такъв.
Терминът „неправомерно действие” не означава действие, грешка или бездействие, свързани с действията на
Юрисконсулт:
(а)
(б)
(в)

които не са свързани с работата на Юрисконсулта за Дружеството;
които не са извършени от името на Дружеството и по искане на Дружеството; или
които се извършват от Юрисконсултаза други лица срещу възнаграждение.

3.16. Телесно нараняване и / или имуществена щета:
Телесно увреждане, заболяване, болест, смърт или емоционално разстройство, или вреда, унищожаване, повреждане
или преустановяване на ползването на имущество.
3.17. Непредумишлени действия, довели до смърт в рамките на дружеството:
Грубо нарушаване на задължения, водещо до трудова злополука или смърт на лице на работното място.
3.18. Официален орган:
Държавен регулаторен орган, държавна агенция, официална търговска организация или друг орган, който е законово
оправомощен да упражнява надзор върху дейността на Дружеството или на Застрахован.
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3.19. Външна организация:
Външно дружество означава всяко юридическо лице, различно от :
(1)

Дъщерно дружество, или

(2)

предприятие, което не е учредено, със седалище в или чиито ценни книжа са регистрирани на фондова борса
или пазар в рамките на Съединените американски щати, или

(3)

финансова институция.

3.20. Директор във външна организация:
Физическо лице, което е работило, работи или през Срока на застраховката започва да работи, след изрична молба
или нареждане от Дружеството, като директор или като служител, управител или служител на еквивалента на тези
длъжности във Външна организация.
3.21. Самоучастие:
Сумата (в процент или фиксирана), посочена в Полицата, която се плаща от Застрахования и се изразява в поемане
на част от отговорността при настъпване на застрахователно събитие.
3.22. Транзакция:
Едно от следните видове събития:
3.22.1. Договорителят се влива, слива или прехвърля всички или по-голямата част от активите си на друго лице, или
група от съвместно действащи физически и/или юридически лица, което води до прекратяване на дейността на
Договорителя като самостоятелно юридическо лице; или
3.22.2. придобиване на Договорителя от физическо или юридическо лице, или съвместно действащи физически или
юридически лица (различни от Дъщерно дружество) под формата на Дъщерно дружество;
3.22.3. по отношение на Договорителя е открито производство по несъстоятелност, ликвидация или друга подобна
процедура.
3.23. Главен счетоводител:
Директор или служител на Дружеството, заемащ ръководна или надзорна длъжност, който носи отговорност за
счетоводството.
3.24. Претенция, предявена в САЩ:
Всяка претенция, предявена или основаваща се на юрисдикцията на или на законите на САЩ, техните щати,
административни единици, територии или владения.
3.25. Юрисконсулт:
Лице, което има юридическа правоспособност и което е или е било наето към момента на Неправомерно действие,
като служител на Дружеството.
3.26. Съдебно дело за екстрадиция:
Всяко съдебно дело за екстрадиция срещу Застрахован, обжалване, всякакви молби за съдебен контрол, оспорващи
предназначението на една територия за целите на законодателството за екстрадиция, всяко оспорване или обжалване
на което и да било решение за екстрадиция на компетентния орган, или всякакви молби до Европейския съд по правата
на човека или подобен съд.

3.27. Екологично замърсяване:
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Действителното, заявеното или потенциално изтичане, разсипване, освобождаване или изпускане на замърсители
(както е определено от приложимото местно законодателство), включително парникови газове; или акт на регулаторен
орган, или искане да се направят проби за наличието на, да се контролира, почисти, премахне, да провери дали има
съдържание на, да се пречистят или неутрализират замърсителите (както е определено от приложимото местно
законодателство), включително парниковите газове.

3.28. Ценни книжа:
Документи (налични) или електронни записи (безналични) с определени реквизити, които имат издател и се издават
като поименни или на приносител, с цел да материализират прехвърлими права, свързани с участие с определена
номинална стойност в капитала на акционерно дружество или командитно дружество с акции, или свързани с участие в
емитиран дълг от страна на акционерно дружество в качеството на негов кредитор.
3.29. Претенция във връзка с ценни книжа:
Претенция, различна от административно производство или Разследване на Дружеството за определен Застрахован:
3.29.1. твърдяща наличие на нарушение на нормативни актове, регламентиращи Ценни книжа, покупката,
продажбата, предлагането или искането на оферта за покупка или продажба на Ценни книжа, или дадена регистрация
във връзка с такива Ценни книжа:
(а)

предявена от всяко физическо или юридическо лице, твърдяща за, произтичаща от или свързана с
покупката, продажбата, предлагането или искането на оферта за покупка или продажба на Ценни книжа
на Дружеството;

(б)

предявена от притежател на Ценни книжа на Дружеството с оглед на дяловото участие на този
притежател в емисията от Ценни книжа на Дружеството; или

3.29.2. предявена от притежател на Ценните книжа на Дружеството от името на Дружеството.
Независимо от горното, дефиницията “Претенция във връзка с ценни книжа” ще включва административно
производство срещу Дружеството, което отговаря на изискванията на т.3.30.1, но само ако и само за времето, когато
това производство е започнало и е било непрекъснато водено срещу Застрахован.
Претенция във връзка с ценни книжа не включва Претенция на директор и на служител на Дружеството, с която се
твърди, която произтича от, е основана на или се дължи на щети от или невъзможност за получаване на полза от Ценни
книжа (в това число гаранции или опции).
3.30. Нарушаване на служебни практики:
Всяко действително или заявено действие, грешка или пропуск във връзка с възлагане или бъдещо възлагане на
служебни задължения на всеки бивш, настоящ, бъдещ, предполагаем служител или Застрахован на Дружество или
Външна организация.
3.31. Нарушаване на екологично законодателство:
Всяка Претенция, основаваща се, произтичаща от или свързана с Екологично замърсяване, ако и при условие че
тази Претенция е: (а) Претенция във връзка с ценни книжа; или (б) е срещу Застрахован за Неправомерни
действия по отношение на неправилно представяне или неразкриване на информация, както се изисква съгласно
нормативен акт на законодателство, регулиращо Екологично замърсяване.
3.32. Разследване:
Всяко надлежно започнато производство, проверка или събиране на сведения относно дейността на Дружество,
Външна организация или Застрахован от Дружеството, или организация в частност (но не просто като част от
цялостно изследване на даден отрасъл):
3.32.1. от Официален орган, след като Застрахован:
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(а)

се задължава да присъства пред, представя документи на, отговаря на въпроси на или присъства на
разпити, проведени от Официалния орган; или

(б)

е посочен писмено от Официалния орган като субект, който трябва да присъства на среща, проверка или
заседание;

3.32.2. от Официален орган, след връчване на съобщение за започване на производство спрямо Застрахован.
Ще се счита, че Разследването е направено за първи път, когато Застрахованият за първи път е бил определен като
субект на Разследване, е получил съобщение или са му вменени гореописаните задължения.
3.33. Разходи за разследване:
Обосновани хонорари, разходи и разноски, направени от или от името на Застрахован след получаване на
предварителното писмено съгласие на Застрахователя, чиято основна цел е да се осигури представителство на
Застрахования от юрист във връзка с Разследване на Застрахования.
3.34. Разходи за Разследване при Кризисно събитие:
Обосновани хонорари и разноски, направени от Застрахования:
1.34.1 за наемане на юридически консултанти; или
1.34.2 за изготвяне на доклад/становище (и на всички необходими допълнителни доклади/становища) за даден
Официален орган, следствие на Кризисно събитие, предизвикано от официален орган.
3.35. Разходи за връзки с обществеността:
Обосновани хонорари и разноски, направени от Застрахован, след предварителното писмено съгласие на
Застрахователя, за консултанти по връзки с обществеността, наети пряко от Застрахования с цел намаляване на
неблагоприятното влияние или потенциалното такова, върху репутацията на Застрахования във връзка с Претенция
или Разследване, за които се предоставя покритие по застраховката.
3.36. Разходи по повод активи и мерки за неотклонение:
3.36.1. Обосновани хонорари и разноски, направени с предварителното писмено съгласие на Застрахователя, от
Застрахован за правна защита при всякакви Процесуални действия, свързани с активи и мерки за неотклонение
на Застрахования.
3.36.2. С оглед на т.3.37.2 единствено разходите, изброени по-долу, ще бъдат плащани директно от Застрахователя
на трето лице, доставчик на услуги, в случай на акт на Официален орган за конфискация, встъпване във владение и
контрол, прекратяване или ограничаване правото на собственост върху недвижим имот или лични активи на
Застрахован:
(а)

разходи за образование на непълнолетни деца;

(б)

основни месечни жилищни вноски по договор за кредит, обезпечен с ипотека, или разходи за наем;

(в)

разходи за комунални услуги, които са ограничени до и включват единствено лични сметки за вода, газ,
електроенергия, телефон и интернет услуги; или

(г)

лични застрахователни премии, които са ограничени до и включват единствено премии по застраховки „Живот”,
„Злополука”, „Медицинска помощ” и здравни застраховки.

При условие че: (1) Застрахованият е сключил договор за тези услуги преди този акт и са дължими от този
Застрахован; (2) това покритие за сумата, е ограничено до 60.000 евро на Застрахован и до 200 000 евро общо за
целия Срок на застраховката; и (3) това покритие ще бъде предоставено 30 (тридесет) дни след акт на Официален
орган и докато Застрахованият получи оправдаване, освобождаване от отговорност, или до изтичане на 12
(дванадесет) месеца, което от тях настъпи първо.
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Разходи по повод активи и мерки за неотклонение не включват разходи за възнаграждение на Застрахован или
други разходи на Дружеството.
3.37. Процесуални действия, свързани с активи и мерки за неотклонение на Застрахования:
Всяко процесуално действие срещу Застрахован, предприето от Официален орган, имащо за цел:
3.37.1. да отстрани Застрахован от поста му на директор или на висш ръководен служител;
3.37.2. конфискация, встъпване във владение и контрол, прекратяване или ограничаване правото на собственост
върху недвижим имот или лични активи на Застрахован;
3.37.3. обезпечение върху недвижим имот или лични активи на Застрахован;
3.37.4. временна или постоянна забрана на Застрахован да заема поста или да изпълнява длъжността директор или
на висш ръководен служител;
3.37.5. ограничаване свободата на Застрахован до определено място на пребиваване или официално задържане под
стража;
3.37.6. депортиране на Застрахован след анулиране на законен, действащ и валиден имиграционен статус заради
обвинение на този Застрахован в престъпление.
3.38. Вноска по гаранция:
Вноска (но не допълнително обезпечение) по предоставена гаранция или друг финансов инструмент, които обезпечават
спиране на изпълнението срещу Застрахован за определена сума, произтичащо от осъдително съдебно решение или
изисквана от съда във връзка с разглеждане на Претенция.
3.39. Разходи за съдебна и правна защита:
3.39.1. Обосновани хонорари и разноски, направени с предварителното писмено съгласие на Застрахователя, от или
от името на Застрахован, след като е предявена претенция при разследването, защитата, уреждането или
обжалването на тази Претенция; и
3.39.2. Обосновани хонорари и разноски, направени с предварителното писмено съгласие на Застрахователя във
връзка с експерти, наети чрез адвокатите на отсрещната страна да изготвят експертна оценка, доклад, характеристика
или опровержение на доказателства, във връзка със защитата по Претенция, за която е предоставено застрахователно
покритие.
Разходи за съдебна и правна защита безусловно включват обосновани хонорари, разходи и разноски, платени от
Застрахован за адвокати пред национална юрисдикция, които да приложат правен съвет, получен от адвокати с друга
юрисдикция в отговор на Претенции във връзка с ценни книжа пред тази чужда юрисдикция.
Разходи за съдебна и правна защита не включват разходи за възнаграждение на Застрахован или други разходи на
Дружеството.
3.40. Разходи за екстрадиция:
Обосновани хонорари и разходи, платени от Застрахован във връзка с:
3.40.1. всяко Съдебно дело за екстрадиция; и
3.40.2. (a)

упълномощен адвокат или данъчен консултант, нает от Застрахования във връзка със Съдебно дело за
екстрадиция, заведено срещу Застрахования; и

(б) консултанти по връзки с обществеността, наети от Застрахования с предварителното писмено съгласие
на Застрахователя във връзка със Съдебно дело за екстрадиция.
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3.41. Полица:
Писменият документ, в който са уговорени индивидуалните условия по застраховката и е подписан от Застрахователя
и Договорителя.
3.42 Финансови институции:
Финансови институции са:
(а)
банки (без ограничения, т.е. всякакви институции за приемане на депозити и даване на заеми, универсални банки,
инвестиционни банки, национални банки, централни банки, банки за държавен резерв).
(б)
(пре) застрахователи/ (пре) застрахователни дружества.
(в)
инвестиционни дружества, дружества, осъществяващи операции с ценни книжа, брокер-дилъри, борсови
брокери, лица, управляващи активи/ частни капитали/ инвестиции/ фондове, консултанти в областта на
инвестиции/ фондове, доверителни фондове и дружества за управление на частни капиталови инвестиции.
(г)
инфраструктурни дружества като фондови борси, системи за клиринг и сетълмент, депозитари и дружества за
финансово управление.
(д)
всякакъв друг доставчик на финансови услуги, участващ в търгуването с или предоставящ консултации във
връзка с ценни книжа.
4. Изключения
Застрахователят не е отговорен за плащане на обезщетения, свързани с каквато и да било Претенция и/или Щета,
произтичащи от:
4.1. Умишлено деяние:
произтичащо от, основаващо се на, или свързано с:
4.1.1.
4.1.2.

доходи или възнаграждение, за получаването на които Застрахованият не е законово оправомощен; или
умишлено извършване на всякакво деяние, съставляващо престъпление (включително измама) или всякакво
действително недобросъвестно, измамно или злонамерено действие на Застрахован или съзнателно
уврежданe, умишлено нарушаване на закон, наредба, решения, пълномощия от страна на Застрахован, , което
е установено с влязло в сила решение на съд, компетентен орган или арбитраж, срещу Застрахован или чрез
надлежно оформено писмено признание от Застрахован.

С цел определяне приложението на това изключение, поведението на който и да Застрахован не трябва да бъде
приписвано на друг Застрахован.
4.2. Предходни/ неприключили съдебни дела, известни претенции, факти и обстоятелства
4.2.1
произтичащи пряко или непряко от обстоятелствата, върху които се основава каквато и да било Претенция или
съдебно, аднимистративно или надзорно производство срещу Застрахования, предявена за пръв път или
започнало преди Ретроактивната дата; или
4.2.2
произтичащи пряко или непряко от факти, които вече са били известни на Застрахования към момента на
Ретроактивната дата, произтичащи пряко или непряко от обстоятелства, които основателно може да се очаква
да станат причина за Претенция, които вече са били известни на Застрахования към момента на
Ретроактивната дата.
4.3. Телесно Нараняване и Имуществена щета
Телесно нараняване и/или Имуществена щета, при условие че никоя Претенция за емоционален или психически
стрес няма да бъде изключена във връзка с Нарушаване на трудови отношения.
Настоящото изключение няма да се прилага по покритията съгласно т.1.5 – ”Разходи за съдебна и правна защита
при телесно нараняване и имуществена щета” или т.1.6 – ”Разходи за съдебна защита при непредумишлени
действия, довели до смърт в рамките на дружеството”.
4.4. Претенции, предявени в САЩ от Застрахован
Всяка Претенция, предявена в САЩ от или от името на всеки:
4.4.1.

Застрахован; или
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4.4.2.

Външна организация, в която Застрахован работи или е работил като Директор във външна организация.

Настоящото изключение не се прилага при:
(a)

Претенции срещу Застрахован:

- предявени от притежател на Ценни книжа или участник в Дружеството или Външна организация; независимо дали
пряко или косвено, или предявени като групова Претенция; и тази Претенция не е била предявена с доброволната
(освен тази, законово изисквана) намеса, съдействие или активно участие на който и да е директор или член на
ръководни органи на Дружеството или Директор във външна организация,
различен от директор или член на ръководен орган, или Директор във външна организация, занимаващи се със
служебни Разследвания;
- за всяко Нарушаване на трудовите отношения, предявена от друг Застрахован;
- предявени от Застрахован, с цел получаване на обезщетение, ако Претенцията пряко произтича от друга Претенция,
за която застраховката осигурява покритие;
- предявени от бивш директор, висш ръководен служител или служител на Дружеството, или на Външна организация;
- предявени от синдик или ликвидатор на Дружеството или Външна организация, пряко или косвено, от името на
Дружеството или Външна организация; или
- предявени от Застрахован, занимаващ се със защитени дейности по смисъла на действащото законодателство на
САЩ.
(б)

Разходи за съдебна и правна защита на Застрахован.

5. Претенции
5.1. Докладване на Претенции и обстоятелства
Покритията по застраховката се отнасят само за Претенции, предявени за първи път срещу или от Застрахован през
Срока на застраховката или приложимия Период за предявяване на претенции, или които са признати като такива
в съответствие с т.5.2 - Свързани искове или обстоятелства, само в случай, че за тези Претенции Застрахователят е
бил уведомен във възможно най-кратък срок след като Договорителят е узнал за тези Претенции, но при всички случаи
не по-късно от:
(а)

Срока на застраховката или приложимия Период за предявяване на претенции; или

(б)

до 60 (шестдесет) дни след изтичане Срока на застраховката или приложимия Период за предявяване на
претенции, при условие, че Застрахователят е уведомен в рамките на 60 дни след първоначалното
предявяване на въпросните Претенции.

Всеки Застрахован може през Срока на застраховката да уведоми Застрахователя за наличието на обстоятелства,
които се очаква да доведат до предявяване на Претенции. Известието трябва да включва причините, поради които се
очаква да възникне Претенцията и всички необходими подробности, като дати, Неправомерни действия (в случай на
такива) и информация за евентуалните Застраховани и лицата, които може да предявят Претенции, които имат връзка
със случая.
Всички известия във връзка с Претенциите или обстоятелствата трябва да бъдат изпратени до Застрахователя в
писмена форма.
5.2. Свързани Искове или обстоятелства
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В случай че е направено уведомление за Претенция или обстоятелство, в съответствие с изискванията по
застраховката, всяка последваща Претенция, произтичаща, възникнала, основаваща се на факти или действия, грешки
или бездействия, за които се твърди във въпросната Претенция, или известие за дадени обстоятелства, ще се счита
че такава последваща Претенция е била предявена по същото време, когато е била предявена първоначалната
Претенция, или когато е било направено първоначалното известие за дадени обстоятелства и ще се счита че
Застрахователят е уведомен по същото време, когато е било направено първоначалното известие.
Всички Претенции, които са възникнали или се основават на (а) една и съща или сходна причина или Неправомерно
действие, (б) едно и също обстоятелство или Транзакция, или няколко обстоятелства или сделки със сходни
основания, (в) поредица от продължителни, повторяеми, сродни или свързани Неправомерни действия или (г) едни и
същи или сходни причини или Неправомерни действия, които са свързани с няколко обстоятелства или сделки,
независимо дали са или не са били извършени от Застрахован, и независимо дали са или не са били насочени към,
или засягащи едно или повече физически или юридически лица, ще се считат за една Претенция за целите на
застраховката.

5.3. Съдебна защита и сключване на съдебни споразумения
Всеки Застрахован оказва за своя сметка необходимата помощ и съдействие на Застрахователя във връзка с
разследването, защитата, уреждане на обжалване по дадени Претенции или обстоятелства и предоставя на
Застрахователя цялата необходима информация, свързана с дадена Претенция или обстоятелство, която може да
бъде обосновано изискана от Застрахователя. В случай на предявяване на Претенция, всеки Застрахован трябва да
предприеме мерки в рамките на разумното, за да намали или ограничи Щетите.
Застрахованият се задължава да осигури съдебна защита и да оспорва всички Претенции, които са предявени към
него. Застрахователят има право изцяло да участва в съдебната защита и преговорите във връзка със сключването
на съдебни спогодби, за които с основание се счита, че касаят Застрахователя.
Застрахователят може да преценява доколко е обосновано и необходимо, съобразно наличието на евентуален
конфликт на интереси между Застраховани, те да бъдат представлявани самостоятелно.
В случай, че Договорителят предяви Претенция срещу Застрахован, Застрахователят не е длъжен по никакъв начин
да осъществява комуникация и връзка с останалите Застраховани или с Договорителя във връзка с тази Претенция.
Съответният Застрахован или Договорителят ще възстановят на Застрахователя всички направени плащания, ако
впоследстие се установи, че не се покриват от застраховката.
5.4. Съгласиe
Застрахованият не може да признава или поема отговорност, да сключва съдебни споразумения или да се съгласява
с дадено решение или да извършва разходи и разноски (с изключение на такива, свързани с покритието по т.1.7 Наложителни разходи) без да получи предварително писмено съгласие (което не може да бъде неоснователно
забавяно или отказвано) от Застрахователя. На обезщетение като Щети по тази застраховка подлежат само
задължения, споразумения, разходи и разноски, за които Застрахователят е дал своето съгласие, както и само тези
Претенции, по които е била предоставена съдебна защита, в съответствие с изискванията на застраховката.
В случаите на спор между Застрахования и Застрахователя относно това дали във връзка с дадена Претенция трябва
да бъде сключено споразумение или дали съдебната защита трябва да продължи, Застрахователят, по собствена
преценка взима решение за необходимите действия.
5.5. Разпределяне на Щетите
Застрахованият носи отговорност само за Щети, произхождащи единствено от Претенция, която се покрива по
застраховката. В случай, че дадена Претенция е свързана със събития или лица, от които само някои подлежат на
покритие по тази застраховка, то Застрахованият и Застрахователят ще положат необходимите усилия, за да
определят справедливо и безпристрастно разпределяне на Щетите, които се покриват по застраховката, вземайки
предвид правните и финансови обстоятелства и съответните ползи за страните.
5.6. Заплащане на разходите
Застрахователят ще заплати предварително всички разходи и разноски, покрити по силата на застраховката
непосредствено след като получи и одобри документите, съдържащи достатъчно подробна информация за въпросните
разходи и разноски.
5.7. Ред на извършване на плащания
Застрахователят ще плати Щетите, покрити от застраховката в този ред, в който Застрахователят е бил запознат с
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Щетите, които подлежат на плащане. В случай че Застрахователят по своя преценка установи, че Лимитът на
отговорност няма да бъде достатъчен, за да покрие всички Щети, Застрахователят ще плати Щетите, както следва:
5.7.1.

Щети на Застраховани, за които Дружеството не е изплатило обезщетение на Застрахования;

5.7.2.

с оглед Лимита на отговорност, Застрахователят може по своя преценка или да изиска от Договорителя да
посочи в писмен вид реда и сумите на Щетите, които следва да бъдат платени или да приеме средствата да
бъдат разпределени в полза на всеки Застрахован, който е причинил такива Щети.

При условията на т.6.1 – ”Лимит на отговорност”, при извършване на плащания съгласно настоящата клауза относно
реда на извършване на плащанията, Застрахователят ще бъде изцяло освободен от задълженията си по
застраховката.
5.8. Суброгация
В случай на извършване на плащане по застраховката, Застрахователят ще встъпи в правата на Застрахования във
връзка с правото на компенсация и/или обезщетение. Застрахованият ще осигури надлежно съдействие и няма да
извършва действия, които биха засегнали или ограничили тези права.
6. Лимит на отговорност и самоучастие

6.1. Лимит на отговорност
Общата сума, подлежаща на плащане от Застрахователя по застраховката не може да надвишава Лимита на
отговорност, освен в случаите, свързани с покрития по силата на т.2.3 – „Защита на директори, различни от
изпълнителни директори”, когато отговорността на Застрахователя надвишава Лимита на отговорност и е в
допълнение към него.
Застрахователят няма да носи отговорност за заплащането на суми, надвишаващи този лимит, независимо от броя на
Застрахованите или сумата на Щетите, включително и във връзка с Претенции по т. 5.2 – „Свързани искове или
обстоятелства”.
6.2. Самоучастие
За дадена Щета, Застрахователят заплаща само сумата, която надвишава Самоучастието. Дружеството ще носи
отговорност за Самоучастието, както е указано в Полицата, като сумата на Самоучастието остава незастрахована.
Към всички Щети, произтичащи от дадена Претенция съгласно т.5.2 – „Свързани искове или обстоятелства”, ще бъде
прилагано само едно Самоучастие.
Ако Дружеството има законно право или задължение да изплати обезщетение на даден Застрахован, но не го направи
в срок от 30 дни, Застрахователят ще плати предварително всички Щети в рамките на Самоучастието, като
изплатената сума ще бъде възстановена на Застрахователя от Дружеството в разумен и възможно най-кратък и срок.
6.3. Други застраховки и обезщетения
Настоящата застраховка във всички случаи, осигурява покритие само на остатъка от сумите, който остава непокрит от
други валидни и подлежащи на плащане застраховки, като това включва без да се ограничава само до застраховки във
връзка с отговорност на директори и служители, отговорност на членовете на ръководните органи, отговорност във
връзка с трудовите отношения, отговорност във връзка с увреждане на околната среда, отговорност при пенсионно
доверително управление, отговорност за качеството на продукцията или гражданска отговорност; или за друго
обезщетение, което е дължимо на Застрахования от трето лице.
По отношение на Външни организации, покритието, което се предоставя по настоящата застраховка, ще покрива
остатъка от сумите, който остава непокрит от:
(а)

обезщетения, осигурени от Външни организации, и

(б)

други валидни и подлежащи на изплащане застраховки, издадени на Външни организации в полза на техните
директори или служители.

Покритието, осигурено от застраховката за Юрисконсулти ще покрива конкретно остъка от сумите, който остава
непокрит от други валидни или подлежащи на изплащане застраховки за професионална отговорност на адвокати,
застраховки за юридически злоупотреби или застраховка на грешки и пропуски, като ще влезе в сила и ще се счита за
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основна застраховка в случай че обезщетенията по останалите релевантни застраховки са изразходвани, поради
изплатените Щети по тях.
В случай че Застрахованият поема Самоучастието или франшиза по други валидни или подлежащи на изплащане
застраховки, както упоменатите по-горе, такова Самоучастие няма да бъде компенсирано под формата на Щети по
силата на настоящата застраховка.
7. Общи клаузи

7.1. Невъзможност за прекратяване
Застраховката не може да бъде оспорена или прекратена изцяло или частично от Застрахователя, освен в хипотезите
на съзнателно неточно обявяване или премълчаване на обстоятелства от Договорителя и несъзнателно неточно
обявяване на обстоятелства от Договорителя от Кодекса за застраховането.
7.2. Неплащане на застрахователна премия
Застраховката не може да бъде прекратена, освен в случай на неплащане на дължимата застрахователна премия.
7.3. Делимост на застраховката
Застраховката е делима, която осигурява застрахователно покритие в полза по отделно на всеки един Застрахован.
Заявления, направени от или от името на някой от Застрахованите (в това число и от представител на Застрахован),
или информация или сведения, които са известни на отделен Застрахован, или дадено поведение на отделен
Застрахован, не могат да бъдат приписвани или отнасяни към останалите Застраховани, с цел да се определи, дали
имат право на обезщетение по силата на застраховката.
Единствено по отношение на покритието съгласно т.1.2 – „Ценни книжа на дружеството”, направените заявления,
сведенията или поведението на изпълнителен директор и/или финансов директор (или служители, заемащи длъжност,
еквивалентна на тези изпълнителни или ръководни длъжности) на Дружеството ще бъдат считани за и съотнесени към
Дружеството, а сведенията, с които разполагат същите служители на Договорителя ще бъде считани за и съотнесени
към всички Дружества.
7.4. Промяна в риска
7.4.1.

Американски Ценни книжа

Ако през Срока на застраховката, настъпи увеличаване на пазарната капитализация за САЩ на дадено Дружество,
която да надвишава процента, указан в Полицата, под формата на самостоятелен или събирателен резултат следствие
на предлагане на Ценни книжа, Застрахователят не е длъжен по никакъв начин да изплаща суми за застрахователни
покрития или разширени застрахователни покрития, които пряко или непряко произтичат, са базирани на или се дължат
на дадено Неправомерно действие от страна на такова Дружество или Застрахован, които действия са извършени
след датата, на която въпросният процент е бил надвишен, в случаите когато тези Неправомерни действия са
свързани с предлагане или регистрация на Ценни книжа или с нарушаване на изисквания за отчетност.
Независимо от горното, в случай на такава промяна в пазарната капитализация, покритието по застраховката може да
бъде разширено, при условие че Дружеството, което предлага Ценни книжа ще осигури на Застрахователя
достатъчно подробна информация, която ще позволи на Застрахователя да направи оценка и изчисли риска, свързан
с тази промяна и да приеме въвеждането на последващи изменения в условията на застраховката, в това число
заплащането на допълнителна застрахователна премия, изисквана от Застрахователя. Разширяването на покритието
съгласно тази клауза трябва да бъде потвърдено в писмен вид от Застрахователя чрез приложение към Полицата по
застраховката.
7.4.2.

Дъщерни дружества

Застрахователните покрития във връзка с Дъщерни дружества или Застраховани от дадено Дъщерно дружество се
прилагат само за действие, грешка или бездействие, случили се, докато въпросното Дъщерно дружество е все още
Дъщерно дружество и докато въпросният Застрахован все още има качеството Застрахован. Застрахователните
покрития за Външни организации се прилагат само за действие, грешка или бездействие, случили се, докато
съответната Външна организация е все още Външна организация и докато съответният Директор във външната
организация все още има качеството Директор във външна организация.
Независимо от горното, по искане на Договорителя, Застрахователят може да осигури покритие за действие, грешка
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или бездействие, настъпили преди придобиване на Дъщерното дружество, при такива условия и ограничения, каквито
сметне за необходими, в това число за плащане на допълнителна застрахователна премия, изисквана от
Застрахователя.
7.5. Транзакции
Застрахователят няма да носи отговорност за Щети, възникнали, основани на или дължащи се на Неправомерно
действие, извършено след ефективната дата на дадена Транзакция.
7.6. Спорове
Всички спорове, които не са разрешени по взаимно съгласие, произтичащи от тази застраховка или свързани с нея,
включително и тези, произтичащи от или по отношение на нейното тълкуване, валидност, изпълнение или прекратяване,
трябва да бъдат отнесени за решаване до компетентния съд по седалището на Застрахователя.
7.7. Известия и правомощия
Договорителят извършва действия от името на Застрахованите във връзка с всички въпроси, касаещи застраховката.
В случай на Транзакция, несъстоятелност или ликвидация на Договорителя, всеки Застрахован извършва действия
от свое име.
7.8. Прехвърляне на права
Застраховката и правата по нея или свързани с нея, не могат да бъдат прехвърляни на трето лице без писменото
съгласие на Застрахователя.
7.9. Приложимо право
За всички неуредени въпроси относно застрахователното правоотношение е приложимо българското законодателство.
7.10. Заглавия и заглавни полета
Описанията в заглавията и заглавните полета на тези Общи условия са направени единствено с цел за справка и
удобство и не придават допълнителен смисъл на застраховката. Думите и изразите, използвани в единствено число
носят значение и за множествено число, както и обратно.
7.11. Териториален обхват и правни действия
Освен ако не е посочено друго в застраховката или това не бъде забранено от съответния закон или наредба, тази
застраховка е приложима за събития, за които застраховката предоставя покритие, възникващи навсякъде по света,
или Претенции, независимо къде са предявени, въз основа на действия, възникващи навсякъде по света.
7.12. Плащане на Премията
Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя и същата или първата вноска по нея трябва да
бъде платена от Застраховащия на Застрахователя до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор, освен
ако не е уговорено друго. При неплащане на застрахователната премия или първата вноска от нея, се счита, че
договорът не е породил правни последици за страните, считано от датата на сключването му. Извън хипотезата на
забавено плащане на премията или на първата вноска от нея, при неплащане на поредна вноска в срок,
застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно след изтичане на 15 дни от датата на падежа за
плащане на премията или на съответната вноска от нея от Застрахователя. Прекратяването на застрахователния
договор настъпва след изтичане на 15 дни от датата на получаване на уведомлението на Застрахователя за
прекратяването поради неплащане в срок. В този случай Застрахованият дължи заплащане на застрахователна
премия до момента на прекратяване на застрахователния договор от Застрахователя. Размерът на дължимата
застрахователната премия по предходното изречение се определя пропорционално за периода от датата на влизането
на застрахователния договор в сила до датата на прекратяването му.
7.13. Лични данни
7.13.1. С оглед правото на субектите на данни за информираност, с настоящото Застрахователят уведомява
ползвателите на застрахователни услуги, че:
7.13.1.1. Застрахователят е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
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лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО , като данни относно
идентификацията на Застрахователя и на неговия представляващ могат да бъдат намерени на интернет страницата на
Търговския регистър (www.brra.bg) и в „Политиката за конфиденциалност“ на Застрахователя, публикувана на
http://www.colonnade.bg;
Администратор на лични данни е и Колонад Иншурънс Ес Ей (Colonnade Insurance S.A.), който извършва операции в
България чрез своя местeн клон (наричан по-долу за краткост Колонад/Администратор/Застраховател).
7.13.1.2. Предоставените от Застрахования или от Застраховащия лични данни се използват от Застрахователя за
целите на: сключването и изпълнението на застрахователните договори и реализация на законните права и интереси
във връзка с договорите, както и за маркетингови цели;
Правното основание и целта на обработката на лични данни е да се предприемат и действия преди сключването на
застрахователен договор, включително изпълнението на правното задължение на Застрахователя да оцени
застрахователния риск и да оцени нуждите на клиентите (адекватност на предлагания продукт).
Личните данни могат също така да бъдат обработени, за да се изпълнят законовите задължения на Администратора и
необходимостта от тяхната обработка винаги произтича от правни разпоредби (във връзка със застрахователната
дейност, обработка на жалби, данъчни и счетоводни въпроси, статистически и актюерски задължения и защитата на
потребителите), както и за цели, произтичащи от законно обоснованите интереси на Администратора (т.е. намаляване
на застрахователния риск чрез презастраховане, предотвратяване на вреди за Администратора чрез противодействие
на застрахователно престъпление, гарантиране на спазването на международните санкции чрез анализи или за защита
срещу искове, произтичащи от дейността на Администратора, включително всички необходими действия за тяхното
осигуряване). Личните данни могат да бъдат разкривани на други субекти само във връзка с изпълнението на
гореспоменатите цели и въз основа на писмено споразумение (включително доставчици на IT услуги, застрахователни
посредници, вещи лица, събирачи на вземания), както и на други субекти във връзка с обоснована цел на
Администратора (включително застрахователни компании, презастрахователи, платежни оператори, компании
предоставящи пряко услуги на пострадалите).
За целите на изпълнение на сключените застрахователни договори, предоставените лични данни на електронен
носител се съхраняват на собствен сървър на Застрахователя в България (град София) и в Словакия (град Кошице)
(както и в други страни на територията на ЕС).
7.13.1.3. При наличие на правно основание, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории
получатели: лица, имащи качеството “обработващ лични данни” по смисъла на §1, т.3 от ЗЗЛД; лица и институции,
съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица,
институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети
лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните. При наличие на правно основание,
личните им данни могат да бъдат използвани и за целите на директния маркетинг и предоставяни на трети лица в тази
връзка.
7.13.1.4. Предоставянето на личните им данни е свободно и има изцяло доброволен характер. Отказът за
предоставянето им е основание Застрахователят да откаже да сключи договор или да предприеме друго действие, в
случай че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши очакваните от него действия и да направи
обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните му интереси и
постигането на целения от Застрахования/Застраховащия правен ефект;
7.13.1.5. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането
им, заличаването им или ограничаване на обработването по реда и условията на приложимото българско
законодателство. Лицето, за което се отнасят данните, има право да поиска достъп до своите лични данни, да поиска
да бъдат коригирани, да бъдат изтрити, да ограничи обработването им или да възрази срещу обработването им и срещу
правото да бъдат прехвърляни данните, както и да подаде жалба до съответните държавни органи за защита на данните
(както в България – Комисия за защита на личните данни, с адрес: град София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, така
и в Люксембург – National Commission of Data Protection, 1 avenue du Rock’n’Roll, L-4361, Esch-sur-Alzette) и има правото
да оттегли своето съгласие за обработване на лични данни.
Правата на физическите лица са описани в “Политиката за конфиденциалност“, която е публикувана
на http://www.colonnade.bg.
7.13.1.6. Със сключване на настоящата застраховка, Застраховащият/Застрахованият дава изричното си съгласие
личните данни, предоставени при сключването на застраховката (застрахователния договор), да бъдат обработвани по
начина и за целите, посочени в „Политиката за конфиденциалност“, която е публикувана на http://www.colonnade.bg,
чрез извършването на всяка операция или съвкупност на операции с предоставените лични данни или с набора от лични
данни, включващ предоставените от Застраховащия/Застрахования данни по време на процеса по сключване на
застрахователния договор, чрез автоматични или други средства, които операции по преценка на Застрахователя се
изразяват в събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават
достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Обработването на лични данни
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може също така да включва и предоставяне на лични данни от Застрахователя на трети лица (включително на лице,
установено в държава, която не е държава - членка на Европейския съюз и държава - членка на Европейското
икономическо пространство) за нуждите на застраховката, за целите на директния маркетинг и за статистически цели,
съгласно посоченото в предходната точка.
7.13.2. В зависимост от целта, личните данни винаги се обработват не по-дълго от предвидените давностни срокове за
щети в правните разпоредби. Личните данни могат да бъдат прехвърляни на администратори в трети държави (извън
Европейското икономическо пространство) само в определени от закона ситуации, по-специално ако са изпълнени
условия, гарантиращи адекватно ниво на сигурност на личните данни. За да спази установените международни санкции,
Администраторът може прехвърли лични данни на Застрахован/Застраховащ на DXC Technology, компания със
седалище в Съединените щати, която се присъедини към програмата Privacy Shield, което означава, че DXC
Technology гарантира предприемането на подходящи мерки за защита и защита на личните данни, изисквани от
европейското законодателство.
7.13.3. Предоставянето на лични данни е необходимо за сключването на застрахователен договор и за изпълнението
на правните задължения на Застрахователя. Не е възможно сключването на застрахователен договор без
предоставяне на лични данни. Предоставянето на телефонен номер и имейл адрес е доброволно, освен ако не е
необходимо за получаването на файл със застрахователна полица.
7.13.4. Можете да се свържете с Администратора, като пишете на Колонад Иншурънс Ес Ей – Клон България, като се
обадите на тел. +359 2 930 93 30 или изпратите имейл до dpo@colonnade.bg. За всички въпроси, свързани с
обработването на лични данни, по-специално упражняването на правата Ви във връзка с обработката на данни,
възражението или трансфера на данни извън Европейската икономическа общност, можете да се свържете със
служителя отговарящ за защита на данните в Колонад Иншурънс Ес Ей – Клон България (dpo@colonnade.bg) или да
изпратите писмо до Колонад Иншурънс Ес Ей – Клон България на посочения адрес.
За да научите повече за това как Застрахователят обработва и защитава конфиденциалността на личните данни,
можете да посетите http://www.colonnade.bg
7.14. Съобщения
1. Всяко съобщение на Застрахования/Застраховащия до Застрахователя, свързано със застраховката, трябва да
бъде изпратено на посочения в застрахователната полица адрес/имейл адрес на Застрахователя. Всяко съобщение
към Застрахования/Застраховащия от Застрахователя се изпраща на посочения в застрахователната полица адрес
на Застрахования/Застраховащия.
2. При сключване на застраховката Застраховният/Застраховащият заявява и адрес на електронна поща (e-mail), на
който ще получава съобщения, включително за промени в условията на застраховката, относно размера на
застрахователната премия и други. Застраховният/Застраховащият е длъжен незабавно писмено да уведоми
Застрахователя за промяна на указания в Застрахователната полица адрес или в заявения e-mail и да съобщи на
Застрахователя новия си адрес/e-mail. До получаване на съобщението за промяна на адрес/e-mail на
Застрахования/Застраховащия от страна на Застрахователя, съответните съобщения се изпращат до адреса/e-mail,
посочени в Застрахователната полица, като същите се смятат за връчени и получени от
Застрахования/Застраховащия с всички предвидени в закона или договора правни последици.
7.15. Право за подаване на оплакване / жалба
1. Застрахователят ще направи всичко възможно, за да получи Застрахования/Застраховащия обслужване на найвисоко ниво. Ако все пак Застрахованият/Застраховащият има забележки или оплаквания от обслужването на
Застрахователя, може да се свърже с последния на посочения в полицата адрес.
2. За да може Застрахователят да удовлетвори молбата на Застрахования/Застраховащия във възможно най-кратък
срок, Застраховният/Застраховащият следва да посочва номера на застрахователната полица или претенция (или и
двете). Застрахователят ще се постарае да разреши всеки проблем или трудност, които може да са възникнали. Ако
все пак Застрахованият/Застраховащият не остане напълно удовлетворен, има право да се обърне към Комисията
за финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния
адрес: София 1000, ул. "Будапеща" № 16. Подаването на жалба по реда на предходното изречение не погасява правото
на Застрахования/Застраховащия да сезира компетентния български съд за решаване на спора.
7.16. Клауза санкции ограничения и изключения
Застрахователят не предоставя покритие и не е отговорен да изплати обезщетение за каквито и да е щети или да
предостави каквото и да е обезщетение доколкото предоставянето на покритие и изплащането на обезщетение биха
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изложили Застрахователя на каквито и да е санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията
на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз,
Обединеното Кралство, Съединените Американски Щати или Канада.
Настоящите Общи условия са приети с решение на Застрахователя от 15.11.2021 г.

Подпис на Застраховащия:
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