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Този документ ви осигурява обобщена информация за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация относно застрахователния 
договор може да бъде намерена в Общите условия на Застраховка “Отговорност на работодателя, Обща гражданска отговорност и Отговорност 
на продукта” (Златен план) на Колонад Иншурънс Ес Ей клон България. 

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка „Обща гражданска отговорност“ осигурява покритие за гражданската отговорност на застрахования, за имуществени вреди и 
телесни увреждания, причинени на трети лица във връзка с дейността на застрахования, претендирани от увредените трети лица. 
Застраховка „Отговорност на работодателя“ осигурява покритие за отговорността на застрахования като работодател да заплати обезщетение за 
причинени вреди на служител, свързани с инцидентно телесно увреждане, в резултат на и по време на неговата работа за застрахования. 
Застраховка „Отговорност на продукта” осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети 
лица, причинени от дефектни или опасни продукти произведени, монтирани, поправени, обслужвани, обработвани, продавани, доставяни или 
разпространявани от застрахования, включително разходите за съдебна защита и присъденото обезщетение. 
Клиентът има възможност да избере най-подходящите за своите застрахователни потребности покрития измежду широката гама продукти , 
предлагани от Застрахователя. 

 
Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката? 

Събития, причинени от: 

Условията, при които посочените покрития са в сила, както и 
техния обхват и съответните лимити на застрахователни 
обезщетения са посочени в застрахователния договор. 
 
Предметът на застраховката могат да бъдат един или повече от 
следните застрахователни рискове: 
 
Обща Гражданска Отговорност: 

✓ Телесно увреждане: смърт, нараняване или заболяване 
или смърт, настъпила в резултат от такова телесно 
нараняване или заболяване, включително и психическо 
увреждане, тежко психическо разстройство или 
състояние на психически шок. 

✓ Имуществена вреда: физическо увреждане, загуба или 
погиване на материални активи. 

✓ Финансова загуба, пряк резултат от телесно увреждане 
или имуществена вреда. 

✓ Внезапно и инцидентно замърсяване. 
✓ Разходи за съдебна защита. 

 

Отговорност на работодателя: 

✓ Tелесно увреждане или смърт на работника или 
служителя. 

✓ Pазходи и разноски, във връзка с инцидентно телесно 
увреждане. 

✓ Pазходи за съдебна защита. 
 

Отговорност на Продукта: 

✓ Tелесно увреждане или смърт. 
✓ Имуществена вреда. 

✓ Финансова загуба, пряк резултат от телесно 
увреждане или имуществена вреда . 

✓ Разходи за съдебна защита 
 

Отговорност на работодателя: 
χ Професионално заболяване: заболяване, причинено в резултат от 

професионални рискове или вредни въздействия на работното място или 
условия; 

χ Инцидентно Телесно увреждане, причинено на Служител при Офшорни 
работи – работи на платформи и в открити води; 

χ Суброгационни искове или Съдебни процедури, както и глоби или 
наказания за нарушения на трудовото или осигурителното 
законодателство, наложени от компетентен орган на Република България. 

Обща Гражданска Отговорност и Отговорност на Продукта: 

χ Вреди, които не се изразяват в телесно увреждане или щета на имущество; 
χ Отговорност, свързана с автомобили, плавателни или въздухоплавателни 

средства, произтичаща от собствеността, владеенето или ползването от 
или от името на Застрахования; 

χ Отговорност, произтичаща от Даване на съвет, Изработване на план или 
проект, или Спецификация, срещу хонорар; 

χ Отговорност за Имуществени вреди, нанесени на имущество,  собственост 
на Застрахования или намиращо се под грижата, попечителството или 
контрола на Застрахования или на негов Служител; 

χ Имуществена вреда на всяка част от имущество, върху която 
Застрахованият работи или е работил, ако загубата или вредата произтича 
от тази работа; 

χ Имуществени вреди на продукти и разходи, направени при или за 
проверка, поправка или подмяна на Продукти или изтеглянето на 
Продукти от пазара; 

χ Авиационна и/ или космическа отговорност, отговорност на ръководството 
на въздушното движение и експозиции в района на летището; 

χ Договорни отношения - Отговорност, поета от Застрахования с договор или 
споразумение; 

χ Финансови загуби, които не се пряк резултат от телесно увреждане или 
имуществена вреда; 

χ Отговорност за вреди, причинени от въздействието на силициеви 
продукти, материали, фибри или прах; 

χ Постепенно замърсяване. 
 

Има ли ограничения на покритието? 
В зависимост от избраните застрахователни покрития са 
приложими едни или повече от следните ограничения: 
 

! Рискове, свързани с атомна енергия: изключени са претенции директно 
или индиректно във връзка с ядрени материали, ядрена реакция, 
радиация или радиоактивно замърсяване;  

! Азбест: изключена е всякаква отговорност произтичаща от  съществуване, 
обработка, добив, производство, търговия с, разпространение, съхранение 
или използване на азбест, азбестови продукти и/или продукти, съдържащи 
азбест, както и изхвърляне на азбест и отпадъци, съдържащи азбест; 

! Радиоактивно замърсяване; 



 
! Последствия от война, тероризъм, вражеско нахлуване,  враждебни 

действия, гражданска война, бунт, революция, въстание или военна или 
узурпирана власт; 

! Изключени са всякакви претенции в резултат на консумация (активно или 
пасивно) или използването на тютюневи изделия; 

! Санкции, забрани или рестрикции, съгласно резолюции на Организацията 
на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или 
нормативни уредби на Европейския Съюз; 

! Специални изключения:В зависимост от спецификата на покритието е 
възможно да има и други ограничения, които са детайлно посочени в 
общите условия по договора. 

Къде съм покрит от застраховката? 
✓ Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за територията на Република 
България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за Цял свят. 
 

Какви са задълженията ми? 

• Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за 
сключването на договора информация; 

• Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора; 

• Да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт; 

• Да представите писмено уведомление за събитие, което може да породи право на иск, не по – късно от 7 дни от узнаването; 

• Без предварително писмено съгласие на Застрахователя, да не поемате отговорност към третото лице по отношение на 
настъпило застрахователно събитие. 

Кога и как плащам? 

• Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на 
застрахователния договор. 

• Всяка следваща премия или вноска по нея се заплаща съгласно уговореното в застрахователния договор.  

• Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя. 

• Плащанията могат да се извършват на годишни, полугодишни или тримесечни  вноски. 

Кога започва и кога свършва покритието? 

• Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.  

• Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на 
застрахователния договор.  

• Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор или в 
момента на предсрочно прекратяване на застраховката. 

Как мога да прекратя договора? 

• С писмено искане на Застрахования, отправено до Застрахователя съгласно основанията, предвидени в договора. 
 

 


