ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА “РАЗНИ ФИНАСОВИ ЗАГУБИ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА.
1. По тези Общи условия ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
ЗАД, наричано по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, сключва договори за застраховка “Разни финансови
загуби” на еднолични търговци или юридически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАНИ.
2. Застраховката има действие само на територията на Република България:
2.1. за финансови загуби от дейност, извършвана на територията на Република България;
2.2. за финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования, което съгласно договора или
нормативните актове е платимо на територията на Република България;
2.3. за финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования от длъжник физическо лице български гражданин или лице с постоянен адрес в Република България, юридическо лице, регистрирано
в Република България или чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в Република България.
3. Застраховката може да има действие и за чужбина, ако това изрично е посочено в застрахователната
полица и при платена допълнителна премия от застрахования. Застрахователят може да изключи
действието на договора за застраховка за територията на някои държави.
4. Застрахован по тази застраховка може да бъде само едноличен търговец или юридическо лице
/търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел, фондация и други/, с регистрация на
територията на Република България, както и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирало клон
на територията на Република България.
ІІ. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
5. По тези Общи условия се застраховат рисковете от настъпване за застрахования на:
5.1. финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към
застрахования, с което трето лице застрахованият е в договорни отношения;
5.2. финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил принуден да
извърши поради проявление на покрит по застраховката риск и което при обичайни условия и
ненастъпване на риска застрахованият не би бил длъжен да осъществява;
5.3. други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования поради проявление
на покрит по застраховката риск.
ІІІ. ДЕФИНИЦИЯ
6. “Финансова загуба” по смисъла на тези Общи условия е оценимо в пари намаляване на имуществото
на застрахования единствено поради проявление на покрит по застраховката риск. Намаляването може да
се изрази в неполучаване от застрахования на очаквано и дължимо към него плащане или друго
изпълнение, или извършване от застрахования на плащане или друго изпълнение, което преди
проявление на риска не е било дължимо за него, или в невъзможност застрахованият да осъществява
дейността си или в създаване на пречки за това вследствие на проявлението на риска, поради което
същият търпи загуби.
ІV. ПОКРИТ РИСК
7. Покрит риск е опасността от настъпване на бъдещо неблагоприятно и вредоносно събитие, конкретно
поета от застрахователя, съгласно застрахователната полица, с реализирането на която настъпва
финансова загуба за застрахования и задължение на застрахователя за обезщетяването й
V. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
8. Тази застраховка не покрива финансови загуби на застрахования от или вследствие на:
8.1. война, нахлуване на неприятел, гражданска война, военен преврат, военно положение, граждански
размирици или вълнения, военни учения или други действия, имащи военен характер, стачка, локаут,
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бунт, терористични действия или всяко друго действие на лице, група лица или организация, целта на
които е да се свали или да се влияе на правителство чрез тероризъм или по друг насилствен начин;
8.2. конфискация, реквизиция, национализация или други подобни мерки, които е предприело или се е
опитало да предприеме всяко правителство или организация, която е на власт или се стреми да завземе
властта;
8.3. конфискация, постановена като наказание с влязла в сила присъда за извършено престъпление по
Наказателния кодекс;
8.4. атомни и ядрени експлозии, въздействие на радиоактивни продукти и замърсявания от тях,
йонизираща радиация, нарушаване установените мерки и изисквания за ядрена безопасност, довели до
нарушаване на условията и лимитите за радиационно въздействие върху околната среда, съгласно
действащите български или международни норми и стандарти;
8.5. химически замърсявания вследствие на производствени или други аварии;
8.6. земетресение;
8.7. други събития, извън посочените в предходните точки, които представляват непреодолима сила по
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
8.8. промени в икономическите условия в страната, които могат да се квалифицират като стопанска
непоносимост, съгласно чл. 307 от Търговския закон;
8.9. умишлени или с груба небрежност действия на застрахования, лицата които го управляват или
представляват, неговите служители или член на семейството на застрахования едноличен търговец,
които действия са предизвикали застрахователното събитие;
8.10. реализиране на рискове, покрити и обезщетими по други застраховки, сключени от застрахования
или от трето лице в полза на застрахования със застрахователя или друг застраховател;
9. Освен в посочените в т. 8 случаи застрахователят не изплаща обезщетение за щети, изразяващи се във
финансови загуби на застрахования, когато:
9.1. финансовите загуби на застрахования, произтичат от негови действия или сключени от него
договори с други лица, които действия или договори противоречат на императивните норми на закона;
9.2. в договорите, от които произтичат финансовите загуби за застрахования или в договорите по
обезпечаване на задълженията на трети лица към него са внесени изменения с негово съгласие или с
негово съгласие са отсрочени, разсрочени или опростени задължения към него, или с негово съгласие са
освободени или намалени обезпечения на задължения към него или той самият се е отказал от права, или
от изтекла в негова полза погасителна давност, без тези действия да са съгласувани предварително със
застрахователя и за извършването им да е получено писменото съгласие на застрахователя;
9.3. с нормативен акт на държавен орган е въведен мораториум върху плащанията на задълженията;
9.4. финансовите загуби на застрахования, произтичат от изпълнение на наказания, имуществени
санкции или принудителни административни мерки, наложени на застрахования с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган за извършени от застрахования нарушения или престъпления или при
проявяване на посочени в закона предпоставки;
9.5. застрахованият или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е извършил
действие или бездействие, което съставлява престъпление по Наказателния кодекс и поради което
застрахованият е обявен в несъстоятелност.
9.6. финансовите загуби на застрахования кредитор или неизпълнението на задължения към него се
дължат на негови действия или бездействия, които се окачествяват като забава на кредитора или се
дължат на упражнено срещу него право на задържане, възражение за неизпълнен договор или
възражение за прихващане;
9.7. застрахованият или лице, което го управлява или представлява, или негов служител или член на
негово семейство е инсценирал застрахователното събитие или умишлено е заблудил застрахователя с
неверни данни за застрахования риск или застрахователното събитие;
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9.8. застрахованият и задълженото към него лице или лицето, на което той е длъжник, или лицето, с
което той е в договорни отношения, от които отношения или задължения произтичат финансовите загуби
за застрахования, са свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския
закон;
9.9. застрахованият и задълженото към него лице или лицето, на което той е длъжник, или лицето, с
което той е в договорни отношения, от които отношения или задължения, произтичат финансовите
загуби за застрахования, се преобразуват чрез сливане или вливане помежду си.
VІ. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
10. Освен в посочените в предходния Раздел V случаи, застрахователят не покрива финансови загуби на
застрахования и на основания, посочени в застрахователната полица или Специалните условия, в
зависимост от вида на финансовите загуби и характера на проявения риск.
VІІ. СКЛЮЧВАНЕ И ФОРМА НА ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА. НАЧАЛО, КРАЙ И СРОК НА
ЗАСТРАХОВКАТА
11. Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение, отправено от кандидата
за застраховане до застрахователя.
12. При сключване на застрахователния договор, застрахованият следва да обяви всички съществени
обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска. Същият е длъжен да отговори вярно и
изчерпателно на всички въпроси, които са поставени от застрахователя в тази връзка.
13. При необявяване или неточно обявяване от страна на застрахования на обстоятелствата от значение
за риска се прилага Кодекса за застраховане.
14. При сключване на застрахователния договор застрахованият трябва да представи:
а/ удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от два месеца преди отправяне на
предложението по т. 11;
б/ пълномощно в полза на лицето, което сключва застрахователния договор от името на застрахования,
когато то не представлява последния по съдебната му регистрация;
в/ удостоверение за обща данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ;
г/ договора, от който произтича задължението, неплащането на което може да доведе до финансова
загуба за застрахования. Когато последният сключва такива договори при наличието на общи условия
или типови образци, се представят общите условия или типовия образец, а конкретният договор, от
който е произтекла финансовата загуба за застрахования, се представя при настъпване на
застрахователно събитие и предявяване на претенция за плащане на застрахователно обезщетение към
застрахователя.;
д/ договори за обезпечаване на задълженията, от които могат за произтекат финансови загуби за
застрахования, сключени от застрахования с неговия длъжник или трети лица;
е/ декларация за гражданско, семейно и имотно състояние – само за застрахован едноличен търговец;
ж/ декларация за липса на свързаност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския
закон към момента на сключване на договора за застраховка между кандидата за застраховане и
задълженото към него лице или лицето, на което той е длъжник, или лицето, с което той е в договорни
отношения, от които отношения или задължения могат да произтекат подлежащите на застраховане
финансови загуби;
з/ други документи, поискани от застрахователя за преценка на характера и размера на риска, в
зависимост от вида на финансовите загуби, които се застраховат – годишен счетоводен отчет, счетоводни
справки и извлечения към определена дата, справки по изпълнението на договора, вътрешнонормативни
актове на застрахования и неговия длъжник – устави, дружествени договори, решения на управителните
органи и други, технологични схеми, спецификации и други.
15. При сключване на застрахователния договор, застрахованият трябва да обяви точно следните данни
за себе си: фирма /наименование/, седалище и адреса на управление, фирмено дело и съд по
регистрацията, представляващи лица. В случай на промяна на тези данни, застрахованият е длъжен да
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уведоми застрахователя в срок до три работни дни от извършване на промяната. Ако той не изпълни
това свое задължение, всички писма, справки, искания и каквато и да било друга кореспонденция,
изпратена от застрахователя до застрахования на стария му адрес се счита за получена от застрахования
и същият не може да прави възражения пред застрахователя, свързани с неполучаването й или
незнанието на съдържанието й.
16. Застрахователният договор се сключва в писмена форма като застрахователна полица.
17. Неразделна част от застрахователния договор са тези общи условия, специалните условия по
застраховката на съответния вид финансови загуби, всички документи, представени от застрахования
при сключване на застрахователния договор и всички документи и кореспонденция, разменени между
страните през срока на договора. В случай, че специалните условия по застраховката на съответния вид
финансови загуби противоречат на тези общи условия поради спецификата на предмета си, прилагат се
специалните условия.
18. С подписа си върху предложението и застрахователната полица застрахованият изразява съгласието
си за сключване на договора за застраховка и удостоверява верността на данните и обстоятелствата в
предложението и застрахователната полица, които са предоставени от него или се отнасят за него.
19. Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ сключването й, ако е платена
застрахователната премия. Плащането на застрахователната премия на застрахователя е извършено,
когато същата постъпи в брой при застрахователя или по негова сметка в банка. В случаите на уговорено
разсрочено плащане на застрахователната премия за влизането в сила на договора е необходимо
плащането на първата уговорена вноска в пълен размер.
20. В полицата могат да бъдат уговорени и други час или дата като начало на полицата.
21. Действието на полицата се прекратява в 24.00 часа на деня, посочен в нея, като неин краен срок.
22. Застраховката се сключва за срок от една година. В полицата може да се уговори по-дълъг или пократък срок на действие.
23. Срокът на договора за застраховка може да бъде удължен по споразумение между застрахователя и
застрахования, изразено писмено. В този случай, застрахованият следва да заяви интереса си от
продължаване на срока на застраховката писмено пред застрахователя най-късно до десет дни преди
изтичането му и в същия срок да заплати на застрахователя застрахователна премия за новия срок на
действие на договора. Ако застрахователят е съгласен с удължаване на срока на действие на
застраховката, се подписва застрахователна полица между страните за новия срок. Тази точка се прилага
и при следващо удължаване на срока на договора за застраховка.
VІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА. ОТГОВОРНОСТ
НАДЗАСТРАХОВАНЕ И ПОДЗАСТРАХОВАНЕ.

НА

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

ПРИ

24. Застрахователната сума е тази, за която са застраховани предполагаемите финансови загуби на
застрахования и тя се посочва в застрахователната полица. Застрахователната сума се определя в
български лева. Тя може да се определи и във валута, но само с разрешение на Централно управление на
застрахователя.
25. Размерът на застрахователната сума не може да надвишава очаквания размер на финансовата загуба.
Той се определя според:
25.1. размера на задължението към застрахования, неплащането на което може да доведе до загуба за
застрахования, който резмер е определен в договора между застрахования и неговия длъжник;
25.2. очаквания размер на плащанията, които застрахованият ще бъде принуден да направи при
настъпване на покрит по застраховката риск, съобразно поетите от него договорни ангажименти към
трети лица;
25.3. очаквания размер на намалението на имуществото на застрахования вследствие на проявлението на
покрит по застраховката риск.
26. В случаите по т. 25.1 и 25.2. в размера на застрахователната сума се включва и размерът на
дължимите на или от застрахования лихви и неустойки, ако такива се предвиждат съгласно договорите,
от които произтичат задълженията.
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27. Когато подлежащите на застраховане финансови загуби на застрахования могат да произтекат от
няколко или множество сключени от него договори и всички те се застраховат наведнъж, а не поотделно
за всеки договор, в договора за застраховка се посочва застрахователната сума за един договор и общата
застрахователна сума в агрегат за всички договори. Застрахователят може да ограничи общата
застрахователна сума за всички договори до размер по-малък от произведението между
застрахователната сума за отделен договор и броя на договорите.
28. При надзастраховане, когато е уговорена по-голяма застрахователна сума от действителния размер на
застрахованите финансови загуби, отговорността на застрахователя е до действителния им размер.
Застрахователят не възстановява частта от застрахователната премия, която съответства на разликата
между уговорената застрахователна сума и действителния размер на загубите, освен ако застрахованият
е бил добросъвестен.
29. При подзастраховане, когато е уговорена застрахователна сума, по-ниска от действителния размер на
застрахованите финансови загуби, отговорността на застрахователя е пропорционална на съотношението
на застрахователната сума към действителния размер.
30. При настъпване на щети, след тяхното обезщетяване, застрахователната сума по договора за
застраховка е равна на разликата между първоначално уговорената застрахователна сума и изплатеното
обезщетение.
ІХ.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ПРЕМИЯ.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ.

ПОСЛЕДИЦИ

ОТ

НЕПЛАЩАНЕ

НА

32. Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя и срещу която
застрахователят носи покрития по полицата риск.
33. Застрахователната премия се определя от застрахователя съгласно тарифата му, действаща към
момента на сключване на застраховката, и се заплаща в лева.
34. Когато застрахователната сума е определена във валута, застрахователната премия се заплаща в лева
по курса на БНБ за съответната валута в деня на плащане на премията.
35. Застраховката не може да влезе в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено
разсрочено плащане – ако не е платена първата от разсрочените вноски.
36. Застрахователната премия се заплаща:
36.1. еднократно – при сключване на застраховката;
36.2. на разсрочени вноски, като първата от тях се заплаща при сключване на застраховката.
37. Ако премията е разсрочена на няколко вноски, в застрахователната полица се посочва размера и
падежа на всяка една от тях.
38. При уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия, застрахованият е длъжен да плаща
съответните разсрочени вноски най-късно на посочените в застрахователната полица падежи.
39. При неплащане на разсрочена вноска, застрахователят има алтернативно следните права:
39.1. да намали застрахователната сума;
39.2. да измени договора за застраховка;
39.3. да прекрати договора за застраховка ;
40. При неплащане от застрахования на разсрочена вноска, когато не е настъпило застрахователно
събитие, застрахователят може да упражни някое от посочените в предходната точка свои права, не порано от 15 /петнадесет/ дни от деня, в който застрахованият е получил писмено предупреждение от
застрахователя да изпълни задължението си по т. 38, както и последиците от неизпълнението. Писменото
предупреждение ще се смята за връчено, когато в полицата изрично се посочва, коя от възможностите по
т.39 Застрахователят ще използва след изтичането на 15 срок от датата на падежа на разсрочената вноска.
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41. При подновяване на договора за застраховка за следващ период застрахователят може да приложи
увеличение на застрахователната премия, ако при действието на изтеклата застраховка са платени или
предстои плащането на обезщетения, съгласно тарифата си към момента на подновяването.
Х. ФРАНШИЗ
42. С оглед характера и размера на риска, договорът за застраховка може да бъде сключен с договорен
между страните безусловен франшиз, който се посочва в застрахователната полица. При настъпване на
щета застрахователното обезщетение се намалява с размера на франшиза.

ХІ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА.

НА

СТРАНИТЕ.

ПОСЛЕДИЦИ

ОТ

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

43. През срока на действие на договора за застраховка застрахованият е длъжен:
43.1. да уведомява писмено застрахователя и да му предоставя всички договори, анекси, счетоводна и
техническа документация и други документи, които са свързани или могат да повлияят за проявяване на
риска и настъпване на загуби за застрахования;
43.2. да уведомява писмено застрахователя за всички възникнали след сключване на застраховката
обстоятелства, които имат значение за риска и за които е поискана информация в предложението за
сключване на застраховка;
43.3. да уведомява писмено застрахователя за всяка промяна в посочените в полицата или предложението
за сключване на застраховката данни, индивидуализиращи застрахования;
43.4. да не прави и да не се съгласява за никакви изменения или допълнения в договорите по т. 14, б.”г” и
“д” без предварителното писмено съгласие на застрахователя;
43.5. да не предприема без предварителното писмено съгласие на застрахователя никакви действия,
които могат да доведат до увеличаване на задълженията на застрахования или до възникване на нови
задължения или до намаляване на обезпеченията, дадени от него, както и до увеличаване на
задълженията на задължени към него лица, които не се издължават редовно в сроковете и условията на
сключените между застрахования и тях договори, или до намаляване на обезпеченията, предоставени от
тези или други лица в полза на застрахования;
43.6. да не отсрочва, разсрочва или опрощава задължения към него, да не се отказва от права или от
право на изтекла в негова полза погасителна давност, да не освобождава обезпечения, учредени в негова
полза, да не встъпва или замества в дълг други лица без предварителното писмено съгласие на
застрахователя;
43.7. да предоставя на застрахователя всички документи, имащи отношение към общото финансово
състояние на застрахования или към покрития от застрахователя риск, включително документите, които
се намират у застрахования, но са издадени или се отнасят до задължени към него лица или до лица, на
които той е длъжник;
43.8. да осигурява достъп по всяко време на представители на застрахователя за извършване на проверки
в местата, където застрахования осъществява дейността си /работните му помещения/ и да им предоставя
при тези проверки поисканата от тях документация по т. 43.7;
43.9. да заплати уговорената застрахователна премия, а ако същата е разсрочена, да заплаща отделните
разсрочени вноски на посочените в полицата падежи, като не допуска просрочие.
43.10. да изпълнява всички писмени предписания, дадени му от застрахователя.
44. Писмените уведомления по подточки 43.1, 43.2 и 43.3 следва да се отправят до застрахователя найкъсно в тридневен срок от възникване на обстоятелството, за което застрахователя следва да бъде
уведомен.
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45. Застрахователят не изплаща обезщетение при настъпило застрахователно събитие, ако
застрахованият не е изпълнил някое от задълженията си по подточки 43.1, 43.2, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8
и 43.10.
46. Ако застрахованият не изпълни задължението си по подт. 43.3 се прилага т. 15, изречение трето, от
тези Общи условия.
47. Ако затрахованият не изпълни задължението си по подт. 43.9, ако при сключване на застраховката не
е платена цялата застрахователна премия /ако е уговорено това/ или първата разсрочена вноска, полицата
не влиза в сила, а при неплащане или просрочие на разсрочен вноска се прилагат точки от 39 до 40,
включително, от тези Общи условия.
48. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен:
48.1. да уведоми писмено застрахователя, като посочи характера и размера на претърпяната финансова
загуба и изложи всички обстоятелства за настъпването на застрахователното събитие, които са му
известни. Уведомяването се извършва в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на настъпване на
застрахователното събитие или от датата на узнаването за него;
48.2. писмено да предяви пред застрахователя заявление за щета в седемдневен срок от подаване на
писменото уведомление по предходната подт. 48.1;
48.3. да вземе всички необходими мерки за ограничаване на вредите от застрахователното събитие и
намаляване на финансовите загуби;
48.4. да представи на застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на
застрахователното събитие;
48.5. да съдейства на застрахователя при упражняване на правата на последния спрямо лицето или
лицата, които с действие или бездействие са причинили или допринесли за финансовите загуби на
застрахования;
48.6. да уведоми незабавно застрахователя за всяка претенция, която трети лица /например банка, други
лица кредитори и т.н./ могат да имат върху застрахователното обезщетение;
48.7. да уведоми незабавно застрахователя за всяко обезщетение, получено от причинителя на вредата,
трето лице или друг застраховател, а ако вече е получил застрахователно обезщетение от застрахователя
да върне същото до размера на полученото от другите лица.
49. Когато сроковете по подточки 48.1 и 48.2 изтичат в неработен ден, застрахованият следва да извърши
уведомяванията по тях най-късно в първия следващ работен ден.
50. При предявяване и за доказване на претенция към застрахователя за плащане на застрахователно
обезщетение и в съответствие със задължението си по подт. 48.4 застрахованият е длъжен да представи
на застрахователя:
50.1. копия от документите по т. 14, ако тези документи по каквато и да било причина не са представени
при сключването на застраховката или ако в тях са настъпили някакви промени, за които е уведомил
застрахования или които са видни от другите представени с претенцията документи. Ако тези документи
са представени при сключването, застрахованият представя само декларация, че към момента на
предявяване на претенцията си за плащане на застрахователно обезщетение, не са направени каквито и
да било изменения в тях.;
50.2. застрахователната полица в оригинал;
50.3. счетоводни и други отчетни документи, техническа документация и други, разписки и всякакви
други документи, доказващи настъпилите за застрахования финансови загуби;
50.4. копия от писмените известия на застрахования до неговите длъжници за предсрочно изискване на
вземането му /когато има основания за това, съгласно чл. 71 от Закона за задълженията и договорите или
чл. 432, ал. 1 от Търговския закон/ или за покана за доброволно изпълнение с доказателства за
получаването им от адресата;
50.5. писмено уведомление за банкова сметка, по която да бъде преведено застрахователното
обезщетение;
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50.6. други документи в зависимост от покрития от застраховката риск и вида на финансовите загуби.
51. Застрахователят има право да изисква и други документи от застрахования, когато това е необходимо
за установяване на всички обстоятелства по настъпването на финансовите загуби за застрахования и
причините за това.

52. При неизпълнение от страна на застрахования на задълженията му по някоя от подточките на т.48,
както и ако не спази сроковете по подточки 68.1 и 48.2 или не представи, който и да е от документите по
т.48 застрахователят не плаща обезщетение.
53. Всички изисквания или указания на застрахователя, дадени в писмен вид, са задължителни за
изпълнение от застрахования, като даването им не означава признаване на претенцията от застрахователя
по основание или размер.
54. Застрахователят е длъжен да пази в тайна всички факти и сведения, отнасящи се до дейността на
застрахования и представените от него документи, които са му станали известни във връзка със
сключването и изпълнението на договора за застраховка.
55. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят е длъжен да плати на застрахования
застрахователно обезщетение в срок до петнадесет дни, считано от деня, в който застрахованият е
представил на застрахователя всички необходими документи съгласно тези Общи условия.
ХІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
56. Застрахователното събитие е настъпило, когато, вследствие на покрит по договора за застраховка
риск, застрахованият не е получил дължимо към него плащане или друго изпълнение и / или е платил
или изпълнил, недължимо при обичайни обстоятелства плащане или изпълнение и / или имуществото му
е намаляло.
ХІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
57. В случаите, когато финансовите загуби на застрахования се изразяват в неплащане или неизпълнение
на задължение на трето лице към него, застрахователното обезщетение е в размер на неплатеното или
неизпълнено задължение, съгласно договора от който то е възникнало, в това число и договорната лихва
върху размера на основното задължение. Когато задължението следва да бъде плащано или изпълнявано
на части на определени падежи, съгласно договора, претенцията на застрахования към застрахователя се
предявява за всяка част от задължението поотделно след неплащането му на падежа и застрахователят е
задължен до размера на неплатена част от задължението. В застрахователното обезщетение не се
включват наказателни лихви, неустойки и други плащания със санкционен характер, макар и да са
уговорени в договора, от който възниква основното задължение.
58. В случаите, когато финансовите загуби на застрахования се изразяват в плащане или изпълнение,
което той не е бил длъжен да прави при обичайни обстоятелства и е бил принуден да извърши поради
проявяването на покрития по полицата риск, застрахователното обезщетение е в размер на платеното от
застрахования, в това число лихви, неустойки и други плащания, които той дължи съгласно договора или
закона.
59. В случаите, когато финансовите загуби на застрахования се изразяват в намаляване на неговото
имущество, застрахователното обезщетение е в размера на намалението, което се явява разлика между
размера на имуществото на застрахования преди сбъдване на риска и размера на това имущество след
това.
60. В никой случай в застрахователното обезщетение не се включват пропуснати ползи, очаквани
печалби и други подобни, освен ако в полицата не е изрично уговорено, че те ще се покриват.
61. Независимо от размера на претърпените от застрахования финансови загуби, във всички случаи
размерът застрахователното обезщетение не може да бъде по-висок от посочената в полицата
застрахователна сума.
62. В размера на застрахователното обезщетение се включват и разумно направените разноски,
ограничаване, предотвратяване или намаляване на загубите, независимо от това, че усилията на
застрахования, може да са се оказали безуспешни.
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63. Общият размер на изплатените обезщетения през срока на действие на една застраховка не може да
надвишава застрахователната сума по полицата.
64. Ако към датата на настъпване на застрахователното събитие е валидна застраховка за същия риск при
друг/и застраховател/и, застрахователят отговаря съразмерно на съотношението на застрахователната
сума по застраховката към сбора от застрахователните суми по всички застраховки.
65. Когато при разсрочено плащане на застрахователната премия, настъпи щета, застрахователят удържа
от обезщетението остатъка от дължимата премия.
66. Размерът на обезщетението, изчислен съгласно предходните точки се намалява с:
66.1. уговорения в полицата безусловен франшиз;
66.2. размера на обезщетенията, неустойки и други суми, които застрахованият е получил от други
застрахователи, от причинителя на вредата или трети лица, и които суми са получени заради
причинените финансови загуби.
67. Застрахователното обезщетение се плаща на застрахования или на третото ползващо се лице, ако при
сключване на застраховката е определено такова, или на изрично упълномощено от тях лице.
Пълномощното за получаване на застрахователно обезщетение следва да бъде в писмена форма с
нотариално заверен подпис.
68. Застрахователят отказва плащането на застрахователно обезщетение:
68.1. във всички случаи, когато е налице едно или повече от общите или специалните изключения по
раздели V и VІ от тези Общи условия или Специалните условия или договореното в полицата;
68.2. когато събитието, причинило увреждането е настъпило преди застраховката да е влязла в сила,
съгласно правилата за това, установени в тези Общи условия или полицата, както и когато е настъпило
след прекратяване на нейното действие в случаите или по реда, предвиден в Кодекса за застраховането
или тези Общи условия;
68.3. в случаите, предвидени в Кодекса за застраховането и тези Общи условия;
68.4. във всички други случаи, предвидени в Кодекса за застраховането, договора за застраховка
/полицата/ или тези Общи условия или издадени към тях Специални условия или добавъци.
ХІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
69. Всякакви изменения на застрахователната полица се извършват по взаимно съгласие на страните. За
изменението се издава добавък към застрахователната полица, който се подписва от застрахования и
застрахователя и е неразделна част от нея. Всякакви изменения в Общите условия, при които е сключен
договора за застраховка се правят по взаимно съгласие на страните със Специални условия, които след
подписването им стават неразделна част от договора.
ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА.
70. Застраховката се прекратява:
70.1. при неизпълнение от застрахования на някое от неговите задължения по всички подточки на т. 43 от
тези Общи условия;
70.2. в други случаи, предвидени в закона, застрахователната полица, тези Общи условия или издадените
към тях Специални условия или добавъци.
71. Прекратяване на договора за застраховка по подт. 70.1 от застрахователя става чрез седемдневно
писмено предизвестие, отправено до застрахования. Договорът се счита прекратен в 24.00 часа на деня, в
който изтича срока по предизвестието. В този случай застрахователят връща на застрахования част от
застрахователната премия, размерът на която част се определя след приспадане на направените от
застрахователя административни разходи и дължимата премия за изтеклия период на договора.
ХVІ. СУБРОГАЦИЯ
72. След изплащане на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на
застрахования срещу лицето, което със свое действие или бездействие е причинило финансовите загуби
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за застрахования. Отказът на застрахования от правата му срещу причинителя на финансовите загуби,
няма сила спрямо застрахователя.
ХVІІ. ДАВНОСТ
73. Правата по договора за застраховка се погасяват с тригодишна давност от датата на настъпване на
застрахователното събитие.
ХVІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
74. За броенето на сроковете по тези Общи условия, когато изрично не е указано друго в тях, се прилага
чл. 69 от Закона за задълженията и договорите. Навсякъде, където сроковете по тези Общи условия са
определени в дни, се имат предвид календарни, а не работни дни, освен ако изрично не посочено друго.
75. Неизпълнението от страна на сключилия застраховката на задължението за плащане на
застрахователната премия, има за третото ползващо се от застраховката лице, последиците, посочени в
тези Общи условия.
76. Застрахователната полица, тези Общи условия, както и издадените към тях Специални условия и /или
добавъци / ако са издадени такива/ в своето цяло съдържат договора за застраховка и са неразделни една
от друга части на същия.
77. Всички въпроси и спорове, породени от действието и тълкуването на застрахователната полица или
тези Общи условия или издадените към тях Специални условия или добавъци се разрешават чрез
преговори между страните, а при невъзможност за постигане на съгласие – от компетентния български
съд. Местната подсъдност се определя по седалището на застрахователя.
Настоящите Общи условия по застраховка “Разни финансови загуби” са установени на основание
Кодекса за застраховането и са приети от Съвета на директорите на ЕВРОПЕЙСКА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАД.
78. За всички въпроси, неуредени в полицата или тези Общи условия, или издадените към тях Специални
условия или добавъци, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и
договорите и другите норми на българското законодателство.
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