
Застраховка Професионална отговорност

Този документ представя обобщено ключовата информация за Вашата застраховка, с която следва да се запознаете. Пълните 
условия ще откриете online, в преддоговорната информация и в документите, които са Ви предоставени като неразделна част от 
застрахователния Ви договор, като например Общи и Специални условия и др.

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Професионална отговорност“ на депозитаря/управителя по Закона за особените залози покрива вреди, причинени 
от застрахования на трети лица вследствие на неизпълнение на професионалните му задължения като управител или депозитар 
по Закона за особените залози.

ЗД „Съгласие“ АД притежава лиценз за застраховане № 608-ОЗ/02.08.2013 г. и допълнителни лицензи
№ 686-ОЗ/12.09.2013 г. и № 541-ОЗ/05.06.2014 г., издадени от Комисията за финансов надзор

      

Какво покрива застраховката?

 Всички суми, ненадхвърлящи договореният 
лимит на обезщетение, които Застрахованият 
бъде законово задължен да заплати като 
обезщетение за застрахователни събития, 
настъпили вследствие виновно неизпълнение 
на професионалните му задължения като 
депозитар/управител, съгласно Закона за 
особените залози;

 Вредите, причинени на участниците в конкретно 
производство по изпълнение, настъпили на 
територията на Република България след датата 
на назначаване на Застрахования за депозитар/
управител

 Всички разходи по уреждането на претенции, 
направени със съгласието на Застрахователя, 
като уговореният в полицата лимит включва и 
разноските по уреждането на исковете.

Какво не покрива застраховката?
 Отказ на Застрахования да предостави услуги от 

професионално естество, предмет на дейността 
му.

    Действия на Застрахования извън 
професионалната му дейност като депозитар/
управител.

    Предоставяне на невярна информация, 
незаконни и престъпни действия на 
застрахования и/или негови свързани лица по 
смисъла на Търговския закон.

    Претенции към застрахования от страна на 
негови свързани лица по смисъла на Търговския 
закон и претенции от един към друг застрахован 
по една и съща полица.

    Косвени загуби.

     Глоби.

    Неустойки и други обезщетения, дължими от 
депозитаря/управителя по силата на договор, 
извън обхвата на отговорността му по Закона за 
особените залози.

   Загуба или повреда на документи от всякакво 
естество или информация, която е предмет на 
електронна обработка, или други имущества, 
поверени на застрахования, и разходите за 
възстановяването им.

    Погрешно тълкуване, приложение или спазване 
на чуждестранни нормативни актове.

    Клевета.

    Непозволено увреждане на служители на 
депозитаря/управителя.

   Форсмажорни обстоятелства, като 
земетресение, буря, наводнение, всякакъв 
вид последствия от война, военни действия, 
бунтове, стачки, граждански вълнения и 
безредици, терористични актове  и др. подобни.

Има ли ограничения на покритието?
 Поредица от претенции вследствие на едно 
погрешно действие, небрежност, грешки или 
пропуски, се считат за едно застрахователно 
събитие.

 Повече от едно действие, довело до една 
претенция, се счита за едно застрахователно 
събитие.

 Една претенция, насочена към повече от един 
Застрахован, се счита за едно застрахователно 
събитие.

Дружество: ЗД „Съгласие“ АД  Продукт: Професионална отговорност
на депозитаря/управителя по ЗОЗ

Информационен документ за застрахователния продукт

Покрити рискове



Къде съм покрит от застраховката?
 Територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
• Да заплащате своевременно дължимата застрахователна премия;
• Да уведомите застрахователя за настъпилото застрахователно събитие в предвидените срокове;
• Да уведомите застрахователя не по-късно от 7 дни от узнаването за предявени срещу Вас искове или следствено 

Действие, или молба за проверка на действията му и други подобни
• Да запазите всички материали и документи, имащи отношение към събития или претенции, покрити по тази застраховка, 

до тяхното окончателно уреждане
• Незабавно след получаването на писма, призовки, експертизи, решения, и др. подобни, свързани с искове или съдебни 

процедури срещу него, да предавате на застрахователя копие от тях
• При преместване на друг адрес или други промени на вписаното в полицата незабавно да уведомите застрахователя

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено на вноски по банков път.  Застрахователната 
премия, броят, размерът и падежите на всяка вноска при разсрочено плащане на премията, както и банковата сметка на 
Застрахователя, са посочени във Вашия  застрахователен договор.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 часа на датата, посочена в полицата като начало на застраховката, но не 
и преди деня, следващ заплащането на цялата дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане на 
премията. Застрахователното покритие се прекратява в 23:59 часа на датата, посочена в застрахователния договор като 
край на застраховката или от датата на прекратяване на застрахователния договор.

Как мога да прекратя договора?
Вие може да прекратите застрахователния си договор с подаване на писмено предизвестие.


