Застраховка „Професионална отговорност“
Информационен документ за застрахователния продукт
Продукт: Професионална отговорност на представителя по индустриална собственост
Дружество: ЗД „Съгласие“ АД
ЗД „Съгласие“ АД притежава лиценз за застраховане № 608-ОЗ/02.08.2013 г. и допълнителни лицензи № 686ОЗ/12.09.2013 г. и № 541-ОЗ/05.06.2014 г., издадени от Комисията за финансов надзор
Този документ представя обобщено ключовата информация за Вашата застраховка, с която следва да се запознаете.
Пълните условия се съдържат в документите, които са Ви предоставени като неразделна част от застрахователния Ви
договор (Общи и специални условия, Полица, Заявление-въпросник и др.).

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Професионална отговорност на представителя по индустриална собственост“ покрива вреди, причинени
от застрахования на трети лица вследствие на виновно неизпълнение на професионалните Ви задължения като
представител по индустриална собственост съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Какво покрива застраховката?
Застраховката покрива отговорността на
Застрахования
по
писмени
претенции,
предявени в срока на действие на
застрахователния договор, за:
 неправомерни
действия
или
бездействия на Застрахования при или по
повод изпълнение на неговите задължения,
извършени в срока на договора;
 неправомерни
действия
или
бездействия на Застрахования при или по
повод изпълнение на неговите задължения,
извършени в периода от ретроактивната дата
до сключването на договора. В този случай
Застрахователят не отговаря за вреди,
настъпили
преди
сключването
на
застрахователния договор. договор.

Има ли ограничения на покритието?



Застрахователното покритие е до размера на
посочените в застрахователната полица лимити
на отговорност;
Застраховката не покрива посоченото в
полицата самоучастие в размера на вредата,
което се определя като процент от размера на
застрахователното обезщетение или фиксирана
сума.

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 представител
по индустриална собственост.
 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.
 Косвени загуби.
 Глоби.
 Неустойки и други обезщетения, дължими от
представителя по индустриална собственост по
силата на
договор,
извън обхвата на
отговорността му по ЗПРПМ.
 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.
 Форсмажорни обстоятелства, като земетресение,
буря, наводнение, всякакъв вид последствия от
война, военни действия, бунтове, стачки,
граждански вълнения и безредици, терористични
актове и др. подобни.

Къде съм покрит от застраховката?


Територията на Република България.

Какви са задълженията ми?






При сключване на застрахователния договор да дадете вярна информация на всички поставени от
Застрахователя въпроси в заявлението – въпросник като обявите точно и изчерпателно всички обстоятелства,
които са Ви известни и са от значение за поемане на риска;
Да заплатите своевременно дължимата застрахователна премия;
Да уведомите Застрахователя за всяка промяна в декларираните обстоятелства;
Да уведомите Застрахователя за настъпилото застрахователно събитие в предвидените за това срокове;
Да представите изискуемите от Застрахователя документи от значение за определяне на основанието и
размера на претенцията.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия е годишна и се заплаща еднократно по банков път. Застрахователната премия и
падежът, 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. 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 по всяко време от срока на договора с едномесечно
писмено предизвестие.

