
Застраховка на отговорности 
 
Информационен документ за застрахователен продукт 
 

Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с Разрешение за 
извършване на застрахователна дейност № 1-ОЗ/05.05.2005 г. на КФН 
 

Продукт: „Професионална отговорност на кредитни посредници“ 
 

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не 
отчита специфичните ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в договорната и 
преддоговорната документация. 
 

Какъв е видът на застраховката? 
Професионалната отговорност на лице, упражняващо дейността кредитен посредник, за която има 
необходимата правоспособност. 

 
  

         Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 
 

���� Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на 
обезщетение, които Застрахованият бъде законово 
задължен да заплати като компенсация за вреди, 
причинени на Потребители на кредити за недвижими 
имот, и вследствие виновно неизпълнение на 
неговите задължения като Кредитен посредник, вкл. 
от небрежност, грешки и пропуски, при което са 
нарушени правата и законните интереси на 
увредените лица. 
 

���� Всички разходи, в рамките на договорените лимити на 
обезщетение, за уреждане на претенциите, направени 
с писменото съгласие на Застрахователя, 
включително всички разходи по дела, водени срещу 
Застрахования, когато Застрахователят е привлечен в 
процеса. 

 

  
 Грешки и пропуски при посредничество на юридически 
лица и/или еднолични търговци; 

 грешки и пропуски при посредничество без лиценз 
и/или извън професионалните задължения на 
кредитния посредник; 

 грешки, произтичащи от ръководна длъжност; 
 умишлени действия (освен при пряк иск); измамни 
действия/бездействия; поети задължения без нужната 
квалификация; отказ от предоставяне на услуги; 
консултации за сключване на застраховки; загуба 
и/или повреда на документи и/или имущество; загуба 
на информация по електронен път; телесно увреждане 
и/или щети на имущество; клевета и/или 
злепоставяне; неплатежоспособност, 
несъстоятелност, фалит; замърсяване на околната 
среда; нарушаване на интелектуалната собственост; 

 отговорност, която не възниква по закон; 
 обстоятелства, съществували преди сключване 
застраховката; 

 политически рискове, военни действия, тероризъм; 
 щети, вследствие нормативен акт или разпореждане 
на оторизиран орган; 

 неустойки по договор; 
 глоби/санкции от оторизиран орган; 
 щети, причинени на свързани лица със Застрахования 
и/или от един на друг Застрахован; 

 обезщетения в противоречие с разпоредби на ООН, 
ЕС, САЩ или национален закон. 
 
Пълна информация можете да намерите в Общите 
условия на застраховката. 
 

 

Има ли ограничения на 

покритието? 
 
 Застраховката не касае дейности преди влизане в сила 
на Закона за кредитите за недвижими имоти на 
потребители, обнародван с ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г. и  

 посредничеството на кредити за недвижими имоти, 
различни от определените в чл. 1 на  Закона за 
кредитите за недвижими имоти на потребители, 
обнародван с ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 
 
Пълна информация можете да намерите в Общите 
условия на застраховката. 
 



 

Какво е териториалното покритие на моята застраховка? 

���� Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република 

България, освен ако страните не са договорили друго в застрахователната полица. 

 
 
 

Какви са моите задължения?   
• При подписване на договора 

При сключване на застрахователния договор Вие трябва да обявите точно и изчерпателно съществените за риска 
обстоятелства, които са Ви известни и за които Застрахователя изрично и писмено Ви е поставил въпрос.  

При промяна в тези обстоятелства по време на действие на договора, трябва да уведомите Застрахователя 
незабавно след узнаването им. 

Да заплащате определения в полицата размер на застрахователната до или на падежа й, но не по-късно от 15 
дни от датата на падежа. 

• По време на договора 

При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, трябва да 
уведомите незабавно Застрахователя. 

Да допускате Застрахователя за извършване на оглед. 

Да спазвате стриктно предписанията на Застрахователя и на компетентните държавни органи за отстраняване 
източниците на опасност за вреди и да допускате Застрахователят да прави проверки. 

• При застрахователно събитие 

При настъпило застрахователно събитие да представите поисканите документи, свързани с установяване на 
събитието и размера на вредите, да предприемете всички необходими мерки за ограничаване или намаляване 
размера на щетите и да следвате указанията на Застрахователя/представител на Застрахователя, дадени Ви 
непосредствено след събитието, на дежурните телефони посочени в застрахователния договор на обслужващия 
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР. 

Да осигурите правото на застрахователя за регрес, като предоставите необходимата информация и съдействие. 

Да уведомите Застрахователя ако имате действаща друга застраховка, която покрива същите рискове на 
застрахования обект. 

 

 

Кога и как трябва да заплатя? 
 

При сключване на застрахователния договор трябва да заплатите Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна 
премия, данъци, такси и др.под.) в договорения размер и срок. 

Общата дължима сума можете да заплатите: в офисите на Групама – в брой и чрез АТМ, при Вашия 
застрахователен посредник, в офисите на всички застрахователни брокери – партньори на Групама; в над 350 
клона на „Банка ДСК“ ЕАД в цялата страна, в реално време, посредством онлайн платформа ДСК Директ, при 
доставка чрез куриер - с наложен платеж или безкасово по следната банкова сметка в лева: „Банка ДСК“ ЕАД, 
IBAN BG57STSA93000010592240, с посочено основание за плащане – номер на застрахователната полица. В 
случай, че плащането се извършва по банков път (безкасово), може да дължите допълнителни такси за банковия 
превод, по тарифа на банката!   

 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

Периодът на застрахователното покритие е 1 (една) година. Началото на покритие е датата на плащане на 
Общата дължима сума. Краят на застрахователното покритие е денят на съответния месец на съответната 
година, през който изтича периодът на застрахователното покритие.  

Периодът на застрахователното покритие може да се промени или предсрочно прекрати в съответствие с Общите 
условия на застраховката  

 
 

Как мога да прекратя договора?   

Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор без неустойки или други разноски с писмено 
предизвестие, изпратено до застрахователя в срока, съгласно Общите условия, като прекратяването влиза в сила 
от края на текущия застрахователен период. Други възможности за прекратяване са посочени в Общите условия 
по продукта, като е възможно при тях да са дължими неустойки от Ваша страна.  

 


