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Общи
условия

Общи условия на застраховка
“Обща гражданска отговорност” на физически лица
1. Застрахователна компания „УНИКА“ АД, по-нататък наричана застраховател, по тези Общи условия застрахова
гражданската отговорност на физически лица, по-нататък
наричани застрахован, за имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, причинени през срока на застраховката, за които застрахованият носи отговорност по българското законодателство. Събитието, причинило вредата,
покрита по условията на застраховката, по-нататък е наричано застрахователно събитие.

професия, длъжност или занаят или в резултат на необичайно и/или опасно занятие;
5.3. вреди, вследствие умишлени действия и груба небрежност на застрахования;
5.4. отговорност, поета от застрахования по силата на договор или споразумение, която не би възникнала на друго
правно основание, включително неустойки, пропуснати
ползи и лихви;

Застрахователно покритие

5.5. претенции за заплати, надници или други фиксирани
възнаграждения, медицински разноски;

2. Тази застраховка покрива отговорността за вреди на трети лица, причинени от застрахования:

5.6. вреди, причинени при упражняване от застрахования
на конен спорт, водни спортове, лов, автомобилизъм, бокс
и борба;

2.1. при ползването за лични цели на жилища (апартаменти,
къщи и/или вили);
2.2. като работодател по отношение на лицата, работещи в
домакинството;
2.3. при непрофесионално упражняване на спортни дейности;
2.4. при използването на велосипед.
3. Покритието по тази застраховка е в сила и по отношение
на:
3.1. живеещия със застрахования в едно домакинство съпруг/съпруга или партньор при фактическо съжителство;
3.2. децата до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст;
3.3. лицата, работещи в домакинството на застрахования по
отношение на отговорността им към трети лица, възникнала
във връзка с изпълнение на възложената им от застрахования дейност.

Допълнителни покрития
4. По договореност между страните и срещу заплащане
на допълнителна застрахователна премия застрахователят
може да покрие отговорността на застрахования:
4.1. при отглеждане на домашно животно, описано в полицата, но само за времето, през което животното е било под
надзора на застрахования;
4.2. във връзка със собственост на описано в полицата недвижимо и движимо имущество, което застрахованият не
използва лично, включително отговорността на лицата, наети по договор за извършване на дейност по поддръжка и
почистване на това имущество, доколкото претенциите са
свързани с тази дейност;

5.7. вреди, причинени в резултат на продължително влияние
на температура, газове, изпарения, влага, отлагания (включително опушване, сажди, прах и др. подобни), течове, сухо
гниене, слягане (включително на сгради и конструкции);
5.8. вреди на имущество на застрахования или вреди на
имущество на трети лица, което застрахованият ползва или
съхранява по договор за наем, лизинг, под аренда, за съхранение или други подобни;
5.9. вреди, причинени във връзка с притежаване и използване на моторни превозни средства (включително прикачни
устройства към тях), плавателни съдове и летателни апарати;
5.10. всякакъв вид последствия от вражеско нашествие, война (обявена или не), гражданска война, бунт, революция,
въстание, военен преврат, узурпиране на властта, тероризъм, стачка, локаут;
5.11. вреди, свързани с или причинени от замърсяването на
въздуха, водата, почвата или други елементи на околната
среда;
5.12. вреди, причинени от въздействието на магнитни или
електромагнитни полета или на атомна енергия;
5.13. глоби, санкции и други неизпълнени задължения на застрахования от публично-правен характер, административни нарушения и нарушаване на други нормативно определени изисквания;
5.14. задължения, възникнали във връзка с наказателната отговорност на застрахования;
5.15. вреди, причинени от застрахования под въздействието
на алкохол, наркотични или други упойващи вещества;
5.16. вреди, причинени вследствие отглеждане на опасни
или отровни животни (влечуги, насекоми и др. подобни);

Общи изключения

5.17. телесно увреждане на лице, работещо по договор в
домакинството на застрахования, доколкото увреждането е
свързано с нараняване или болест, породена от или в течение на работата;

5. Освен специалните изключения, посочени в полицата,
тази застраховка не покрива:

5.18. отговорността на един застрахован към друг застрахован по същата полица.

4.3. за вреди, причинени на трети лица на територията на
търговски обекти.

5.1. вреди, които не са свързани с телесни увреждания или
увреждане на имущество;
5.2. вреди вследствие упражняване на специфична дейност,

Сключване, времетраене и прекратяване
6. Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение от застраховащия/ застрахования по об-
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разец на застрахователя. Оригиналът на предложението остава при застрахователя. Предложението на застраховащия
/ застрахования, общите условия, клаузите и добавъците,
приложени към застрахователната полица, са съставна част
на застрахователния договор.
7. Застрахованият е длъжен да съобщи всички съществени
обстоятелства, които са му известни и/или при положена
грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено
значение за преценката на застрахователя относно риска,
условията на договора и решението му да приеме предложението.
8. Ако при сключване на застраховката застрахованият си е
послужил с измама или заблуда, застрахователната полица
е недействителна, но застрахователят запазва всички права
върху премията.
9. Сключването на застраховка се документира с издаване на
застрахователна полица.
10. Застрахователен период е периодът, за който се определя застрахователна премия, който период е една година,
освен ако премията се определя за по-кратък срок. В срока
на застрахователния договор може да се включва повече от
един застрахователен период.
11. Застраховката се сключва за срок от 1 (една) година, влиза в сила от 00.00 (нула) часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало на застраховката, при условие, че е
платена цялата дължима премия или първата вноска от разсрочената застрахователна премия и изтича в 24.00 (двадесет и четири) часа на деня, означен за край на застраховката.
При взаимна договореност между страните застраховката
може да се сключи и за срок различен от 1 (една) година.
12. Ако застрахованият не е платил дължимата застрахователна премия или първата вноска от разсрочената застрахователна премия или не я е платил изцяло и страните не са се
уговорили писмено за отлагане на плащането, застраховката се прекратява автоматично и не е в сила от началото си.
При неплащане на вноска от разсрочената застрахователна
премия застрахователят може да намали застрахователната
сума, да измени застрахователния договор или да го прекрати. В застрахователната полица застрахователят посочва
изрично кое от правата си по предходното изречение ще
упражни след изтичането на 15 (петнадесет) дни от датата на
падежа на разсрочената вноска.
13. Прекратяване на застраховката
13.1. Безсрочен или срочен застрахователен договор може
да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от страните с едномесечно предизвестие, отправено до
другата страна. Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен период.
13.2 При съзнателно неточно обявяване или премълчаване
на обстоятелство от страна на застраховащия, застрахования или техен пълномощник, застрахователят има право да
прекрати застрахователния договор в едномесечен срок от
узнаване на обстоятелството, като си запазва правото да задържи платената част от премията и има право да иска плащането й за периода до прекратяване на договора.
13.3. При промяна на съществени обстоятелства през срока
на застраховката, декларирани при сключване на застраховката или при несъзнателно неточно обявени обстоятелства
всяка от страните може да предложи изменение на застрахователния договор в двуседмичен срок от узнаване на обстоятелството.
13.3.1. Ако някоя от страните не приеме предложението
за изменение на застрахователния договор в двуседмичен
срок от получаването му, договорът се счита прекратен, като
застрахователят възстановява частта от платената премия,
която съответства на неизтеклия срок на застрахователния
договор.

намали, всяка от страните може да иска увеличение или намаление на застрахователната премия или да прекрати договора.
13.4.1. Ако при значително увеличение на застрахователния
риск, застрахователят увеличи премията без съответна промяна в застрахователното покритие или намали обхвата на
застрахователното покритие без да намали размера на дължимата премия, застраховащият/ застрахованият може да
прекрати договора в рамките на един месец от получаване
на уведомлението на застрахователя за промяната, но не порано от момента на влизане в сила на увеличението. Застрахователят ще уведоми писмено застрахования при промяна
на застрахователната премия за правото му да прекрати едностранно договора. Уведомлението трябва да бъде получено от застрахования най-късно до един месец преди влизане
в сила на увеличението на премията.
13.4.2. Застраховащият/застрахованият може да поиска съответно намаление на премията с изрично писмено искане
до застрахователя, когато промяна на съществените за риска обстоятелства, зададени писмено от застрахователя при
сключване на застрахователния договор, води до неговото
намаляване. Ако застрахователят не приеме предложението
за намаляване на премията, застраховащият/застрахованият
има право да прекрати договора без предизвестие.
14. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която са изплатени или предстои да се изплатят обезщетения,
частта от премията за неизтеклия застрахователен период
не се връща, а неиздължената премия за срока до датата на
прекратяване е дължима и се удържа от обезщетението при
условие, че застрахователното обезщетение се изплаща на
застрахования. В противен случай дължимата застрахователна премия става предсрочно изискуема.

Лимит на отговорност
15. Отговорността на застрахователя за едно застрахователно събитие и в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката, е ограничена до лимита/
лимитите, посочен/и в застрахователната полица.
15.1. Лимитът за едно застрахователно събитие е максималният размер на обезщетение, което застрахователят ще
изплати за вредите, причинени от едно застрахователно
събитие, независимо от броя на увредените лица. При настъпване на повече от една щети, предизвикани от една и
съща причина се счита, че е налице едно застрахователно
събитие.
15.2. Агрегатният лимит е максималната сума, която застрахователят ще изплати като обезщетение за вредите, възникнали в резултат на всички застрахователни събития през
срока на застраховката.
16. Отговорността на застрахователя е до действителния
размер на вредата, но не повече от договорения лимит на
отговорност.
17. По договореност между страните, се определя самоучастие на застрахования до определен размер, или в процент
от размера на щетата, или комбинация от двете.

Застрахователна премия
18. Застрахователната премия се определя от застрахователя.
19. Дължимата годишна премия се плаща еднократно при
сключване на застраховката, освен ако в полицата е уговорено друго.
20. Когато застраховката се сключва за срок по-кратък от
една година, премията се изчислява по краткосрочната тарифа на застрахователя.

13.4. Ако през периода на действие на застрахователния договор застрахователният риск значително се увеличи или
2/4

Месеци

до 3

4

5

6

7

над 7

% от годишната премия

50

60

70

80

90

100

Задължения на застрахования през срока на застраховката
21. През срока на застраховката застрахованият е длъжен:
21.1. да предприема необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до претенции за
вреди, покрити по настоящата застраховка, включително да
спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от
законодателството, както и предписанията и изискванията
на компетентните органи и застрахователя;
21.2. да уведомява застрахователя писмено, в 7-дневен срок
при узнаване на обстоятелства, които биха могли да доведат
до възникване на отговорност за вреди, причинени на трети
лица, както и при узнаване за намерението на някое лице
да предяви претенция срещу него, или ако някой го обвини
в неправомерно действие или бездействие, което може да
доведе подобна претенция, или при разкриване на действие
или бездействие;
21.3. да съобщава незабавно след узнаването за всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на
договора застрахователят писмено е поставил въпрос.

Взаимоотношения между страните при
настъпване на застрахователно събитие
22. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен:
22.1. да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за
спасяване, предотвратяване, ограничаване и/или намаляване на вредите, както и за обезпечаване на правата си срещу
трети лица;
22.2. в срок до 7 (седем) работни дни след узнаване за настъпване на застрахователното събитие да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове, включително за
характера на събитието и приблизителния размер на вредите;
22.3. да не извършва действия, които могат да променят
фактическата обстановка или състоянието на материалите
и документите, които представляват доказателства за събитията;
22.4. да оказва съдействие на застрахователя при упражняване на правата му за изясняване на обстоятелствата за настъпване на застрахователното събитие;
22.5. при предявен иск от увредения да иска привличане на
застрахователя в процеса, когато това е допустимо от закона.
23. Застрахованият няма право без писменото съгласие на
застрахователя да съобщава факти и обстоятелства, които
биха ангажирали отговорността на застрахователя, както и
да удовлетворява изцяло или частично предявена претенция от името и/или за сметка на застрахователя. Спогодба
между застрахования и увредените лица има сила за застрахователя само ако последният я е одобрил писмено.
24. Застрахователят има право да води преговори и/или да
сключва споразумения от името на застрахования във връзка с претенции на или към трети лица, както и да води по
тези претенции съдебни дела. Застрахованият е длъжен да
оказва съдействие на застрахователя при упражняване на
правата му.

Претенция за плащане на обезщетение
25. При настъпване на застрахователно събитие увреденото лице, неговите наследници или застрахованият могат да
предявят претенция за плащане на застрахователно обезщетение. Претенцията трябва да бъде направена в писмена
форма по образец на застрахователя.
26. За да получи застрахователно обезщетение, застрахованият или третото увредено лице или неговите наследници
трябва да докажат:

26.1. наличието на валиден застрахователен договор;
26.2. настъпването на застрахователното събитие – чрез
представяне на съдебно решение или друг документ, установяващ отговорността на застрахования;
26.3. размера на дължимото обезщетение – чрез представяне на съдебно решение или друг документ, установяващ
размера на вредата;
26.4. застрахованият или третото увредено лице или неговите наследници трябва да представят на застрахователя и
други необходими документи, поискани от застрахователя
за изплащане на обезщетението или за установяване или изясняване на застрахователното събитие и размера на дължимото обезщетение.
27. Застрахованият може да иска плащането да се извърши
на него само ако и доколкото е заплатил за увреденото лице
или наследниците му въз основа на влязло в сила съдебно
решение.

Застрахователно обезщетение
28. Застрахователят плаща обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от застрахователното събитие, но не повече от лимита/лимитите,
посочен/и в застрахователната полица.
29. Застрахователят може да отложи изплащането на застрахователното обезщетение в случаите когато срещу застрахования е в ход служебна или наказателноправна процедура,
от решаването на която зависи уреждането на претенцията
за получаване на обезщетение. В този случай плащането се
извършва след приключване на процедурата.
30. Застрахователят заплаща дължимото обезщетение въз
основа на:
30.1. извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице;
30.2. влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.
31. В обезщетението се включват:
31.1. всички суми, които застрахованият ще бъде законово
задължен да плати на основание на претенции на трети лица
като компенсация за неимуществени и/или имуществени
вреди;
31.2. всички съдебни разноски и разходи във връзка с уреждане на претенциите за вреди, покрити по условията на тази
застраховка, направени с писменото съгласие на застрахователя; Съдебните разноски и разходи във връзка с уреждане
на претенциите за вреди, покрити по условията на тази застраховка се обезщетяват в рамките на лимита за един иск,
като не могат да надвишават 10% от размера на този лимит;
31.3. целесъобразно направените от застрахования разходи
за ограничаване на вредите, дори ако усилията му са останали безуспешни.
32. От обезщетението се приспада посоченото в полицата
самоучастие на застрахования в щетата, ако е договорено
такова.
33. Застрахователното обезщетение се изплаща в срок до 15
(петнадесет) работни дни от получаване на всички
необходими доказателства.
34. Ако обезщетението е присъдено със съдебно решение,
изплащането му се извършва незабавно след влизане в сила
на съдебното решение.

Териториална валидност
35. Застрахователното покритие по настоящите условия е
валидно за територията на Република България, освен ако в
полицата не е договорено друго.

Регрес
36. Ако вредата е причинена умишлено от застрахования,
застрахователят има право на иск срещу него за това, което
е платил на увредения.
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37. Ако вредата е причинена от трето лице, застрахователят
има право на иск срещу него за това, което е платил на увредения.
38. Отказът на застрахования от правата му срещу трети
лица няма сила спрямо застрахователя при упражняване на
неговите регресни права.

Давност. Подсъдност
39. Приложимото законодателство спрямо застрахователния договор е българското законодателство. Искове във
връзка със спорове между страните, свързани с възникването, изпълнението, тълкуването и прекратяването по тази
застраховка се предявяват пред компетентния български съд
в гр. София.
40. Всички права, произтичащи от тази застраховка, се
погасяват по давност съгласно разпоредбите на Кодекса за
застраховането.

Изменения и допълнения
41. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани с клаузи или с добавъци.

Клауза за санкции
42. Независимо от останалите клаузи на застрахователния
/презастрахователния/
договор
същия
осигурява
застрахователно покритие доколкото това не е в
противоречие с икономически, търговски, финансови
санкции или други подобни ограничения, включително
ембарго, постановени по силата на резолюция на Съвета
за сигурност на ООН, Европейския съюз или всяко
национално законодателство, приложимо за страните по
договора. Горепосоченото ограничение се прилага и в
случаите, когато икономическите, търговските или
финансовите санкции или ембарго са наложени от САЩ
или други държави, доколкото не противоречат на
законодателството
на
Европейския
съюз
или
националното законодателство на Република България.

Тези Общи условия са приети от УС на ЗК „УНИКА” АД на 22.03.2010 г. и са в сила от 02.04.2010 г., изм. 14.03.2016 г.,
в сила от 20.04.2016 г., изм. 27.01.2020 г., в сила от 07.05.2020 г.

За ЗК "УНИКА" АД
Подпис_________________
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