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Информационен документ за застрахователен продукт 
Продукт: „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“ 

Дружество: ЗК ,,Лев Инс’’ АД Лиценз №98/06.01.2000г. 
Адрес: Република България, гр. София, бул. Симеоновско шосе №67 А 

 
 

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява индивидуалните 
условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в общите условия на 
застраховка “Професионална отговорност на лекари и медицински персонал”, застрахователната полица и другите документи, които са 
неразделна част от застрахователния договор. 

Какъв е този вид застраховка? 
 
Застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“ е задължителна застраховка, с която лечебните заведения 
застраховат отговорността на медицинския си персонал, съгласно изискванията на чл. 189 (1) от Закона за здравето и Наредбата за 
задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. Застраховката може да бъде сключена и доброволно от всяко 
лице, притежаващо необходимата медицинска квалификация. По тази застраховка Застрахователят срещу платена премия застрахова 
професионалната отговорност на медицинския персонал за вредите, които могат да бъдат причинени вследствие на виновно неизпълнение 
на неговите задължения. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при 
условията на застрахователния договор. 
 

 

 

 

Какво покрива застраховката? 
 
✓ Имуществени и неимуществени вреди на трети 

лица, причинени вследствие на виновно 
неизпълнение на професионални задължения, 
като небрежност, грешки, или пропуски при 
упражняване на медицинска професия; 

✓ Пропуснати ползи, които представляват пряк и 
непосредствен резултат от непозволено 
увреждане, както и лихви за забава, когато 
застрахованият отговаря за тяхното плащане 
пред увреденото лице;  

✓ Таксите и съдебните разноски, присъдени по 
делото за обезщетение, заведено от 
ищеца/ищците, ако това обезщетение е 
дължимо по условията на полицата. 

 

 

 

Какво не покрива застраховката? 
 
 Загуба, повреждане или унищожаване на досиета 

на пациенти или друга документация; 
 Употреба на алкохол, опиати или други силно 

упойващи вещества от Застрахования по време на 
изпълнение на професионалните му задължения; 

 Вреди от действия по генетично манипулиране; 
 Действия за осигуряване, намаляване или 

премахване на репродуктивна способност, както и 
изкуствено създаване или прекъсване на 
бременност; 

 Задължения към държавни, общински и други 
органи с публично правен характер, както и 
всякакъв вид санкции, глоби и други подобни, 
наложени от компетентните органи (вкл. 
професионални сдружения). 

   
 

 

 

Има ли ограничения на покритието? 
 

 Застраховката покрива отговорността на 
Застрахования за тези вреди, за които е предявена 
писмено претенция за първи път през срока на 
застраховката и при условие че поведението на 
Застрахования, което е причинило вредите, е 
осъществено след влизането в сила на 
застрахователния договор или след определената 
в него ретроактивна дата (ако такава е 
договорена); 

 Покритието е ограничено в рамките на рисковете и 
изключенията, които са подробно описани в 
Общите условия на застраховката. 
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Къде е валидна застраховката? 
 

✓ Застрахователното покритието е валидно за територията на Република България. 

 

 

 

Какви са задълженията ми? 

 
— да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;  
— да представите изисканите от Застрахователя документи; 
— да спазвате всички нормативно установени изисквания за осъществяване на професионалната си дейност, застрахована 

по договора; 
— полагайки грижата на добър професионалист, да предприемете всички необходими действия за предотвратяване на 

събития, които биха могли да доведат до ангажиране на вашата професионална отговорност и до предявяване на 
претенция по настоящата застраховка; 

— да заплатите в срок уговорената застрахователна премия; 
— незабавно да обявявате писмено пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на 

договора Застрахователят писмено е поставил въпрос, както и тези, които биха довели до повишаване на риска. За 
незабавно обявяване се счита уведомяването в 7-дневен срок от узнаването за настъпването на съответното 
обстоятелство. 

— да водите и съхранявате цялата необходима и изисквана според законодателството документация, отнасяща се до 
съответната професионална дейност, така че при настъпване на застрахователно събитие тя да не може да бъде 
унищожена, повредена или загубена; 

  
 

 

 

Кога и как плащам? 

• Цялата дължима застрахователната премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията трябва да 
бъде платена при сключването на застрахователния договор, но не по-късно от датата, посочена за начало на 
застрахователното покритие, освен ако не е уговорено друго в полицата. При договорено разсрочено плащане на 
застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде заплатена най-късно до падежа, който е записан 
в застрахователната полица.  

• Застрахователната премия може да се плати в брой или по банкова сметка на Застрахователя, в брой или по клиентската 
сметка на застрахователния посредник. 

 
 

 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 
 

• Застрахователният договор влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при условие, че е 
платена застрахователната премия или първа вноска от нея. 

• Срокът на договора изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката. 
• При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора с 15-

дневно писмено предупреждение или в момента на предсрочно прекратяване на полицата. 

 
 

 

 

Как мога да прекратя договора? 

• Застраховката може да бъде прекратена в срок до един месец след предоставяне на писмено уведомление до 
Застрахователя. 

 
 


