
Отговорността на ЗД ЕВРОИНС АД по всички дължими по застрахователната 

полица обезщетения не може да надхвърля договорения агрегатен лимит.

Отговорността на ЗД ЕВРОИНС АД за едно събитие не може да надхвърля 

договорения за това общ лимит.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?  

Размерът на застрахователната премия се определя съгласно тарифа на 

ЗД ЕВРОИНС АД по видове застраховки, която е валидна към датата на 

сключване на застрахователния договор.

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на 

застрахователния договор, или разсрочено на вноски по договореност.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ 
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжен да :

уведомите писмено ЗД ЕВРОИНС АД в срок до 7 дни при получаване 

на писмено или устно уведомление за намерението на някое лице 

да предяви срещу Вас иск или претенция, като представите пълна 

информация по случая;

не сключвате спогодба с увредения и да не признавате задължението 

си, без изричното писмено одобрение на ЗД ЕВРОИНС АД; 

уведомите писмено ЗД ЕВРОИНС АД най-късно до 7 дни преди 

първото съдебно заседание по делото ;

предоставите поисканата от ЗД ЕВРОИНС АД документация 

по конкретния случай и да дадете пълна информация за всички 

обстоятелства, които имат значение за изясняване на събитието и 

оценяване на вредите;

поискате привличане на ЗД ЕВРОИНС АД в съдебния процес.

Необходимо е да уведомите  ЗД ЕВРОИНС АД по един от следните начини:

В Ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД

В агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във Вашия град

По факс 02 / 9651 526

На електронен адрес : offi  ce @euroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователното обезщетение се определя и изплаща след проверка на 

представените от Вас комплект оригинални документи, подробно описани в 

Общите условия на отделните видове застраховки, доказващи настъпването 

на застрахователното събитие.

ЗД ЕВРОИНС АД изплаща застрахователно обезщетение при предявена 

писмена претенция и въз основа на:

влязло в сила съдебно решение; 

постигнато писмено споразумение между страните по 

застрахователния договор и увреденото лице.

Бонуси 

Отстъпка от застрахователната премия се получава:

при подновяване на застрахователния договор; 

при липса на щети от предходната година;

за корпоративни клиенти.

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник 

на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.

Свържете се с нас:
0700 17 241

www.euroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЗАСТРАХОВКИ  

ОТГОВОРНОСТИ

Агенции и представителства на „ЗД ЕВРОИНС АД"

Айтос, ул. „Славянска“ № 92

Асеновград, пл. „Изложение“ № 1, 

Търговски център „Чая“

Балчик, жк Балик, ул. “Асен Петков” № 9

Банско, ул. “Ген. Стилиян Ковачев” № 1

Благоевград, ул. „Д-р Хр. Татарчев“ № 15 

Благоевград, ул. „Кирил и Методий“ № 3

Борово, ул. „Климент Охридски“ № 4А

Ботевград, пл. „Незнаен войн“ № 7, оф. 3 

Бургас, ул. „Цар Симеон“ № 63 

Бургас, ул. „Антим I“ № 9 

Бургас, ул. „Александровска“ № 137, вх. В, eт. 1 

Бургас, ул. „Ал. Стамболийски“ № 24, ет. 1 

Бяла, ул. „Панайот Волов“ № 8 

В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 19 

Варна, ул. „Охрид“ № 26

Варна, ул. „Русе” № 15, 4-ти надпартерен етаж, офис 7 

(адм. сграда “Опера”)

Велинград, ул. „Винчо Горанов“ № 6, 

БЦ Актив, ет. 1, офис 102

Видин, ул. „Дунавска“ № 2 

Враца, бул. „Демокрация“ № 17 

Враца, ул. „Баба Йота“ № 5 

Габрово, ул. „Пенчо Славейков“ № 1 - 3 

Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев“ № 16 

Гълъбово, пл. Съединение, бл. 4, партер

Димитровград, ул. „Цар Борис І“ № 5,

ет. 2, офис 8

Добрич, ул. „Страцин“ № 14 

Драгоман, ул. „Рила“ № 18 

Дупница, ул. „Христо Ботев“ № 30, ет. 1, 

“Спортна зала”

Елин Пелин, пл. „Св. Н. Чудотворец“, ет. 2

Исперих, ул. „Васил Левски“ № 38

Исперих, ул. „Ал. Стамболийски“ № 39

Ихтиман, ул. „Йордан Цонев“ № 21

Казанлък, ул. „Хр. Ботев“ № 32, ет. 2, оф. 3 

Карлово, ул. „Васил Левски“ № 9

Карнобат, ул. „9 - ти септември“ № 9Г 

Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков“ № 3

Костенец, ул. „Китка” № 12

Котел, ул. „Алеко Богориди“ № 2

Кубрат, ул. „Екзарх Йосиф“ № 5

Кърджали, бул. „България“ № 47, к-с „Орфей”

Кюстендил, бул. „България“ № 44

Ловеч, бул. „България“ № 31

Лом, ул. „Славянска“ № 54 

Монтана, ул. „Трети март“ № 53

Несебър, ул. „Несебър“ № 1, к-с „Калифорния“ 

Никопол, ул. „Васил Левски“ № 1 ет. 2 

стая 1, сграда на  РПК Никопол

Нова Загора, ул. „Миньо Балкански“ № 59 

(бивша ул. Преславска)

Нови Пазар, ул. „Патриарх Евтимий” № 1

Омуртаг, ул. „Климент Охридски“ № 3

Пазарджик, пл. „Възраждане“, БЦ „Тракия“, оф. 101 

Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 25

Перник, ул. „Търговска“ № 46 

Петрич, ул. „Славянска“ № 3

Пещера, пл. България, Търговски комплекс 

Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 51 

Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 18, ет. 3

Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 18 - офис 3 

Пловдив, бул. „Шести септември“ № 113 

Пловдив, бул. „Източен“ № 80, бл. Пежос, 

офис 101-108

Пловдив, ул."Май" № 16, партер

Поморие, ул. „Ахелой“ № 4А

Поморие, ул. „Солна“ № 64 

Попово, бул. „България“ № 61

Разград, ул. “Н. Й. Вапцаров“ № 4, бл. Ален мак 

Разлог, ул. „Бяла река“ № 12

Русе, ул. „Духовно възраждане“ № 45 

Русе, ул. „Славянска“ № 11 

Самоков, бул. „Искър“ 55

Сандански, ул. „Христо Ботев“ № 15

Свищов, ул. „Цар Освободител“ № 23, ет. 2 

Своге, ул. „Цар Симеон“ № 17

Севлиево, ул. „Пенчо Славейков“ № 8 

Силистра, ул. „Раковска“ № 8 

Силистра, ул. „Ген. Скобелев“ № 17, вх. Б, ет. 1 

Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 17, ет. 1

Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 1 

София, ЦУ, бул. Христофор Колумб №43

София, бул. „Васил Левски“ № 37, ет. 1, ап. 4

София, ул. „Бузлуджа“ № 52, ет. 1

София, ул. „Триадица“ № 6 

София, ул. „Добруджа“ № 1, сграда на Рудметал, ет. 3

София, ул. „ХХІ век“ № 2, офис 2, партер

София, жк Разсадника, бл. 87, вх. 12, партер  

София, ул. „Света София“ № 8, ет. 4, ст. 9 

София, бул. „Христо Ботев“ № 5, ет. 1

София, жк. Дружба 2, бл. 280, вх. А, партер

София, жк „Света троица“, ул. „Цар Симеон“, 

бл. 303 Б, вх. Б, ет. 5, ап. 41

София, ул. „Симеоновско шосе“  № 1

София, ул. „Фр. Нансен“ 25 а 

София, бул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1-3

София, жк Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, 

Силвър център, маг. 9 

София, жк Сухата река, ул. ”Тодорини кукли” № 1А, 

магазин 3

Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 

95, партер

Троян, ул. „Ген. Карцов“ № 28 

Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 96

Търговище, ул. „Кирил и Методий“ № 7 

Хасково, пл. „Отец Паисий“ № 16 

Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 84

Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6



 
Застраховка „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

Покрит риск е отговорността на Застрахования за обезщетение на 

причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети 

лица. Застраховката осигурява застрахователна защита на физическо или 

юридическо лице, съгласно избраната клауза на покритие:

Клауза „01“ отговорност към трети лица;

Клауза „02“ отговорност за замърсяване;

Клауза „03“ отговорност за продукта;

Клауза„04“ отговорност за неизпълнение на договорни задължения.

Застраховката важи само за територията на Република България, освен ако 

не е уговорено писмено друго.нне не не е е е уе уее е г

 
Застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ“

Застраховка „Професионалната отговорност“ на 

ЗД ЕВРОИНС АД ви осигурява застрахователна защита срещу имуществени 

и неимуществени вреди причинени на трети лица, настъпили вследствие на 

небрежност, грешка или пропуск нанесени от лица, упражняващи професия 

или дейност, за която имат необходимата правоспособност.илиилиилиилилили де де  д

 
Застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРИТЕЖАВАНЕ 
И ПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ“

Предмет на застраховане е гражданската отговорност при притежаване 

и ползване на огнестрелно оръжие от представители на юридически 

лица при осъществяване на охранителна дейност и от физически лица за 

самоотбрана или при ловуване. 

Застраховката осигурява застрахователна защита срещу имуществени 

и неимуществени вреди причинени на трети лица при ползването на 

огнестрелно оръжие, съгласно действащото законодателство. 

Покрит риск по този вид застраховка е опасността от възникване на виновна 

отговорност на Застрахования за причинени вреди на трети лица :

смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност причинени от 

злополука; 

пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества;

разходи, които Застрахованият е направил за ограничаване на 

вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако 

усилията му са безуспешни.

КАК СЕ СКЛЮЧВАТ ЗАСТРАХОВКИТЕ?

Застрахователният договор се сключва писмено под формата на 

застрахователна полица на основание - писмено предложение за 

застраховане /по образец на ЗД ЕВРОИНС АД/.

КАКЪВ Е СРОКА НА ЗАСТРАХОВКИТЕ? 

Застрахователният договор се сключва за срок от една година, като по 

договореност между страните може да бъде договорен друг срок на 

действие.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахователната сума се договаря между Вас и ЗД ЕВРОИНС АД. В 

застрахователния договор се вписва застрахователната сума в агрегат и за 

едно събитие в лева или евро.

ЗАСТРАХОВКИ  „ОТГОВОРНОСТИ”

Застраховки „ОТГОВОРНОСТИ“ на ЗД ЕВРОИНС АД осигуряват 

застрахователна защита на физически и юридически лица като покриват 

отговорността на Застрахования за обезщетение вследствие причинени от 

него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Чрез застраховки „ОТГОВОРНОСТИ“ Вие получавате:

обезщетение в границите на определения в застрахователния 

договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно 

събитие;

възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило 

застрахователно събитие;

гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЗАСТРАХОВА?

Физически и юридически лица извършващи производствена и 

непроизводствена дейност както следва: 

проектанти, консултанти, строители, архитекти, инженери, технически 

надзор на СПО;

експерт-счетоводители, регистрирани одитори;

нотариуси, адвокати;

синдици;

частни съдебни изпълнители;

лекари и стоматолози;

лица извършващи действия по кадастъра;

лица извършващи частна медицинска практика;

застрахователни брокери;

доставчици на удостоверителни услуги;

физически или юридически лица;

притежатели и ползватели на огнестрелно оръжие. 

В зависимост от конкретната дейност на клиента, 

ЗД ЕВРОИНС АД може да осигури покритие и за други професионални 

отговорности.

КАКВО ПОКРИВАТ ЗАСТРАХОВКИТЕ?

 
Застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

Застрахова се отговорността на работодателя, в качеството му на 

застраховано лице, за вредите причинени на негови работници и служители 

при изпълнение на задълженията им по трудов договор.

КЛАУЗА “А” или основни рискове:

разликата между причинените неимуществени и имуществени 

вреди на работниците и служители на Застрахования в резултат на 

трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по общественото 

осигуряване. Тя включва и вредите от трудова злополука, причинена 

от непреодолима сила или по повод на възложена работа, извършена 

и без изрично нареждане, но в интерес на работодателя, както и по 

време на почивка, прекарана в района на предприятието;

разноските, които Застрахованият е направил за ограничаване или 

намаляване на вредите, дори и тогава когато усилията му са останали 

без резултат.

КЛАУЗА “Б ” или допълнителни рискове:

Освен рисковете по клауза “А” в отговорността могат да бъдат включени 

и професионални заболявания приравнени към трудова злополука, 

съобразно действащата наредба и таблица за професионалните 

заболявания на МЗ, проявили се и установени през периода на 

действие на застраховката. 

Застраховат се всички лица намиращи се в трудови правоотношения със 

Застрахования. 

Застраховката важи само за територията на Република България.ЗасЗасЗасЗасЗасЗастратраттр

 
Застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА“

Застраховката се сключва на основание и при условията на „Наредба за 

условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща 

отговорност на туроператора”. Обект на задължително застраховане е 

отговорността на туроператора, до определените в полицата лимити, за 

причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти и 

доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на 

туроператора.

Възстановяване на платените от потребителя суми по договора с 

туроператора преди започване на пътуването.

Заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са 

предоставени само част от уговорените в договора услуги.

Разходи, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на 

пътуването.

 
Застраховка „ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ“

Предмет на застраховане е гражданската отговорност на Застрахования 

за имуществени и неимуществени вреди причинени на гости, клиенти и 

посетители.

Основно покритие:

смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука, 

или в резултат на отравяне след консумиране на храни и напитки, 

предоставени от Застрахования на територията на хотела или 

ресторанта;

пълна загуба или частична вреда на движими имущества /без 

кражба на лични вещи и МПС/ при осъществяване на хотелиерска и 

ресторантьорска дейност. 

Разширено покритие:

неимуществени и имуществени вреди причинени на клиенти, гости и 

посетители във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес центрове, 

сауни, спортни площадки, игрища и нощни заведения /клубове, 

дискотеки, вариетета, игрални зали/;

вреди в резултат от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите 

на гостите, с изключение на пари, чекове, накити и украшения от 

благородни метали, ценности и др. подобни, които съгласно правилата 

на хотела трябва да се предоставят за съхранение в специална каса 

осигурена от Застрахования;

вреди върху моторни превозни средства на гости на хотела, докато 

се намират на определените за това паркинги или гаражи на 

Застрахования /без кражба на МПС или части от него/.


