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Продукт: „Гаранции” 
 

Документът съдържа обобщена информация  за застраховка „Гаранции“. Пълната преддоговорна и договорна информация за 

застрахователния продукт се съдържа в общите условия на застраховката, застрахователната полица и приложенията към нея. 

Какъв е този вид застраховка? -  Застраховката покрива риска  от виновно неизпълнение на договорни отношения 

между Застрахования и Бенефициента или от съответната законова уредба, от което възникват задължения за плащане на 

гарантираните суми в полза на Бенефициента. 

 

Какво покрива застраховката? 

 

Покриват се разходи за:  

   √ КЛАУЗА 01 – Гаранция  за участие в публичен търг 

 (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка; 

 √ КЛАУЗА 02 – Гаранция за възстановяване на 

авансово плащане; 

 √ КЛАУЗА 03 – Гаранция за изпълнение;  

   √ КЛАУЗА 04 – Гаранция за доставка на стоки или 

 извършване на услуги; 

 √ КЛАУЗА 05 – Гаранция за митнически и данъчни 

задължения;  

   √ КЛАУЗА 06 – Гаранция за поддръжка;  

   √ КЛАУЗА 07 – Други гаранции, одобрени изрично  от 

застрахователя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

Застрахователят не дължи обезщетение за: 

х към датата на сключване на застрахователния 
договор Застрахованият е бил в 
неплатежоспособност или в процедура по 
ликвидация, вливане или сливане, или има молба 
за откриване на производство по несъстоятелност, 
или е било известно, отговорното лице има 
просрочени парични задължения или е искало 
разсрочване на такива задължения, или от страна на 
отговорното лице е направен пълен или частичен 
отказ от изпълнение на задължения по свързан с 
гаранцията договор, или е направено предложение 
за прехвърляне на собственост срещу дълг, или на 
застрахования е било известно друго обстоятелство, 
предполагащо влошено финансово състояние на 
отговорното лице или някакви обективни или 
субективни пречки за изпълнение на задължение на 
отговорното лице, свързано с гаранцията; 

х при незаконни действия, включително при нарушениена   
разпоредбите на Търговския закон, закона за банките 
и/или наредбите по приложението им; 

х несъгласувани със застрахователя променив 
задълженията по гаранции (включително промени в 
съответния договор за възлагане на обществена поръчка); 

x умишлени или с груба небрежност действия на 
Бенефициента, лицата които го управляват или 
представляват, неговите служители, които действия са 
предизвикали застрахователно събитие; 

x страните по договора, съдържащ условия за 
гаранционен ангажимент инсценират 
застрахователното събитие или умишлено са 
заблудили Застрахователя с неверни данни за 
застрахования риск или застрахователното събитие.



Има ли ограничения на покритието? 

 

 Военни действия, тероризъм, граждански размирици; 

 Атомни и ядрени експлозии, въздействия, рискове; 
 Застрахованият и Бенефициентът са свързани лица по смисъла на Търговския закон; 
 Бенифициентът или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е извършил действие или бездействие, 
 което съставлява престъпление по Наказателния кодекс; 

 Неустойки, косвени или последващи вреди, както и неустойки при прекъсване на производството; 
събитието произтича от действия на Застрахования и/или Бенефициента, които противоречат на императивните правни норми;  

 Промени в икономическите условия в страната, които могат да се квалифицират като стопанска непоносимост, съгласно чл. 307 
 от Търговския закон; 

 Договорна отговорност извън рамките на отговорността по закон; 

 За разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие;    

  Бенифициентът или лицето/та, което/които го управлява/т или представлява/т, или негов служител е допуснал грешки и/или 
пропуски при изготвянето на документи, които са довели до проявление за покрит по застраховката риск. 

 
 

 Къде съм покрит от застраховката? 
 

 

Валидността на застраховката е на територията на Република България. 
 
 
 

Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно: 
 
• При настъпване на застрахователно събитие, да избърши необходимото за огранияаване на размера на вредите 

• Да предостави на Застрахователя писмено уведомление и копие от искането на Бенефициента и придружаващите го 

документи в 3 дневен срок от датата на получаване на писменото искане за плащане от страна на бенефициента по 

гаранцията; 

•  Да предостави на Застрахователя възможност да се запознае с всички обстоятелства по случая;.  

• Да предостави на Застрахователя всички сведения за събитието, които са му известни; 

• Да уведоми Застрахователя при настъпването на промяна по отношение на всички обстоятелства, които са от значение на 
риска; 

• Да даде пълна информация при възникване на правен спормежду него и Бенефициента, включително и не само при 
образуванена съдебно дело от Застрахования или Бенефициента; 

 
 
 

  Кога и как плащам? 
 

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено 
плащане на вноски - до четири равни  вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в 
пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 
Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане –
ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от 
определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното  покритие. 
Дължимата сума може да бъде платена: 

• във всеки офис на ЗД  „Бул инс“ АД; 
• чрез банков превод по сметката на ЗД  „Бул инс“ АД, посочена в полицата; 
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

 

   Кога започва и кога свършва покритието? 
 

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата при 
условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане и изтича в 24.00 
часа на деня, посочен за край в полицата. 

 

  

 Как мога да прекратя договора? 
 

Застрахователният договор може да бъде прекратен само с писмено съгласие на Бенефициента. 


