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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № ........................................................... 

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

  

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 

..............................................................................................., 

  

ЗАСТРАХОВАН:  

2. “ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ” АД, със седалище и 

адрес на управление: гр.София, бул.”Арсеналски” №7 и адрес за кореспонденция: 

гр.Варна, ул.”Цар Симеон I” № 25, ет.7, с ЕИК 813101815, представлявано от Масимо 

Бонато – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАН, от 

друга страна, 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. „Застраховка „Обща гражданска отговорност”, във връзка с лицензионните 

дейности по Закона за енергетиката, осъществявани от „Черноморска технологична 

компания”АД: 

Застрахователят се задължава, срещу плащане на премия, да покрие 

отговорността на Застрахования за причинените от него имуществени и неимуществени 

вреди на трети лица вследствие на осъществяване на дейностите по разпределение и 

снабдяване на природен газ на лицензионни територии „Добруджа” и „Мизия”, Община 

Сопот и Община Хисаря. 

2. Територия на валидност: Република България 

3. Срок на застраховката: От 00:00 часа на 01.01.2016 г. до 24:00 часа на 31.12.2016г. 
 

ІІ. ПОКРИТ РИСК 

Опастност/вероятност от възникване на отговорност на застрахования за 

нараняване и/или повреда, причинени на трети лица - телесни увреждания, 

включително смърт, заболяване или загуба на трудоспособност; 

- щети и загуби на имущество, причинени на трети лица. 

 

ІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 

1 000 000 (един милион) лева - за всички събития 

200 000 (двеста хиляди) лева – за всяко застрахователно събитие 

 

ІV.ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

 

Застрахователна премия: .......................(................................................)лева.  

Данък 2%, съгласно ЗДЗП: ........................................ лв. 

Общо дължима сума: .....................................................(.....................................)лева,  

платима на 4 равни вноски, както следва: 

 

Вноска 1-ва 2-ра 3-та 4-та 

Падеж: ............2016 ..........2016 .............2016 ..............2016 

Застр. премия:     

ДЗП – 2%     

Общо 

дълж.сума 
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 V. СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ  

 

1. Страните се договарят, че Застрахователят ще върне на Застрахования Участие в 

положителния финансов резултат в размер на .............% от бруто премията при 0% 

квота на щети. 

2. Размер на самоучастие:300 лева от размера на всяка щета. 

3. Срок за изплащане на обезщетения – до 5 работни дни след предоставяне на всички 

необходими документи. 

4. При преобразуване на дружеството, промяна в наименованието, вливане и/или друга 

промяна в обстоятелствата на дружеството, клаузите на договора ще запазят своето 

действие, а правата и задълженията ще бъдат прехвърлени и върху правоприемниците 

на дружеството.  

 

 

VІ. ДЕКЛАРАЦИИ 

 

С подписа си под този договор, Застрахования декларира: 

1. Запознат съм със Специалните условия по тази полица, както и информацията по 

чл.185 от Кодекса за застраховането и ги приемам. 

2. Известно ми е, че при промяна на декларираните при сключването на полицата 

обстоятелства и данни, съм длъжен незабавно да уведомя “...............” ......... и да 

представя полицата за отразяване на промените. 

3. Декларирам, че съм надлежно предупреден по смисъла на чл.202, ал.2 от Кодекса за 

застраховането, че при неплащане на която и да е разсрочена вноска от 

застрахователната премия, най-късно до петнадесет дни от датата на посочения за нея 

падеж, застрахователят упражнява правото си да прекрати договора за застраховка, 

като същият се счита за прекратен в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа 

на разсрочената вноска. 

4. Давам съгласие “................................” ..................да обработва личните ми данни, 

както и данните на лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за защита на личните 

данни. 

 

 

Неразделна част от тази полица са Общите условия за застраховка “Обща гражданска 

отговорност”, ............................................... 

 

 

 

 

 

 

Застрахован:      Застраховател: 


