Застраховки на Професионални отговорности
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество : Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, клон на
Колонад Иншурънс Ес Ей - дружество, регистрирано в Люксембург.
ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург

Продукт : Застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА УЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ”

Този документ ви осигурява обобщена информация за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация
относно застрахователния договор може да бъде намерена в Общите условия на Застраховка ”Отговорност на учебни
заведения“ на Колонад Иншурънс Ес Ей клон България.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Отговорност на учебни заведения“ осигурява защита на учебното заведение във връзка с:
- Професионалната отговорност при предоставяне на образователни услуги
- Управленската отговорност по отношение на неизпълнение на задълженията на Директор
- Отговорността свързана с неправомерни трудови отношения
Застрахователното покритие по застраховката покрива само Искове, които са едновременно предявени за първи път
към Застрахования през Периода на застраховката, след Ретроактивната дата и за които Застрахованият е подал писмено
уведомление до Застрахователя през Периода на Застраховката възможно най-скоро след като Искът е бил предявен
срещу Застрахования.
Какво покрива застраховката?
Условията, при които посочените покрития са в
сила, както и техния обхват и съответните
лимити на застрахователни обезщетения са
посочени в застрахователния договор.
Предмет на застраховката могат да бъдат един или
повече от следните застрахователни рискове:
✓ Професионалната отговорност при предоставяне на
образователни услуги
✓ Управленската отговорност по отношение на
неизпълнение на задълженията на Директор
✓ Отговорността свързана с неправомерни трудови
отношения
Застраховката може да
допълнителите покрития:

включва

и

следните

✓ Отговорност при предоставяне на спомагателни
услуги
✓ Отговорност при предоставяне на помощно обучение
✓ Защита при нарушаване правото на интелектуална
собственост
✓ Защита при искове за клевета
✓ Неупражняване на контрол при предполагаемо
извършване
на
сексуално
престъпление,
неправомерни наказания при нарушаване на
дисциплината, насилие и тормоз
✓ Недобросъвестно поведение на служител
✓ Загуба на репутация
✓ Разходи за присъствие на Директор или Учебен
специалист поради Разпит

Какво не покрива застраховката?
Тази застраховка няма да покрива Загуби във
връзка с иск, произтичащ от:
χ Телесно нараняване /Имуществена щета;
χ Умишлено деяние (действие или бездействие),
реализиращо наказателен или административно
наказателен състав ;
χ Договорна отговорност;
χ Инфраструктура – повреда в електрическото
захранване, повреда в сателитни или комуникационни
системи и др;
χ Неплатежоспособност или Търговска задлъжнялост
χ Съвместни предприятия;
χ Патент /Търговска тайна;
χ Замърсяване;
χ Война и тероризъм
χ САЩ и Канада
Има ли ограничения на покритието?
В зависимост от конкретно застрахования риск,
са приложими едни или повече от следните
ограничения:
! Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции
на Организацията на Обединените Нации, търговски
или икономически санкции, закони или нормативни
уредби на Европейския Съюз.
! Предходни искове/ обстоятелства
! Специални изключения – В зависимост от спецификата
на застрахования риск е възможно да има и други
ограничения, които са детайлно посочени в общите
условия по договора.

Къде съм покрит от застраховката?
✓ Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за
територията на Република България.
✓ Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за Цял свят, с изключение на
САЩ и Канада.
Какви са задълженията ми?
• да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата
необходима за сключването на договора информация;
• да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
• да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт;
• да окажете всяко разумно и необходимо съдействие на Застрахователя във връзка със съдебната защита
по даден Иск;
• да положите дължимата грижа, и да предприемете и съгласувате действия за предотвратяване или
намаляване на Загубите по застраховката.
Кога и как плащам?
• Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в
сила на застрахователния договор.
• Всяка следваща премия или вноска по нея се заплаща, съгласно уговореното в застрахователния договор.
• Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на
застрахователя.
• Плащанията могат да се извършват на годишни, полугодишни или тримесечни вноски.
Кога започва и кога свършва покритието?
• Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в
застрахователния договор.
• Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и
съгласно срока на застрахователния договор.
• Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в
застрахователния договор или в момента на предсрочно прекратяване на застраховката.

Как мога да прекратя договора?
• С писмено искане на Застрахования, отправено до Застрахователя.

