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Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg, представлява кратко обобщение и не е изчерпателен. Пълната
Преддоговорна и Договорна информация за продукта включително детайли и специфики относно конкретни
покрития, начин на плащане и т.н се намират в други предоставени на клиента документи, като например:
Общи условия, Клауза, Специални условия, застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка Професионална отговорност на адвокат е застрахователен продукт, предназначен за
застраховане на професионалната отговорност на лицата, притежаващи правоспособност да упражняват
адвокатска професия в Република България по реда на Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на
адвоката и наредбите на Висшия адвокатски съвет.

Какво покрива застраховката?


Вреди причинени на трети лица
вследствие на виновно неизпълнение на
професионалните задължения по реда
на Закона за адвокатурата, Етичния
кодекс на адвоката и наредбите на
Висшия адвокатски съвет, за които
застрахованият е отговорен по
българското законодателство.

Какво не покрива застраховката?
 Действия на застрахования извън обхвата
на професионалната му дейност, вписана в
застрахователната полица;
 Професионални дейности или услуги,
извършени от застрахования под
въздействието на алкохол, наркотични или
други упойващи вещества;
 Упражняване на адвокатска професия след
оттегляне на пълномощията, както и без
надлежно упълномощаване и
преупълномощаване по реда на Закона за
адвокатурата;
 Дейност на застрахован, след влизане в
сила на решение за отписването му от
адвокатската колегия или на решение за
лишаване от право за упражняване
адвокатска професия;
 Вреди, настъпили в срока на временно
преустановяване упражняването на
адвокатската професия;
 Съдебно наложени глоби или глоби,
наложени като дисциплинарно наказание;
 Вреди вследствие на погрешно тълкуване,
приложение или спазване на чуждестранни
нормативни актове.

Има ли ограничения на покритието?


Дейност като прокурист на търговско дружество, председател или член на управителен или
надзорен съвет на търговско дружество, синдик, ликвидатор или квестор на дружество в
несъстоятелност;



Предявяване на искове въз основа на чужди законодателства или искове във връзка със събития,
настъпили извън територията на Република България;



Вреди във връзка със съвети извън професионалната компетентност на адвокат.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
 Да предоставя данни за адвоката, младши адвоката и адвокатските сътрудници в кантората;
 Да определя лимита на отговорност и да го посоча, като минималната сума не може да бъде пониска от тази, определена от Висшия адвокатски съвет;
 Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от Застрахователя въпроси;
 Да уведомя Застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;
 Да предприема необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до
претенции;
 Да спазвам всички изисквания, определени със закон или друг нормативен акт, при извършването
на професионалната дейност;
 Да взема всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване, предотвратяване, ограничаване
и/или намаляване на вредите при настъпване на застрахователно събитие.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам пълната премия или първа вноска от нея,
ако е уговорено разсрочено плащане, а следващите разсрочени вноски – най-късно на датите,
посочени в застрахователната полица.
Плащането се извършва по банков път или в брой.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната
полица за начало на застраховката, при условие че е платена цялата дължима премия или първата
вноска от разсрочената застрахователна премия и изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на
застраховката.
При неплащане на разсрочена вноска на падежа, посочен в застрахователната полица,
застраховкaта се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа без писмено
предупреждение.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от
страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването влиза
в сила от края на текущия застрахователен период.

