До Столична Районна Колегия на
Български Зъболекарски съюз
Изх. № L-161/04.11.2020г.
На вниманието
на Д-р Бисер Ботев
Председател на Столична Районна Колегия
Чрез
Дженерал Брокер ООД
УВАЖАЕМИ Д-Р БОТЕВ,
ЗК “Лев Инс” АД е едно от най-иновативните и динамично развиващи се застрахователни дружества
на българския пазар, като по данни на КФН за 2017 година има записан брутен премиен приход от 205
млн. лв, което му отрежда 2-рото място на застрахователния пазар с 11,7 % пазарен дял.
Дружеството е на трето място и по изплатени обезщетения за същия период: 101 млн. лв или 11,8%.
През 2013 г. ЗК „Лев Инс“ АД спечели приза и за „Най-коректен застраховател при изплащане на
застрахователни обезщетения”.
Повече за нас и нашите акционери, можете да научите от сайта на компанията - www.lev-ins.com.
ЗК “Лев Инс” АД има сключен презастрахователен договор за целия си портфейл, като
презастрахователният ни договор е пласиран при първокласни презастрахователи /Trust Re, Hannover
Re, Sirius, Partner Re, Korean Re, GIC Re, Markel/ чрез най-големия презастрахователен брокер в света
- AON Benfield.
ЗК „Лев Инс” АД е акционер в „Животозастрахователен институт” АД и е свързано лице с
„Пенсионноосигурителен институт” АД.
ЗК Лев Инс АД има удоволствието да Ви представи настоящата
ОФЕРТА
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ, КАСКО, ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ И ИМУЩЕСТВО:
I. ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ - дейност,
осъществявана в лечебно заведение за извънболнична помощ.
Застраховка:

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО
УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

Застраховащ:
Застраховани:
Срок на
застраховката:
Териториален
обхват:
Покрити рискове:

ЗАСТРАХОВАНЕ НА

ЛИЦАТА,

Столична районна колегия на Български Зъболекарски Съюз
Районни колегии на Български Зъболекарски Съюз
Лицата, упражняващи медицинска професия – група „Дентална медицина“ - лекари
/стоматолози/, помощен и друг медицински персонал
Срокът на застраховката е 12 месеца
Територията на Република България.
Застраховката покрива имуществени и неимуществени вреди, вследствие на телесно
увреждане или смърт , причинени виновно на пациент при или по повод изпълняване
на медицинска професия от застрахования, както и съответните разходи, лихви,
разноски,съгласно Кодекса за застраховането, свързани с извънсъдебното и
съдебното уреждане на претенцията. / съгласно раздел II, чл. 5 от Наредбата /

 сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ при извършване на професионална дейност в
качеството си на правоспособен лекар / стоматолог / медицински работник е
отговорен да заплати във връзка с предявени искове за телесно увреждане на трети
лица, произтичащи от небрежност, грешка или пропуск, настъпили през срока на
застраховката (покритие на база застрахователно събитие);

 сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен да заплати за вреди, причинени от
лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване
на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата;

 разходите,

които

ЗАСТРАХОВАНИЯТ

целесъобразно

е

направил

за

предотвратяване и ограничаване на вредите, предмет на настоящите условия, както
и други разходи, извършени с писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Застрахователни
суми/лимити на
отговорност и
застрахователна
премия:

I. Вариант 1
Лимити на отговорност за всеки един служител, упражняващ медицинска дейност –
задължителен лимит: за Първа група:
30 000.00 лева за едно събитие
60 000.00 лева в агрегат за срока на застраховката

Застрахователна
премия:

Категория персонал (група)

Премия за едно лице при застраховани
минимум 500 лица

Премия за първа група

28.50 лв.

Данък 2%, съгл. ЗДЗП

0.57 лв.

Обща дължима сума:

29.07 лв.

II. Вариант 2
Лимити на отговорност за всеки един служител, упражняващ медицинска дейност –
доброволен лимит: за Първа група:
50 000.00 лева за едно събитие
100 000.00 лева в агрегат за срока на застраховката
Категория персонал (група)

Премия за едно лице при застраховани
минимум 500 лица

Премия на първа група

44.10 лв.

Данък 2%, съгл. ЗДЗП

0.88 лв.

Обща дължима сума:

44.98 лв.

Начин на
плащане:

Застрахователната премия се заплаща в лева в брой или по банков път.

Самоучастие:

Не се прилага

Специални
договорености:

Застраховката се сключва с поименен списък на застрахованите лица.
Застрахованите лица трябва да са разпределени по рискови групи, като във всяка
група да са посочени отделно лекари и лицата среден медицински персонал.

Застрахователно
събитие:

Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за настъпване на събитие, което
може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на
7 работни дни от узнаването за това.
Дължимите обезщетения се изплащат
- въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния
договор и увреденото лице/лица или
- въз основа на съдебно решение.

Срок и начин за
изплащане на
дължимите
обезщетения

Дължимите обезщетения се изплащат в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след
получаване на всички необходими документи, доказващи претенцията на
Застрахования по основание и размер, по банковата сметка на Застрахования.

II. КАСКО И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ:

1. КАСКО НА МПС
Обект на застраховане са всички МПС, собственост на физически или юридически лица –
автомобили, мотоциклети, мотопеди, едрогабаритна селскостопанска и строителна техника и
прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, новозакупени, с регистрационни или инвентарни
номера, движещи се на собствен ход и други, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП),
собствени или наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане.
Застраховка Автокаско покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, съгласно
избраната от Вас клауза за покритие.
Със застраховка Автокаско в ЗК Лев Инс АД Вие получавате:










Безплатни средства за защита;
100% контрол на риска "Кражба";
Денонощен безплатен КАСКО асистанс и телефон за съдействие 0800 15 333;
Посещение от мобилна група при събитие;
Предоставяне на безплатни услуги по веднъж през срока на застраховката:
 доставка на гориво
 подаване на ток
 смяна на гума;
Он-лайн завеждане на щети чрез мобилно приложение;
Отстъпка от ГТП
Покритие в чужбина в 42 страни;
 за страните от МБЗК: Исландия (ЕИП), Норвегия (ЕИП), Швейцария (ЕИП), Хърватска
(ЕИП), Мароко, Тунис, Израел, Македония, Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и
Херцеговина, Косово,Турция и Метохия – пълно покритие.
 покритието по рисковете “Кражба”, “Грабеж” и “Пожар” изключва Русия, всички бивши
съветски републики извън ЕС и Иран.

Специално за членовете на Столична Районна Колегия на Български зъболекарски съюз се
предоставя отстъпка в размер на 35% от тарифата на ЗК Лев Инс АД, която се определят в
зависимост от вида на МПС-то, годината на производство и застрахователното покритие.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
Застраховката покрива отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях
имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
Със застраховка Гражданска отговорност в ЗК Лев Инс АД Вие получавате:
 0800 10 200 – безплатна гореща линия за съдействие при ПТТ
 Посещение от екип на автоасистанс
 Пътна помощ до 50 км. в следствие на ПТП
ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ
Задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие на
територията на Република България и държавите членки на Европейския съюз /ЕС/ и Европейското
икономическо пространство /ЕИП/, МБЗК, Андора, Сърбия и Швейцария/ .
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ (ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ)
При събития, настъпили на територията на Р. България:
Задължителните минимални застрахователни суми (лимити) за всяко събитие са следните:
 за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420
000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на
увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на ЕС, ЕИЗ и МБЗК
Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията, на
която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон, или покритието съгласно
закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това
покритие е по-високо.

За членовете на Столична Районна Колегия на Български зъболекарски съюз се определя 7%
допълнителна отстъпка от действащата тарифа на ЗК Лев Инс АД към датата на сключване на
полицата, с изключение на МПС категория влекачи.
III. ИМУЩЕСТВО
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ:
Обект на застраховане са всички стоматологични кабинети собственост или наети от Застрахования.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:
Застраховката се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ:
Застрахователната премия се заплаща от застрахования еднократно или разсрочено на 2 вноски при
сключване на застраховката в брой или по банков път.

Застрахователно покритие
/клаузи/
Договорена стойност

ВАРИАНТ I
Лимит на
отговорност/
застрахователна
сума
/лева/

ВАРИАНТ II
Лимит на
отговорност
застрахователна
сума
/лева/

ВАРИАНТ III
Лимит на
отговорност
застрахователна
сума
/лева

Част 1
Сгради, подобрения, обзавеждане и
офис оборудване
А, Б1, Б2, В1, В2, В4, З, С1

10 000.00

20 000.00

50 000.00

Клауза С2 - Вандализъм

1 500.00

2 500.00

3 500.00

Клауза Р - Разходи

1 500.00

2 500.00

3 500.00

Стоматологична техника / оборудване
А, Б1, Б2, В1, В3, В4, С1,С2

10 000.00

20 000.00

30 000.00

О – отговорност към трети лица

1 000.00

3 000.00

4 000.00

Обща сума за плащане( премия с
вкл. данък) по част 1

20.00

40.00

80.00

3 000.00

5 000.00

5 000.00

6.00

10.00

10.00

10 000.00

20 000.00

30 0000.00

50.00

100.00

150.00

76.00

150.00

240.00

Част 2
Кражба чрез взлом
/без приложен опис на застрахованото
имущество/
Обща сума за плащане( премия с
вкл. данък) по част 2
Част 3
Авария на машини на стоматологична
техника / оборудване
Обща сума за плащане( премия с
вкл. данък) по част 3
Обща сума за плащане по част 1, 2 и
3

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:
 А - пожар - покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм,
светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.
 Б1 - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и
последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
 Б2 - действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено
натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане
и срутване на земната повърхност.
 В1 - Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни,
отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни
инсталации;
 В2 - Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и
разтоварване с товаро - разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества
по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 В3 - късо съединение / токов удар
 В4 – удар от ППС или животно
 З – земетресение
 С1 - пожар от злоумишлени действия на трети лица
 С2 - вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом на недвижимо имущество
 К1 - Кражба чрез взлом;
 О – Отговорност към трети лица
 Р – Разходи
 Авария на машини на стоматологична техника / оборудване

Посочените преференциални цени са предложени специално за Вас като наш корпоративен клиент.

Настоящата оферта е валидна за срок от 60 дни, считано от дата на изготвянето й.

04.11.2020 год

С уважение,

гр. София

Светлана Гарчева
Зам. Директор на Софийски
Корпоративен център
на ЗК Лев Инс АД

