
 

 

 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД  

ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, ПОЛЗВАЩИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ  

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

1. Обект на тази застраховка е отговорността на застрахованите лица за причинени виновно от тях, 

при използване на огнестрелни оръжия неимуществени и/или имуществени вреди на трети лица и за 

които вреди те отговарят, съгласно българското законодателство. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива: 

1.1. всички целесъобразни разходи за предотвратяване и ограничаване на щетите при възникнало 

застрахователно събитие предмет на настоящата застраховка; 

1.2. други разходи извършени с писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

II. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за вреди, причинени при, под въздействието на или 

от: 

2.1. употреба на алкохол, опиати или други силно упойващи вещества; 

2.2. незаконно притежавано огнестрелно оръжие; 

2.3. при използуване на огнестрелни оръжия и боеприпаси не по предназначение, съгласно Закона за 

контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите; 

2.4. когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ няма специално разрешение от съответните компетентни органи за 

ползване на огнестрелно оръжие или е трябвало да му бъде отнето това разрешение; 

2.5. законно наложени от правоимащи органи глоби, неустойки и други санкции, чийто обект е пряко 

и лично ЗАСТРАХОВАНИЯТ; 

2.6. когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ е напуснал мястото на събитието, без да дочака съответните 

компетентни органи; 

2.7. причинени умишлено от ЗАСТРАХОВАНИЯ. 

2.8. от участието на огнестрелните оръжия в състезания и/или тренировки; 

2.9. върху собствено имущество, както и телесни увреждания на застрахованите лица и/или техни 

роднини. 

2.10. събития, предмет на други застраховки.  

3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не разглежда претенции за обезщетения в рамките на самоучастието на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ. 

ІІІ. ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ 

4. Лимитите на отговорност за едно застрахователно събитие и общо за срока на застраховката се 

договарят между страните или са въз основа на тези, регламентирани в Наредбата за условията и реда 

за сключване на задължителна застраховка на лица, осъществяващи охранителна дейност и се 

посочват в Предложението-декларация и в застрахователната полица. 

IV. ДЕФИНИЦИИ 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ - причинена имуществена вреда или телесно увреждане на трето 

лице/лица вследствие на употреба на оръжие в рамките на трудовите задължения на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или при самоотбрана (ако е включена в покритието). 

 

Настоящите Специални условия са одобрени с протокол на  УС на  ЗК “ЛЕВ ИНС”АД от 

08.11.2007г.  и са в сила от 01.12.2007 година, изменени с протокол на  УС на  ЗК “ЛЕВ ИНС”АД 

от 16.02.2017 година

 

Предал:..........................................................................................................               ...................... 

                         (име на представител на Застрахователя)                                        (подпис) 

 


