
ЗК ”ЛЕВ ИНС” АД
ЕИК: 121130788, 
Лиценз №98/06.01.2000г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
       № 00088054/13062010010603/29.05.2020 г.

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА 
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” и Специални условия  „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА” 

и срещу заплащане на договорената премия приема да ЗАСТРАХОВА:

Застрахован:

Фирма:  "ТОП ТРАВЕЛС" ООД

ЕИК:  200753217 Тел.:

Адрес: гр. София 1000, р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, бл. 
81, ет. 1, ап. 1 

Представляващ:  

Лиценз №: РК-01-6701/23.02.2011 г.

Предмет/Обект на 
застраховане:

Обект на тази застраховка е отговорността на лицензиран туроператор, навсякъде по-
долу наричан ЗАСТРАХОВАН, за причинени вреди през срока на застраховката 
(покритие на база застрахователно събитие), съгласно Закона за туризма и Наредбата 
за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка 
„Отговорност на туроператора“.

Застрахователно 
покритие:

1.  Застрахователното  покритие  включва  отговорността  на  ЗАСТРАХОВАНИЯ  за 
вреди,  причинени  на  потребители  на  организирани  групови  и  индивидуални 
туристически  пътувания  с  обща  цена  (организирани  пътувания)  вследствие 
неразплащане от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ с негови контрагенти и доставчици, 
включително при негова несъстоятелност както следва:

1.1.  възстановяване  на платените суми от потребителя по договора за  организирано 
пътуване преди започване на пътуването;

1.2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени 
само част от услугите, уговорени в договора;

1.3. заплащане на разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на 
пътуването;

1.4. заплащане на разноски за уреждане на претенции, направени с изричното писмено 
съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

2.  Настоящата  застраховка  покрива  само  вреди  в  резултат  на  настъпили  рискове, 
посочени в Раздел I т.2 от настоящите Специални условия, понесени от потребител(и) 
на организирани пътувания в цял свят.

3. Когато  в  договора  за  организирано  туристическо  пътуване  е  предвидено 
ограничаване  на  отговорността  на  туроператора,отговорността  на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за един потребител се ограничава до този лимит по раздел I т.2.1, 
2.2 и 2.3, но не повече отразмера на сумите на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Изключени 
рискове:

Съгласно общите условия на застраховка „Обща гражданска отговорност” и 
Специални условия на застраховка „Отговорност на туроператора“.

Срок на договора:   12 месеца                                       

 Застрахователен 
период:

  12 месеца
Период на на 

застрахователно 
покритие:

Начало: 00.00 часа 

на  01.06.2020 г.

Край: 24.00 часа 

на  31.05.2021 г.

Лимити на 
отговорност:

 25 000  лева за едно събитие и в агрегат за всички събития през срока на 
застраховката



Самоучастие 
(безусловно) в 

размер до 10%:

Не се прилага

Застрахователна 
премия:

Застрахователна премия: 650.00 лв.
Данък  2%: 13.00 лв.
Дължима застрахователна премия с включен данък: 663.00 лв., (словом: Шестстотин 
шестдесет и три и 0.00), платима еднократно при сключване на застраховката. 

Уведомяване при 
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.
ЗК  „ЛЕВ ИНС ” АД; гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67 А, тел. 02/ 404 94 
92; 0800 15 333

Обезщетение:

Дължимите обезщетения се изплащат:
-  въз  основа  на  доброволно  споразумение  между  страните  по  застрахователния 
договор увреденото лице/лица или
- въз основа на съдебно решение.

Декларации на 
Застрахования:

Получих и се запознах с Общите и Специални условия на застраховки „ОБЩА 
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” и „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА”, и ги 
приемам.
Уведомен съм за естетсвото и вида на възнаграждението във връзка със застрахователния 
договор.
ЗК  „Лев  Инс“  АД  не  предоставя  съвет  относно  разпространяваните  от  него 
застрахователни продукти.

Полицата е 
издадена в:

Три еднообразни екземпляра.

Дата на издаване:
29.05.2020 г. Издадена от: Име и адрес: Софийски Корпоративен Център, 

ЗК“Лев Инс“АД, бул. Цар Борис III 136 В

Посредник име:
Ай енд Джи Иншурънс Брокерс 
ООД 

Код на посредника: 00088054

Адрес на посредника:   гр. София Телефон:   

             ЗАСТРАХОВАН: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:
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