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

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№
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
Фирма:

“Актив Трав л” ЕООД

ЕИК:
Застрахован:

Адрес:

София,

ж.к. Овча Купел 1, бл. 525, вх.Г, ет.5

Представляващ:

Диана Гърбева

Лиценз №:

РК

г.

Предмет/Обект на
застраховане:

Отговорността на лицензирания туроператор 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:

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:
. възстановяване на платените суми от потребителя по договора за организирано пътуване
преди започване на пътуването;
2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само
част от услугите, уговорени в договора;
3. заплащане на разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на
пътуването;
4. заплащане на разноски за уреждане на претенции, направени с изричното писмено
съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
Настоящата застраховка покрива само вреди в резултат на настъпили рискове, посочени в
Раздел I т.2 от Специални условия, понесени от потребител(и) на организирани пътувания в
цял свят.
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 от Специалните условия, но не повече от
размера 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:
Период на на
застрахователно покритие:
Лимити на отговорност:

12 месеца

Самоучастие:

Начало: 00.00 часа на

г.

Край: 24.00 часа на

г.

25 000,00 лева за едно събитие и в агрегат за всички събития през срока на застраховката.
Не се прилага

