Общи условия
по застраховка

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАТЕЛ: Издателят на тази полица е ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, който поема риска при настъпване на застрахователно събитие
да заплати застрахователно обезщетение.
ЗАСТРАХОВАН:
1. Титулярът на тази полица е адвокат, младши адвокат/адвокатско дружество,
който/което встъпва в застрахователно правоотношение, за да бъде обезпечен
интересът му при настъпване на застрахователното събитие по време на действие
на настоящата полица.
От застрахователното покритие по този договор се ползват и сътрудниците в адвокатската кантора, които не са страна по него, записани поименно в предложениетодекларация и застрахователната полица.
ЗАСТРАХОВАЩ:
1. Адвокатско дружество, вписано в регистъра на адвокатските дружества, в случаите в които застрахова поотделно всеки от съдружниците-адвокати, както и младшите адвокати и сътрудниците в адвокатска кантора.
2. Адвокат, когато застрахова отгворността на младши адвокати и сътрудници в
адвокатската си кантора.
АДВОКАТ: Правоспособен юрист, който осъществява конституционната дейност
за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на
физическите и юридическите лица, вписан в Регистъра на съответната адвокатска
колегия, както и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет.
МЛАДШИ АДВОКАТ: Правоспособен юрист с юридически стаж под две години,
който осъществява конституционната дейност за правно съдействие и защита на
свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица,
вписан в Регистъра на младшите адвокати към съответната адвокатска колегия,
както и в Единния регистър на младшите адвокати при Висшия адвокатски съвет.
СЪТРУДНИК В АДВОКАТСКА КАНТОРА: Лице, извън адвокатите и младши адвокатите, наето за работа по трудов договор от адвокати, младши адвокати и адвокатски дружества и вписано в специален регистър към адвокатската колегия.
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО: Юридическо лице, учредено с договор между двама
или повече адвокати за съвместно упражняване на адвокатска професия.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК (ПОКРИТ РИСК): Опасност (вероятност) от настъпване на застрахователно събитие, което Застрахователят поема като свой риск.
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ: Отговорността от настъпване на имуществени вреди в резултат на професионалната дейност на застрахования-адвокат/младши
адвокат, на адвокати и младши адвокати-съдружници в адвокатското дружество,
както и в резултат на неизпълнение от сътрудниците в адвокатската кантора на
задълженията им по трудовия договор с адвоката, /младши адвоката/, адвокатското дружество.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: Сумата, която застрахованият/ застраховащият
заплаща за носения от Застрахователя риск по застрахователната полица.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК: Периодът, през който Застрахователят поема риска
от настъпване на застрахователно събитие.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е понасянето от трети лица в срока на действие
на полицата на имуществени вреди - пряка и непосредствена последица от виновно
неизпълнение на професионални задължения през срока на действие на полицата,
регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия
адвокатски съвет при упражняването на адвокатска професия от адвокат/младши
адвокат, както и виновно неизпълнение на задълженията от сътрудниците по трудовия им договор в адвокатската кантора през срока на действие на полицата.
УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ: Дейността включва даването на
писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви
книжа-молби, тъжби, заявления и жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административни
органи и служби, нотариуси, както и пред физически и юридически лица.
САМОУЧАСТИЕ: Вписаната в Спецификацията сума, представляваща част от
всяка загуба, която остава за сметка на Застрахования и не се възстановява при
настъпило застрахователно събитие.
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ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
1. Покрити рискове. По условията на тази полица, Застрахователят ще обезщети
Застрахования-адвокат/младши адвокат/адвокатско дружество, за всяка претенция, която бъде отправена към тях, вследствие на отговорността на адвоката/
младши адвоката/съдружниците на адвокатското дружество при упражняването
на адвокатска професия за имуществени вреди, настъпили през срока на действие на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно

неизпълнение през срока на действие на полицата на професионални задължения, регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на
Висшия адвокатски съвет, както и на задълженията на сътрудниците по трудовия
им договор в адвокатската кантора през срока на действие на полицата.
Допълнително покритие: Срещу заплащане на допълнителна премия по условията на тази полица Застрахователят ще обезщети Застрахования – адвокат и
младши адвокат/адвокатско дружество, за всички разходи и разноски, направени за разследването, защитата или преговорите за уреждането на всяка щета,
образувана въз основа на застрахователно събитие, настъпило в рамките на
срока на тази полица, както и съдебните разноски във връзка с дело от застрахователно събитие, настъпило в срока на действие на тази полица .
2. Действие на застрахователното покритие спрямо застрахования – адвокатско дружество. Застрахователното покритие по р.ІІ, т.1 от тази полица се разпростира върху
Адвокатското дружество за отправени претенции към него, в качеството му на солидарен съдлъжник за задължения за заплащане на обезщетение до размера на направените вноски вследствие настъпило застрахователно събитие, по полица с предмет
професионалната отговорност на адвокат/ младши адвокат - съдружник в Адвокатското Дружество, застрахована в ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.
ІІІ. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ:
1. Застрахователят не дължи изплащане на обезщетение за вредите, настъпили
от или вследствие на:
а) извършено от Застрахования/сътрудника умишлено действие или бездействие и/или престъпление; Умисъл (освен в случаите на чл.432, ал.3 от Кодекса
за застраховането);
б) дейстие или бездействие на Застрахования извън обхвата на професионалната му дейност, в качеството му на работодател, както и такива, извършени
при наличието на несъвместимост съгласно Закона за адвокатурата;
в) отговорност на Застрахования за чуждо поведение, както и от лош избор при
заместване по договор за поръчка;
г) клевета, обида или нарушаване на задължението за пазене на професионална тайна от страна на Застрахования;
д) унищожени, повредени, загубени, изчезнали или откраднати книжа, които са
били поверени на Застрахования във връзка с дейността му като адвокат, както
и загуба или повреда/унищожаване на компютърни записи и имущество.
По тази полица не се покриват разходите по издаване на дубликати от изгубени/унищожени/повредени документи.
е) телесни наранявания, болест, смърт;
ж) неизпълнение на задължения, произтичащи от несъщественото /случайно/
съдържание на договора за правна защита и съдействие, както и неизпълнение
на договорно задължение на адвоката, което е извън задълженията му по Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет;
з) действия или бездействия на Застрахования в резултат на дейността му извън тази на адвокат (например като финансист, финансов съветник, председател или член на управителен/надзорен съвет на търговски дружества, квестор,
синдик, бенефициент или ликвидатор), за които отговорността му би следвало
да е покрита по друга полица;
и) действия или бездействия на Застрахования, извършени без упълномощаване от страна на доверителя, направено в писмена форма или извън даденото
му изрично пълномощно;
к) техническа неизправност на софтуерни, хардуерни, микропроцесорни и други устройства;
л) глоби и други парични санкции в резултат на дисциплинарна, административно-наказателна и наказателна отговорност;
м) претенции към застрахования от свързани с него лица по смисъла на Търговския закон;
н) съставляващи косвени вреди;
о) отказ на Застрахования да сключи договор за правна защита и съдействие,
но не и отказ от предоставяне на услуги по сключен вече договор;
п) претенции към Застрахования от страна на негови свързани лица по смисъла
на Търговския закон и претенции от един към друг Застрахован по една и съща
полица
р) предявени въз основа на чужди законодателства или вследствие на действия, извършени в чужбина, освен ако не е изрично договорено друго.
2. Застрахователят не дължи изплащане на обезщетение за вреди от възникнало
застрахователно събитие по време, когато адвокатът/младши адвокатът е временно преустановил упражняването на адвокатска професия.
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3. Тази застрахователна полица не покрива отговорност в резултат на или като
последица от военна инвазия, външни неприятелски враждебни действия
(независимо дали е обявена или не война), гражданска война, бунт, революция, военни учения, военен преврат или узурпиране на властта, терористични
действия (включително бомбени взривове и атентати), стачки, локаути, национализация, конфискация и реквизиция на имущество и други подобни действия.
4. Електромагнитно поле. Загуба или щета, произтичаща от или вследствие
на болест или друго нарушение (от физически характер или не) при хора,
или дължащи се на намаление на стойността на имущество, ако е причинена
от действието на Електромагнитно поле и/или Електромагнитна радиация,
включвайки, но не ограничавайки се до излагане на електромагнитно поле/
електромагнитна радиация излъчена/отделена от електрическа енергия или
от електрически продукти от всякакво естество
5. Изключения, свързани с кибер събитие
Независимо от други условия по полицата или друго приложение към нея,
страните се съгласяват и договарят следното да има приоритет:
Настоящата полица не покрива загуба или повреда на имущество, както и
отговорност, които пряко и/или косвено са вследствие на кибер събитие.
Кибер събитие е всяко неразрешено, случайно или злоумишлено действие
или серия от свързани с него неразрешени, случайни или злоумишлени
действия, както и заплахата или измамата, свързани с достъпа до ,обработката, оперирането с или използването на която и да е информационна технология или електронни данни от лице или група лица.
6. Изключение за щети и загуби, свързани със заразно заболяване
6.1. По настоящата застраховка не са покрити вреди, загуби, пропуснати ползи
и/или разходи от всякакво естество, както и отговорности, които са пряко или
косвено причинени, увеличени или свързани със заразно заболяване или
заплаха или страх от заразяване, включително понесените поради нормативни изисквания, мерки или разпореждания на компетентните власти, и/или
действия или мерки на Застрахования или трети лица с цел или във връзка
с контрол и ограничаване на разпространението на заразно заболяване, независимо от всички други събития или обстоятелства, които могат да имат
отношение към причиняването и/или размера на загубите.
6.2. По смисъла на настоящата застраховка „заразно заболяване” означава заболяване, което се причинява от вируси, бактерии, паразити или други организми, и може да бъде предадено от човек на човек чрез пряк контакт, по
въздушно-капков път, чрез повърхности или предмети, или чрез биологични
вектори (насекоми или кърлежи) или животни.
7. Правни, Икономически и търговски санкции
При условие, че настоящата клауза не нарушава конкретен национален закон или разпоредба приложими за Застрахователя, независимо от условията по настоящия застрахователен договор, Застрахователят не предоставя
покритие, не носи отговорност за изплащане на обезщетение или предоставяне на други услуги по настоящия договор, доколкото подобно покритие,
обезщетение или предоставяне на услуги би изложило Застрахователя на
риск, свързан с приложими от Застрахователя търговски, финансови, ембаргови или икономически санкции, закони или регулаторни изисквания.
Приложимите търговски, финансови, ембаргови или икономически санкции
могат да бъдат следните:
а) национални санкции;
б) санкции на Европейския съюз (ЕС);
в) санкции на Организацията на обединените нации (ООН);
г) санкции на Съединените американски щати (САЩ);
д) санкции на Великобритания;
е) други санкции.
IV. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА И ДЕЙСТВИЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
1. Застрахователният договор представлява комплект от документи, включващ:
предложение за застраховане, застрахователна полица, добавъци, съставляващи изменение/допълнение към застрахователния договор, сметки, както и всички други документи, които са приети от страните и носят номера на
застрахователната полица.
2. Застрахователната полица се сключва въз основа на писмено предложение
за застраховане по образец на Застрахователя, попълнено от Застрахования.
3. Застраховката влиза в сила в 00.00 ч. на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия, освен ако е уговорено друго.
4. Срокът на застрахователния договор е 1 година.
V. ПРЕМИЯ
1. Застрахователната премия се определя от Застрахователя и по негови тарифи въз основа на избраната от Застрахования застрахователна сума и се
посочва в Спецификацията.
2. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на договора.
3. Застрахователят не дължи лихва за неправилно или погрешно заплатени
премии.
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VІ. САМОУЧАСТИЕ
1. По тази застрахователна полица Застрахователят може да прилага безусловно самоучастие, ако такова е договорено и определено в Спецификацията.
2. Договореното самоучастие се приспада от застрахователното обезщетение.
Ако определеното обезщетение е по-малко от размера на самоучастието, то
такова не се изплаща.
VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА (ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ)
1. Максималната отговорност на Застрахователя по отношение на всяка една
претенция за щети, произтичащи от едно застрахователно събитие, настъпило през срока на действие на полицата, не може да превишава лимита на
отговорност за едно застрахователно събитие.
За целия срок на действие на застраховката, отговорността на Застрахователя не може да превиши лимита на отговорност в агрегат.
Лимитът на отговорност се определя във валутата, посочена в Предложението за застраховане.
2. Лимитът на отговорност по допълнителното покритие не може да е повече от
10% от лимита на отговорност в агрегат по основното покритие или 20,000
лева, която от двете суми е по-малка.
3. Застрахователната сума за сътрудниците в адвокатската кантора е в рамките на договорената застрахователна сума за адвоката/ младши адвоката.
4. Във връзка с претенциите срещу Застрахования, възникващи от едно събитие, Застрахователят може по всяко време да плати на Застрахования лимита
на Обезщетението (след приспадане на всички платени вече суми) и по този
начин да се освободи от всяка по-нататъшна отговорност по тази полица.
5. Застрахователят не дължи лихви за несвоевременно поискано или получено
застрахователно обезщетение.
6. Считат се за едно застрахователно събитие всички вреди, настъпили вследствие на едно и също виновно неизпълнение на професионални задължения,
регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на
Висшия адвокатски съвет при упражняването на адвокатска професия от
адвоката или младши адвоката/едно и също виновно неизпълнение на задължения от сътрудниците по трудовия им договор в адвокатската кантора,
независимо от броя на предявените искове.
7. Считат се за едно застрахователно събитие повече от едно виновно неизпълнение на професионални задължения, регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет при
упражняването на адвокатска професия от адвоката или младши адвоката/
едно и също неизпълнение на задълженията от сътрудниците по трудовия
им договор в адвокатската кантора, довели до една претенция.
8. Една претенция, насочена към повече от един Застрахован по тази полица,
се счита за едно застрахователно събитие.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
1. Застрахованият е длъжен:
а) да съобщи съществените обстоятелства, които са му известни и са от
значение за риска и е отговорен за верността, точността и пълнотата на дадените от него сведения при сключване на застраховката, за което попълва декларация. В противен случай Застрахователят има право да упражни
правата си по чл.363 и чл.364 от Кодекса за Застраховане. За съществени
обстоятелства, които са от значение за оценка на риска се смятат тези обстоятелства, за които Застрахователят e поставил въпроса писмено в предложението декларация към тази полица.
б) да уведоми Застрахователя в писмена форма за всяко новонастъпило
обстоятелство, което може да доведе до съществено увеличение на риска,
както и такова, съставляващо предмет на въпросите в предложението - декларация към настоящата полица и да плати на това основание допълнителна премия, ако такава му бъде поискана от Застрахователя. Обявяването на
обстоятелствата трябва да се извърши в петдневен срок след узнаването им.
в) да заплаща на уговорените падежи премията, в случаите когато е уговорено разсрочено плащане.
г) да уведоми Застрахователя ако има действуваща друга застраховка за
отговорността, обект на тази полица.
д) Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за всеки нов съдружник, младши адвокат или сътрудник на адвокатската кантора в 10 / десет
/ дневен срок след постъпването му.
е) Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за отписването си
от Адвокатската колегия, за временното преустановяване на упражняването
на адвокатска професия, както и за прекратяването на участието си в адвокатското дружество-застраховащ по застрахователната полица в тридневен
срок от настъпване на съответното обстоятелство.
ІХ. ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
1. Застрахованият има право:
а) да поиска увеличаване на застрахователната сума срещу заплащане на
допълнителна премия, ако Застрахователят е съгласен.
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б) да получи полагащото му се обезщетение в срок до 15 /петнадесет/ дни
след представяне на всички необходими документи, включително допълнително поисканите, съгласно условията на тази застрахователна полица.
Х. ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
1. Застрахователят е в правото си за собствена сметка да извърши действия,
да води преговори и сключва спогодби във връзка с претенции на трети лица
по повод на застрахователното събитие, както и с оглед на осъществяването
на отговорността на трети лица, към които е суброгиран по тази застрахователна полица.
2. Застрахователят има право при неизпълнение от страна на Застрахования
на задълженията по раздел VІІІ, т.1, да прекрати действието на застраховката, а при настъпило застрахователно събитие - да откаже изцяло изплащането или намали размера на застрахователното обезщетение, като не
възстановява застрахователната премия.
ХI. ВЗАИМООТНОТШЕНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ
НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ
1. Задължения на застрахования при настъпване на застрахователното събитие:
1.1. Застрахованият е длъжен :
а) незабавно, но не по-късно от седем дни от узнаването, да уведоми Застрахователя в писмена форма за настъпването на всяко събитие, което може да
породи претенция или намерение за претенция по тази полица, както и при
завеждане на дело или разследване във връзка с всяко събитие, за което
може да възникне отговорност по тази полица;
б) да направи всички разумни и осъществими действия за избягване или намаляване на всяка една претенция;
в) да представи поисканите документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите, като при необходимост осигури достъп на Застрахователя до помещенията и документацията му, която е необходима за
изясняване на събитието.
г) да не поема отговорност или уреждане на щета, нито да предлага или обещава плащане на обезщетение на увреденото лице, без писмено съгласие
на Застрахователя.
д) В случай на предявен граждански иск срещу него да уведоми писмено Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни преди първото по делото съдебно
заседание, като уведомлението трябва да съдържа данни за датата, годината и номера на делото, пред кой съд е насрочено и размера на иска;
е) Да привлече Застрахователя като трето лице в съдебния процес.
1.2. За изплащане на застрахователно обезщетение Застрахованият е длъжен:
а) Да предяви писмена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение пред застрахователя;
б) Да предостави поисканата от Застрахователя документация по конкретния случай и даде пълна информация за всички обстоятелства, които имат
значение за установяване настъпването на застрахователно събитие и оценяването на вредите.
2. Задължения на застрахователя при настъпване на застрахователното събитие:
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен:
а) да представи писмено списък на необходимите документи, изискуеми и
необходими за определянето му, съгласно т.ХІ-1.1.б. „в“ в срок от 15 дни от
съобщението от Застархования по т.ХІ -1.1.б. „а“.
б) да изплати на правоимащия следващото се по тази полица обезщетение
в 15-дневен срок след представяне от последния на всички изискуеми документи, необходими за определянето на обезщетението.
3. Права на застрахования при настъпване на застрахователното събитие:
Застрахованият има право:
а) след изпълнение на задълженията си по тази полица и в 15-дневен
срок след представяне на всички изискуеми документи, необходими за
определянето на обезщетението, при условие, че е обезщетил увреденото лице, да получи от Застрахователя следващото се по тази полица
обезщетение;
б) Да плати допълнителна премия, в случаите на изчерпване на лимитите на
договорената застрахователна сума, в резултат на изплатени обезщетения.
4. Права на застрахователя при настъпване на застрахователното събитие:
Застрахователят има право:
а) да намали или откаже изплащането на обезщетението при неизпълнение
на задълженията на Застрахования по раздел VІІІ т.1-1.1,б. „а“-„е“.
б) да намали или откаже изплащането на обезщетение, когато Застрахованият удовлетвори частично или изцяло предявени пред него претенции без
съгласието на Застрахователя.
в) да отложи изплащането на обезщетението, когато срещу Застрахования по
повод на застрахователно събитие, покрито по тази полица, е в ход наказателно производство, от решаването на което зависи уреждането на претенцията
за получаване на обезщетение, докато тази процедура не приключи;

ХІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща застрахователно обезщетение въз основа на:
1.1. Постигнато извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице, спогодба между увредения и застрахованото лице. Спогодбата, както и признаването на задължението на Застрахования имат действие за Застрахователя, ако той ги одобри.
1.2. Влязло в сила съдебно решение срещу застрахования и издаден изпълнителен лист въз основа на него.
2. Увредените лица могат да предявят искането си за изплащане на обезщетение и направо от Застрахователя.
3. Обезщетение се изплаща на:
3.1. Увредените лица;
3.2. На Застрахования, когато със знанието и съгласието на Застрахователя
или въз основа на влязло в сила съдебно решение той е удовлетворил претенциите на увредените лица.
ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Застрахователният договор по настоящата полица се прекратява:
1. С отправено от всяка от страните 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие, изпратено на последния известен адрес на другата страна. Прекратяването не накърнява правата на никоя от страните до изтичане срока на
предизвестието. Застрахованият в този случай ще има право на връщане на
премията пропорционално на оставащия срок, определен при първоначалното сключване на полицата ;
2. С изтичане срока на полицата;
3. С отписване на адвоката, младши адвоката от Адвокатската колегия;
4. При изчерпване на лимитите на договорената застрахователна сума в резултат на изплатени обезщетения, осен ако не са договрени нови лимити срещу
заплащане на съответната премия;
5. При отпадане на застрахователния интерес, с оглед на който е сключена полицата;
6. Застрахователят може да прекрати тази застрахователна полица едностранно и като си запазва правата върху платена застрахователна премия в случай на:
а) непредставяне (укриване) от Застрахования на обстоятелства, при чиято
известност Застрахователят не би сключил тази полица;
б) предявяване от Застрахования на претенция за застрахователно обезщетение с невярно съдържание с цел да получи изгода от тази застрахователна
полица;
ХІV. ДРУГИ ЗАСТРАХОВКИ
1. Когато за отговорността на адвоката/за солидарната отговорност на Адвокатското дружество от страна на Застрахования има сключени при ЗEАД
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и/или при друг застраховател друга
застраховка за същия период от време и срещу същите застрахователни
рискове, по всяка застраховка се дължи обезщетение в размер на такава
пропорция, съразмерна на застрахователните суми на издадените полици.
ХV. ДАВНОСТ
Правата по тази застрахователна полица се погасяват с изтичането на 5 (пет)
години от настъпване на застрахователното събитие.
ХVІ. ЮРИСДИКЦИЯ
При възникване на спор между страните във връзка с тази застрахователна полица, те ще направят всичко възможно същият да бъде разрешен по доброволен
път чрез споразумение. Ако това се окаже невъзможно, то страните ще отнесат
спора пред съответния български съд.
ХVІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското законодателство и по него е приложимо българското право.
ЗА ЗАСТРАХОВАЩИЯ/ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(три имена, подпис)

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

(подпис, дата)
Тези Общи условия по застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“ са
пpоменени с решение на УС на 06.06.2018 г. Променени с решение на УС на 06.08.2018 г.
Променени с решение на УС на 30.11.2020 г. Променени с решение на УС на 06.06.2022 г.
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