
Клауза
за застраховка
Xражданска отговорност, свързана с притежаването и
използването на огнестрелно оръжие”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ
1. По условията на настоящата Клауза ’’Дженерали Застраховане” АД, наричано по-нататък Застраховател, сключва договори за 
застраховка ‘Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие” с:
1.1. юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие;
1.2. служители на юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за охранителна дейност;
1.3. физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана;
1.4. други физически и юридически лица, притежаващи и/или използващи огнестрелно оръжие за културни, ловни и спортни цели.
2. Застраховката има действие само на територията на Република България, освен ако в полицата не е уговорено друго.

!!. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. По смисъла на тези Специални условия:
3.1. „Пострадало лице” е лицето, което е починало или е претърпяло телесни увреждания;
3.2. „Увредено лице” е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за имуществени и
неимуществени вреди, причинени от застрахования, свързани с притежаването и използването на огнестрелно оръжие.
3.3. “Застрахован” е физическо или юридическо лице, чиято гражданска отговорност е застрахована, съгласно сключения договор 
за застраховка.
3.4. “самоучастие” е поемане от застрахования на част от отговорността при настъпване на застрахователно събитие. 
Самоучастието може да бъде безусловно или условно.
3.5. “семейство” образуват съпрузите и техните деца под 18 години, които не са встъпили в брак.
3.6. “домакинство” образуват лицата, без оглед на роднинската връзка помежду им, регистрирани на един адрес, живеещи заедно 
в обособени жилищни помещения и имащи общ бюджет.
3.7. „Служители на юридически лица или еднолични търговци” -  лица, които работят за застрахования на основание трудов или 
граждански договор.
3.8. Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде
видоизменено, така че да произведе, изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.
3.9. Огнестрелните оръжия в зависимост от предназначението и техническите си характеристики биват за служебни или за 
граждански цели.
3.9.1 За служебни цели - охрана на собствеността, за самоотбрана, както и за други разрешени дейности, могат да се придобиват и 
съхраняват късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 100 броя боеприпаси за 
всеки калибър и модел огнестрелно оръжие, дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина под 51 сантиметра, и 
до 50 броя боеприпаси за всеки калибър и модел огнестрелно оръжие.
3.9.2 За граждански цели - самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекциониране и като реквизит за театрални, филмови
и други постановки, могат да се придобиват и съхраняват:
3.9.2.1. огнестрелни оръжия за самоотбрана - късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 
сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;
3.9.2.2 огнестрелни оръжия за лов - дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина над 51 сантиметра, и до 300 
броя боеприпаси за всяко оръжие, и дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев и до 100 броя боеприпаси за всяко оръжие;
3.9.2.3. огнестрелни оръжия за спортни дейности - всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, 
необходими за осъществяване на съответната спортна дейност;
3.9.2.4. огнестрелни оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни 
прояви - всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни оръжия и автоматични опнестрелни оръжия, обезопасени от сработване по 
предназначение;

Ш, ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
4. Обект на застраховане е гражданската отговорност на юридически и физически лица с издадено и действащо разрешение от 
компетентната служба на Министерството на вътрешните работи за притежаване и използване на огнестрелно оръжие, за причинените от 
тях на трети лица през срока на действие на застраховката имуществени и неимуществени вреди свързани с притежаването и/или 
използването на огнестрелно оръжие, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.
4.1. Не се считат за трети лица Застрахования, членове на неговото семейство, домакинство или роднини по права линия до втора 
степен включително, работници и служители на застрахования.
4.2. Съгласно Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на задължително застраховане 
подлежи отговорността на служителите на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност с ползване на 
огнестрелно оръжие;
4.3. По настоящата Клауза може да бъде застрахована и гражданската отговорност на:
4.3.1. физическите лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана, съгласно Закон за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия;
4.3.2. други физически и юридически лица, притежаващи и/или използващи огнестрелно оръжие за културни, ловни и спортни цели.

(V. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
5. Застрахователят не дължи обезщетение за вреди:
5.2. на членовете на семейството или домакинството на застрахования;
5.3. на имущества, които са собственост на застрахования или неговите служители;
5.4. на имущества, собственост на лицата, с които застрахованият е сключил договор за извършване на охранителна дейност 
/клиенти на застрахования/, както и на имуществата, за които застрахованият носи отговорност, или които се намират на неговия адрес, 
посочен в застрахователната полица;
5.5. причинени на свързани лица със застрахованото юридическо лице или едноличен търговец, съгласно дефиницията на §1 от 
Допълнителните разпоредби на Търговския закон;
5.6. представляващи последица от използване на огнестрелно оръжие, за което застрахованият не е имал издадено по надлежния 
ред и валидно разрешение към датата на настъпване на събитието;
5.7. представляващи последица от използването на друго огнестрелно оръжие, освен притежаваното от или служебно зачисленото 
на застрахования;
5.8. представляващи последица от използването на друго огнестрелно оръжие, освен описаното в застрахователната полица или 
предложението към нея;
5.9. представляващи последица от съхраняването, носенето и употребата на огнестрелно оръжие с автоматична стрелба;

НаДй
GENERALI

Дружеството е част от Група Дженерали, вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователните компании (IVASS) в Италия.



5.10. представляващи последица от проявен фабричен дефект на огнестрелното оръжие при неговото използване;
5.11. причинени на лица, пострадали при използване на огнестрелно оръжие, ако съществува причинна връзка между поведението им 
и използването на огнестрелното оръжие, освен в случаите на явно превишаване на пределите на неизбежна отбрана и/или крайната 
необходимост;
5.12. вследствие на употреба на огнестрелно оръжие от лице, което към момента на настъпване на застрахователното събитие е 
страдало от психическо заболяване и/или не е имало психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие, според заключение 
на специализирана за целта институция, независимо дали формално е имало право да притежава и/или борави с огнестрелно оръжие;
5.13. вследствие на употреба на огнестрелно оръжие извън обема на дейностите/целите, посочени в разрешението, издадено от 
компетентния съгласно действащото законодателство административен орган, или след изтичане на срока на това разрешение или след 
предсрочното му отнемане по предвидения в действащото законодателство ред;
5.14. вследствие на носенето, транспортирането, съхранението и/или боравенето с огнестрелно оръжие на политически, синдикални 
и културни мероприятия или в увеселителни и питейни заведения и барове, освен от лицата, изпълняващи служебни задължения по 
охрана на тези мероприятия или обекти;
5.15. вследствие на носенето, транспортирането, съхранението и/или боравенето с огнестрелно оръжие на спортни мероприятия, 
освен ако не е необходимо за самото мероприятие или неговата охрана;
5.16. вследствие на носенето, транспортирането, съхранението и/или боравенето с огнестрелно оръжие в нарушение или при 
несъответствие с действащи нормативни предписания и/или технически изисквания.
5.17. причинени при носене на огнестрелно оръжие по време на или след употреба на алкохол или наркотични вещества;
5.18. последица от използването на огнестрелното оръжие, след като е било изгубено или откраднато;
5.19. които не са свързани с телесни увреждания или увреждане на имущество;
5.20. свързани с или причинени от замърсяването на въздуха, водата, почвата и други елементи на околната среда
5.21. от война, нахлуване на неприятел, гражданска война, военен преврат, военно положение, граждански размирици или вълнения, 
военни учения или други действия, имащи военен характер, стачка, локаут, бунт, злонамерени действия на лица във връзка с политически 
или конспиративни организации, заговор, експроприация, конфискация, отнемане, разрушаване или повреда по нареждане на 
правителство или власт, узурпиране на властта, терористични действия или всяко друго действие на лице, група лица или организация, 
целта на които е да се свали или да се влияе на правителство чрез тероризъм, саботаж или по друг насилствен начин;
5.22. причинени по време на учения, състезания или тренировки за тях;
5.23. причинени от застраховани лица, придобили право на лов, които не са изпълнили някое от изискванията, посочени в Закона за
лова и опазване на дивеча;
5.24. вследствие поставянето на огнестрелното оръжие в близост до източници на огън или топлина;
5.25. вследствие на умишлени действия или груба небрежност на застрахования или неговите служители причинени от служители на
юридически лица и/или ЕТ, осъществяващи охранителна дейност, когато същите са носили и използвали огнестрелното оръжие не по
време и по повод осъществяването на охранителна дейност;
6 . Тази застраховка не покрива отговорността на застрахования за загуби от лишаване от възможност за ползване на 
имуществата, загуби от обезценка или намаляване на пазарната стойност, загуби от престой, денгуби, неустойки или други косвени вреди.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7. Изменения в полици, сключени по тази Клауза, могат да се извършват само с писмено съгласие на Застрахователя, чрез 
подписване на добавъци, които ще представляват неразделна част от полицата.
8. За неуредените с тази Клауза въпроси се прилагат Общите условия за застраховка „Обща гражданска отговорност".
9. Тази Клауза е приета с решение на Управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД, Протокол № 58 от 17.12.2015 г.
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