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ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА КОЛЕГИЯ

От началото на 2012 г. с Решение на Ръководството на Столична колегия се
предоставя възможност на всички редовни членове, които са потвърдили, че
желаят да бъдат включени, да получат застрахователна защита на
професионалната им отговорност при упражняване на медицинската професия
съгласно условията на Застрахователна Програма договорена през 2011 г. от
БЛС, ЗАД „Алианц България“ и КЗЦ Булстар.
Всички членове на Столична Колегия, които са потвърдили, че желаят да бъдат
включени в тази застраховка, също така могат да получават финансова
подкрепа при определени случаи свързани с живота и здравето, както е описано
в приложените материали.
Тези услуги от началото през 2012 г. и до момента се предоставят безвъзмездно
за членовете на Столична Колегия, като тяхното финансиране се осигурява
единствено от членския внос на членовете.
Всеки член на Столична Колегия може да провери и ако е включен в
застраховката да разпечата своя индивидуален Сертификат от сайта на
Столична Колегия като кликне в менюто на сайта на „проверка за сертификат
за застраховка“. Всички, които са включени допълнително в застраховката след
7-ми юни 2016 г. могат да получат своя сертификат от офиса на КЗЦ Булстар
или в офиса на Столична Колегия.

УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВKA ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРЯ
Покрити рискове по застраховка „Професионална отговорност”?
Застрахователят обезщетява застрахования лекар за всички суми, които той дължи
като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от него на пациенти,
спрямо които носи гражданска отговорност. Покрити са и всички разходи по съдебно и
извънсъдебно уреждането на исковете, направени със съгласието на застрахователя.
Покритието по настоящата полица е доброволно и приложимо над предвиденото по
чл. 189 от Закона за здравето и в съответствие с предписанията на чл. 465 ал. 2 от Кодекса за
застраховането. Покритието по настоящата застраховка е приложимо след изчерпване на
застрахователните суми и/или лимитите по всички валидни или изтекли застраховки, които
могат да обезщетят претенция по настоящата застраховка, в т.ч. след изчерпване на лимитите
по полицата, предоставяща покритие съгласно чл. 189 от Закона за здравето и предвидени в
разпоредбите на чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховането.
Настоящата застраховка покрива и отговорността на застрахованите лица за вреди,
които не са покрити от други застраховки, независимо че са сключени за същия период, но
имат ограниченост на рисковете или недостатъчност на лимита. /например, изключени
медицински интервенции, различни работни места, неадекватна ретроактивна дата и др./
Покриват се искове до размер от 200 000 лв.
Условия на застрахователния договор:
•
•
•

•
•
•

Застраховката e сключена от СТОЛИЧНА КОЛЕГИЯ и е в полза на нейните членове
Водещ застраховател: ЗАД „Алианц България”;
Застраховани лица: членовете на Столична Колегия по списък (трите имена и УИН);
Застраховани са всички редовни членове на Столична Колегия, които са потвърдили
лично, че желаят да бъдат включени в застраховка „Професионална отговорност на
лекаря”, която се сключва от Столична Колегия в тяхна полза.
Срок: 12 месеца
Лимити на отговорност: 200 000 лв. за всяко събитие и в агрегат за всеки един лекар
(максимален размер на обезщетенията за 1 година);
Застрахователна премия: Заплащането на застрахователната премия се извършва от
СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ в полза на всички членове, които са потвърдили,
че желаят да бъдат включени..

Защо е необходимo специално внимание към застраховка „Професионална отговорност на
лекаря”?
•

Застраховка «Професионална отговорност» е сложен застрахователен продукт с много
специфични условия и клаузи относно обхвата на покритие и изключените рискове по
застраховката. Всеки застраховател има собствени условия по тази застраховка и
договарянето на оптимални условия за застрахования е трудна професионална задача.
Този проблем е решен от КЗЦ Булстар чрез договаряне на Застрахователна Програма
Професионална Отговорност на лекаря още през 2011 г., която е в сила и може да
бъде ползвана от всяка Районна Колегия на БЛС.

•

Правната рамка за застраховане отговорностите в здравеопазването е следната.
Законът за Здравето в чл. 189 задължава лечебните заведения да застраховат
работещите в тях медици, а в чл. 468 на Кодекса за застраховането се дефинират
необходимите застрахователни лимити. Независимо от това Вие не можете да бъдете
напълно сигурни, че това изискване ви осигурява пълна защита при всички случаи.
Застрахователното покритие сключено от лечебните заведения може да бъде
недостатъчно и неадекватно по различни причини. В тази връзка следва да е ясно, че
застрахователното покритие по настоящата Програма, което се осигурява от вашата
Колегия е направено с цел да ви осигури надеждна защита при всички ситуации и да
предвиди всякакви възможни пропуски на трети страни, които би трябвало да
осигуряват вашата защита.
• Спецификата на застраховката – валидността на застраховката зависи от времето на
настъпване на събитието и от момента на предявяване на иска. За да бъдат
застраховани събития, които са станали преди началото на действието на
застрахователния договор, но които са в рамките на давностния законов срок за
предявяване на претенции е необходимо в застраховката да бъде изрично договорено
ретроактивно действие на застраховката или така наречената „ретроактивна дата”.
Настоящата Програма е съобразена с това обстоятелство в максимална възможна
степен.
Адекватна, достатъчна и надеждна застрахователна защита на професионалната
отговорност на лекаря е задължително условие за спокойно упражняване на
професията! Застрахователната Програма на КЗЦ Булстар осигурява тази възможност!
Защо е необходимо застраховката да бъде сключена с участието на БЛС?
Договаряне на най-добрите условия за застрахователна защита е възможна единствено
от името на цялото съсловие, защото по този начин се формира застрахователна съвкупност.
Единственият начин за оптимално решение на този въпрос е чрез участието на Съсловната
организация, която да може да осигури представителството и да преговаря от името на
всички лекари в България чрез свой професионален представител, който е наясно с
проблематиката и притежава професионалния ресурс за това. КЗЦ „Булстар“ представи тази
проблематика пред Националната Конференция на БЛС на 26ти март 2011 г. и благодарение
на полученото възлагане от БЛС създаде възможно най-добрия модел за застраховане на
професионалната отговорност на лекаря в България като договори Специални условия по
застраховката за адекватно покритие на професионалната отговорност на българския лекар
при оптимална цена. Целта е отстраняване на пропуски, свързани с недостатъчност на
лимита на покритието, включване на непокрити рискове /например, изключени медицински
интервенции, различни работни места, включването на ретроактивна дата/, преглед на
изключените рискове и администриране на целия процес с цел непрекъснатост на
покритието. Резултатът беше представен на Националната Конференция на БЛС през м.май
2011 г. от когато тази Програма съществува, а от октомври 2011 г. с включването на първите
четири Колегии тя стана реалност като постепенно нови и нови Колегии се включваха и към
момента 20 от Районните Колегии на БЛС има сключени договори в полза на техните
членове.

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ от КЗЦ „Булстар”
1. Защо е необходимо да имате застраховка „Професионална отговорност“ на лекаря?
Практиката показва, че неминуемо в процеса на лечение реално се получават известен
процент увреждания на пациенти, които най-общо могат да бъдат дефинирани като резултат
на лекарска грешка. Давностният срок за предявяване на претенции в подобни случаи в
България е пет години. Претенции за обезщетение могат да бъдат насочени индивидуално
към всеки един лекар и единственият начин той бъде защитен е наличието на адекватна
застраховка.
2. До какви лимити са осигурените обезщетения по тази застраховка?
По настоящата застраховка лимитът на покритие е 200 000 лева за всеки един застрахован, за
едно събитие и в агрегат. Така, че общата сума на всички искове към един застрахован лекар
през годината не може да надхвърля тази сума.
3. Сключената застраховка отменя ли задължението на болничното заведение да ме
застрахова?
Болничните заведения са задължени да застраховат медиците, работещи в тях съгласно чл.
189 от „Закона за здравето” и настоящата застраховка не отменя това задължение.
Сключената застраховка има за цел да защитава индивидуалните интереси на членовете на
БЛС, независимо от тяхното работно място, в едно или повече лечебни заведения.
4. Какво трябва да се направи в случай на предявяване на претенция?
В случай на претенция от пациент, застрахованият по тази застраховка следва да се обърне
незабавно към КЗЦ „Булстар” /лицата за контакт са посочени по-долу/ за консултации и
подкрепа, както и за подготвяне на претенцията към застрахователя.
5. Къде може да се получи допълнителна информация?
В офиса на СТОЛИЧНА КОЛЕГИЯ НА БЛС, както и в нейния интернет сайт www.slkbg.net,
така и от КЗЦ „Булстар”.
Съществува възможност при покана към “КЗЦ Булстар” да бъдете посетени на място в
лечебното заведение.

КОНСУЛТАНТСКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „БУЛСТАР”
София 1000, ул. Цар Асен №3 Тел. 02/980 80 05, Тел/факс 02/980 42 93
За контакт: Руси Русев – 0888 509 394; Анета Петрова - 0888 609 397
Еmail: office@bulstar-ins.com, russi.russew@bulstar-ins.com;
Уебсайт: www.bulstar-ins.com

Клиентски телефон: 0700 100 24 /на цената на градски разговор от цялата страна/.

