
 

 

 

 

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на 
инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП 
следните ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“: 

Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лица, подлежащи на 
задължително застраховане съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

- Застраховката е валидна една календарна година. 
- Застрахователната премия е платима еднократно. 
- Самоучастие не се прилага. 
- При преминаване в горна категория се издава анекс към вече сключена полица. 
- Ретроактивност: Застрахователното покритие започва от датата за започване на 

дейност на застрахованото лице, но не повече от 5 години от сключването на 
застрахователния договор.  

- Посочените лимити са задължителни и минимални, съгл. чл.5 от Наредбата на 
Министерски съвет. 

- Предложението е валидно за членове на КИИП в цялата страна. 
За заявяване на застраховка : 
1. Желаещият да се застрахова попълва въпросник и го изпраща сканиран по имейл  на    
Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД . 
Допълнително в имейла написва: 

- имената си 
- регистрационен номер в КИИП 
- проектантска правоспособност (ОПП или ППП) 
- желаната категория по ЗУТ 
- дата, от която да бъде сключена застраховката 

2. От Инстрейд проверяват дали желаещият фигурира в  регистъра на КИИП  
3. От Инстрейд му изпращат по имейл попълнената полица за преглед и данни за 
плащане. 
4. Проектантът плаща и изпраща копие от платежното на Инстрейд. 
5. От Инстрейд му изпращат по пощата (по куриер) хартиената полица. 
 
Лица за контакт: 
Валентина Воденичарова - тел: 0888971100, v.vodenicharova@instrade.bg 
Вероника Кирилова - тел: 0885233868, veronika@instrade.bg 
Ивета Кунова - тел:0888518577, iveta.kunova@instrade.bg 

Категория строеж I 
категория 

II 
категория 

III 
категория 

IV и V 
категория 

Лимит за едно събитие 150 000.00лв. 100 000.00 лв. 50 000.00 лв. 25 000.00 лв. 

Лимит на отговорност   в агрегат 300 000.00лв. 200 000.00 лв. 100 000.00 лв. 50 000.00 лв. 

Застрахователна  премия 237.00 лв. 158.00 лв. 79.00 лв. 39.50 лв. 

Данък 2% 4.74 лв. 3.16 лв. 1.58 лв. 0.79 лв. 

Обща застрахователна премия 241.74 лв. 161.16 лв. 80.58 лв. 40.29 лв. 

Самоучастие Не се прилага Не се прилага Не се прилага Не се прилага 

mailto:v.vodenicharova@instrade.bg
mailto:veronika@instrade.bg
mailto:iveta.kunova@instrade.bg

