КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
Обн. - ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от
09.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2016 г.; доп., бр. 103 от 27.12.2016 г.; доп., бр. 8 от 24.01.2017
г.; доп., бр. 62 от 01.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 04.08.2017 г.; изм. и доп.,
бр. 85 от 24.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила
01.01.2018 г.; изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 24 от 16.03.2018 г.; изм., бр. 27 от
27.03.2018 г.; доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. ; изм. и доп., бр. 101 от 07.12.2018 г.,
в сила от 07.12.2018 г.; изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г.; доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от
28.05.2019 г.; изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; доп., бр. 26 от 22.03.2020 г.;
засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 28 от
24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.; доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.; засегнат от
ЗИД на Закона за здравето, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.; изм., бр. 64 от 18.07.2020
г., в сила от 18.07.2020 г.
Глава тридесет и четвърта
ПРАКТИКИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Изисквания за сключване на застрахователни договори от разстояние
Чл. 332. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
(1) Застрахователен договор може да бъде сключен от разстояние само по един от следните начини:
1. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) в електронна форма съгласно чл. 344, ал. 2, подписан с квалифицирани
електронни подписи на страните по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/3 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
2. на хартиен носител със саморъчни подписи на страните;
3. чрез страница в интернет по реда на ал. 4.
(2) При сключване от разстояние под формата на електронен документ на застрахователен договор
по застраховка „Гражданска отговорност" и застраховка „Злополука" на пътниците в средствата за
обществен превоз по реда на ал. 1 застрахователят, съответно застрахователният посредник, е
длъжен в срок три работни дни от подписването на договора да предостави на застраховащия
застрахователния договор, възпроизведен на хартиен носител като препис, подписан саморъчно от
застрахователя, съответно застрахователния посредник.
За да упражни правото си на отказ по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги
от разстояние, застраховащият, който е потребител по смисъла на чл. 7, ал. 2 от същия закон, е
длъжен да върне на застрахователя получения препис, удостоверяващ сключването на
застрахователния договор.
(3) При сключване от разстояние под формата на електронен документ на застрахователен договор
по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите по реда на ал. 1 застрахователят,
съответно застрахователният посредник, е длъжен в срок три работни дни да предостави на
застраховащия застрахователната полица, възпроизведена на хартиен носител като препис, подписан
саморъчно от застрахователя, съответно застрахователния посредник, удостоверяваща наличието на
застрахователен договор, придружен от знак по чл. 487 и сертификат „Зелена карта" по чл. 488.

За да упражни правото си на отказ по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги
от разстояние, застраховащият, който е потребител по смисъла на чл. 7, ал. 2 от същия закон, е
длъжен да върне на застрахователя получения препис, удостоверяващ наличието на застрахователен
договор, сертификата „Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по
чл. 504, ал. 1.
(4) При сключване от разстояние на застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите чрез
страница в интернет на застраховател или застрахователен посредник писмената форма се смята за
спазена и без подпис на застраховащия, ако той е заплатил застрахователната премия или
съответната вноска по нея чрез същата страница, с кредитна или дебитна карта, издадена на името на
застраховащия.
В случая по изречение първо застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен, в
срок три работни дни, да предостави на застраховащия застрахователната полица на хартиен
носител, подписана саморъчно от застрахователя, съответно застрахователния посредник,
придружена от знак по чл. 487 и сертификат „Зелена карта" по чл. 488.
В този случай подпис на застраховащия върху застрахователната полица не е необходим.
За да упражни правото си на отказ по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги
от разстояние, застраховащият, който е потребител по смисъла на чл. 7, ал. 2 от същия закон, е
длъжен да върне на застрахователя, съответно застрахователния посредник, получената
застрахователна полица, сертификата „Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487
съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1.
(5) В случаите по ал. 4 договорът се смята за сключен от момента на получаването от застраховащия,
чрез електронни средства, на потвърждението на застрахователя или застрахователния посредник, за
сключване на договора. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със
застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на
сключването на договора.
(6) Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите може да се сключва от
застраховател или застрахователен посредник от разстояние, след като той е получил от ползвателя
на застрахователната услуга копие от част първа от свидетелство за регистрация на моторното
превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката.

