ПРИЛОЖЕНИЕ 15
МИНИМАЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ЧАСТ 1
ЧАСТ 1 – ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕРА
1. Концесионерът ще поддържа в сила, за своя сметка, от Началната дата на концесията (или
от по-късна дата, която може да бъде договорена между Концедента и Концесионера) до
изтичането на срока на този Концесионен договор, всички застраховки описани в това
Приложение и отговарящи на посочените по-долу условия:
(а) Изискванията на Част 1А (Строителни застраховки) от това Приложение за Срока на
Концесията, през който ще се извършват Строителни дейности на Летището и на Обекта
на Концесията, включващи, наред с другото, обновяване, подобряване на съществуващи
сгради или изграждане на нови такива. Изискванията на Част 1Б (Оперативни
застраховки) от това Приложение, за всички други дейности, произтичащи от
Концесионния договор, за които Концесионерът се ангажира или е отговорен.
Политиките, описани в съответните части на това Приложение, трябва да включват
съответното одобрение съгласно Част 2 от това Приложение. Освен това, с изключение
на задължителните застраховки и застраховка за професионална отговорност, които
Концесионерът трябва да изисква да бъдат предоставяни от други лица, и освен ако не е
предвидено друго в това Приложение, Концесионерът трябва да гарантира, че за всяка
полица, сключена съгласно това Приложение, Концесионерът е посочен като основен
застрахован.
Концесионерът трябва да направи така, че Концедентът e посочен като допълнително
застрахованo лица или съзастрахованo лицe по такъв начин, че застраховката да
функционира като при издадени отделни полици, но без да се увеличава общата сума на
застрахователно покритие. Това изискване не се прилага по отношение на (i)
застраховката, изисквана съгласно полицата за Забавяне на строителството в началото
("DSU"), за Срока на Концесията, когато трябва да се извършват Строителни дейности
на Летището и Обекта на Концесията (с изключение на застраховката на Концесионното
възнаграждение), (ii) Отговорност на работодателя и Застраховка „Професионална
отговорност за проекта“ по време на Строителните дейности, посочени в Част 1А на това
Приложение, и (iii) Отговорност на работодателя, посочена в Част 1Б на това
Приложение).
(б) До степента, изисквана от българското законодателство, и не по друг начин,
застрахователните полици съгласно Минималните застрахователни изисквания се
издават от застраховател или застрахователи, лицензирани от време на време съгласно
българското законодателство да застраховат такива рискове.
(в) Концесионерът трябва също така да вземе предвид следните изисквания:
(i) считани за подходящи и благоразумни от Концедента (действащ разумно) за всички
дейности предприети за да може Концесионерът да изпълнява задълженията си
съгласно Концесионния договор; и/или
(ii) необходими за спазване на приложимите закони.
(iii)
ЧАСТ 1A - СТРОИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ

ЗАСТРАХОВКИ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Този Концесионен договор определя специфични за него условия, които имат приоритет пред
условията по полиците.
Застраховки по време на Строителните дейности
1. Застраховка „Всички строителни рискове“ ("CAR");
2. Застраховка „Забавяне на строителството в началото” ("DSU");
3. Застраховка „Гражданска отговорност“ в строителството ("TPL");
4. Застраховка „Правна отговорност на изпълнителите на летището” ("ACLL");
5. Застраховка „Политическо насилие и тероризъм" ("PVT");
6. Застраховка „Морско карго" ("Marine");
7. Застраховка „Забавяне на строителството в началото - Морско карго" ("Marine DSU");
8. Застраховка „Професионална отговорност за проекта" ("PSPL");
9. Застраховка „Отговорност на работодателите”; ("Employers"), и
10. Гражданска отговорност за МПС ("Motor").
1.

Застраховка „Всички строителни рискове“ ("CAR")

Основен застрахован: Концесионерът
Допълнително
застраховани:

Концедентът;
Изпълнители (в това число управляващи изпълнители
и/или подизпълнители от всякакво ниво, само по
отношение на техните дейности на обекта);
Кредитори;
Всички страни, участващи в изпълнението на Концесията,
включително дъщерни и холдингови дружества на всяка от
страните;
Други, предоставящи стоки или услуги във връзка с
Концесията като изпълнители, производители и
доставчици
и
професионални
консултанти
на
гореизброените, но само за техните ръчни дейности на
обекта; и
Всеки от гореизброените включват съответните им
директори, служители с ръководни функции, други
служители, изпълнители (и пълномощници) и техните
права и интереси.

Застраховано
имущество:

Строителните дейности и всички други постоянни и
временни работи, свързани с Летището, изпълнени и в
процес на изпълнение, материалите, частите, изкопите,
резервните части, консумативите и всички други части или
единици от имущество или оборудване от какъвто и да е
характер имуществото на застрахования или за което той е
отговорен (но с изключение на строителните съоръжения и
оборудване на изпълнителите или подизпълнителите),
докато са на или в близост до Обекта на Концесията, вкл.
писти, пътища, постоянни конструкции, подходни пътища
и свързаната с тях инфраструктура, зони за складиране,
електрически, телекомуникационни и ВиК съоръжения за
присъединяване и всички свързани и спомагателни работи
срещу всички рискове от директна физическа загуба или
повреда и всички рискове при изпитвания и въвеждане в

експлоатация.
Обхват на
покритието:

"Всички рискове" от физическа загуба или повреда поради
каквато и да е причина, която не е изключена, във връзка с
имуществото от всякакъв вид, използвано и предназначено
за включване в Строителните дейности, произтичащи от
задълженията на Концесионера по този Концесионен
договор, вкл. електрическа и механична повреда.

Географско
покритие:

Да се включат всички строителни обекти и временни зони
за складиране, разположени във и извън границите на
Обекта на Концесията и навсякъде в България по
отношение на вътрешен наземен транзит и временно
складиране.

Срок на
застраховката:

От началото на Строителните дейности до изтичането на
12-месечния (дванадесет) срок на отговорността за
дефекти.

Застрахователна
сума:

Пълната възстановителна стойност на Строителните
дейности, вкл. обезщетение за разходите за разрушаване и
отстраняване на отломки и отпадъци, и професионални
такси (вкл. управление на строителството и митнически
сборове (но по отношение на покритията, описани по-долу
в Необходимите допълнителни покрития (както е
определено в тази т. 1) вътрешните лимити са както е
договорено).

Самоучастие:

По отношение на всяко събитие, възникнало по време на на
Строителните дейности, до съответните дати на
завършването им, и включващо временни строителни
дейности, природни бедствия, не повече от сто хиляди евро
(€ 100,000), освен за изпитвания/пускане в експлоатация,
дефекти
в
дизайна,
плановете,
претенции
по
спецификацията, при които самоучастието ще бъде не
повече от петстотин хиляди евро (€ 500,000). Доколкото е
разрешено от Законодателството, Самоучастието (както е
определено в тази т. 1) за всяка загуба в резултат на
земетресение трябва да има стойност (индексирана), която
не надвишава един процент (1%) от застрахователната
сума.

Необходими
допълнителни
покрития:

Да се включат, в зависимост от договорените минимални
под-лимити за всяко събитие, описано по-долу, или да се
договорят:
a) клауза за увеличаване сто и двадесет процента
(120%);
б) компютърно и електронно оборудване, носители на
данни; клауза за планове, спецификации, чертежи;
в) клауза за публични органи;
г) автоматично възстановяване на застрахователната
сума при нулева допълнителна премия за загуби под
пет милиона евро (€ 5,000,000);
д) 50/50 клауза;
е) разходите за бързо изпълнение покриват десет

процента (10%) от застрахователната сума; при
настъпване на събитие да се покрият, наред с
другите, допълнителните разходи, направени от
застрахования във връзка с възнаграждения за
извънреден труд, наемане на алтернативни
съоръжения, машини и оборудване, въздушен
транспорт;
ж) разширено покритие за поддръжка за дванадесет (12)
месеца;
з) клауза за грешен дизайн LEG3/96;
и) вътрешни наземни транзити на стоки и материали,
закупени на местно ниво/складиране извън обекта,
включително товарене и разтоварване;
к) отстраняване на отломки и отпадъци - пет процента
(5%) от загубата, в размер на минимум десет
милиона евро (€ 10,000,000) и също включване на
разпоредба за овехтели сгради, при което
застраховката ще покрива заплащане на стопански
ремонти, а във връзка с големи щети ще покрие
плащане или за разрушаване и разчистване на
обекта, или за разрушаване и подмяна, на база
договорена стойност, както е договорено между
Концедента и Концесионера;
л) професионални хонорари, вкл. за архитекти,
надзорници/инспектори, юристи, консултантиинженери и други хонорари, възникнали в резултат
на загуба, платима съгласно полицата;
м) седемдесет и два (72) часова клауза;
н) отказ
от
суброгация,
вкл.
многократна
застрахователна клауза (LEG Формуляр) със
заличена част (vii);
о) митнически сборове - по-специално се разширява
загубата на застрахованото имущество, за да включи
всички приложими мита, ако са включени в
първоначалната застрахователна сума;
п) планове и спецификации за покриване на загуба или
повреда на планове, спецификации, чертежи,
програми, софтуер и други документи за изпълнение
на Концесията;
р) временни ремонти и минимизиране на загубите;
превантивни мерки за покриване на разходите за
предприемане на мерки за намаляване или избягване
на потенциална загуба;
с) дейности по оборудване на помещения по сключени
от Летището договори за наем до степента, ако има
такава, на отговорността на Концесионера да
застрахова по договор;
т) щандове на открито/магазини;
у) съществуващо имущество или имущество,
принадлежащо или което е на грижа, попечителство
или контрол;
ф) противопожарни съоръжения;
х) разходи за търсене на течове;
ц) временни съоръжения; и
ч) клауза за набиване на пилони, фундаменти и

подпорна стена (MRe 121 или еквивалентна).
Основни
изключения:

2.

а) война и гражданска война; бунт, революция, въстание;
б) радиоактивно замърсяване;
в) разходи за коригиране на нормалното износване и
постепенно влошаване;
г) загуба на пари, банкноти и парични инструменти;
д) обезщетения за вреди, наказателни глоби и санкции;
е) изключване на кибер- и електронни данни и
разпознаване на дата;
ж) тероризъм;
з) прекратяване на работата;
с) необясним недостиг или липса;
й) съоръжения и оборудване на изпълнители;
к) последваща загуба;
л) корозия;
м) умишлени действия;
н) ядрени рискове за покритие за радиоактивно
замърсяване и ядрени рискове;
о) обезщетения за вреди за покритие на обезщетения за
вреди при забава или задържане, или във връзка с гаранции
за изпълнение;
п) азбест; и
р) плесен.

Застраховка „Забавяне на строителството в началото” ("DSU")

Основен застрахован: Концесионерът
Допълнително
застрахован:

Концедентът

Минимално
покритие:

а) очаквано намаление на Приходите (без приспадане по
отношение на суми, дължими на Концедента) (минус
частта от разходите, променяща се пропорционално с
приходите) за период не по-малък от: i) дванадесет (12)
месеца по време на целия период (както ще бъде
определено във Финансовите споразумения (ако има
такива)) и ii) дванадесет (12) месеца след края на този
период (както е определено във Финансовите споразумения
(ако има такива)) и (б) покритие за баланс на лимитите за
обезщетяване на Концедента по отношение на брутното
Концесионно възнаграждение за не по-малко от разликата
между (i) прогнозното Концесионно възнаграждение за
двадесет и четири (24) месечен период на обезщетение и (ii)
тази част от очакваното намаление на Приходите или
EBITDA (според случая), дължима на Концедента съгласно
настоящия Договор, застраховано по т. а) на този Раздел 2
от Част 1А на това Приложение, ако каквато и да е част от
Имуществото, Застраховано по Раздел 1 от настоящата
Част 1А на това Приложение, е изгубена, унищожена или
повредена от някой от рисковете, Застраховани съгласно
Раздел 1 от настоящата Част 1А на това Приложение, което
причинява прекъсване или намеса в Летищните услуги.
б) да обезщети застрахования по отношение на договорни

задължения да покрива фиксирани постоянни такси и
редовни погасителни вноски по обслужването на кредита,
състоящи се от лихвени плащания и погашения на
главницата, произтичащи от събитие, покрито от полицата
за всички строителни рискове, което води до забавяне на
засегнатата част от Строителните дейности след очакваната
дата на приключването им.
Срок на
застраховката:

Съгласно CAR полицата.

Застрахователна
сума:

Сума, изчислена с използване на стойности от Финансовия
модел, където е възможно, и равна на сума, която да
обезщети Застрахованите лица за всички застраховани
загуби, които трябва да бъдат покрити съгласно тези
Минимални застрахователни изисквания.

Период на
обезщетение:
Самоучастие:

Не по-малко от дванадесет (12) месеца.
Не повече от общо четиридесет и пет (45) дни, (освен за
шестдесет (60) дни по отношение на Допълнителното
покритие за доставчици по-долу).

Общи допълнителни
покрития:

Допълнително покритие за доставчици: Забавяне
вследствие на загуба или повреда, причинена от
пожар, мълния, въздухоплавателно средство,
експлозия, природни бедствия, на основните
съоръжения и машини в помещенията на
доставчика;
 Комунални услуги: Забавяне вследствие на загуба
или повреда в помещенията на доставчиците на
електроенергия, газ, вода, телекомуникации и
канализация, причинени от пожар, мълния,
въздухоплавателно средство, експлозия, природни
бедствия;
 Отказ на достъп: Забавяне вследствие на загуба
или повреда в близост до Обекта по проекта, което
води до отказ на достъп;
Доплнителните покрития по-горе ще бъдат предмет на
периода за изчакване за самоучастие по полицата, за не
повече от шестдесет (60) дни от всяка загуба.
• увеличени разходи за труд най-малко пет милиона
евро (€ 5,000,000);
• допълнителни увеличени разходи за труд.

Основни
изключения:

Изключенията ще бъдат съгласно CAR покритието. DSU
полицата ще изключи и всяка загуба, понесена вследствие
на забавяне причинено от или в резултат на:
а) загуба или повреда на строителни съоръжения и
оборудване;
б) загуба или повреда на имущество, което е на грижата,
попечителството или контрола на застрахования; с
изключение на имущество, което е критично необходимо за
изпълнение на Строителните дейности;



в) всяко ограничение или условие, наложено от публичен
орган;
г) липса на средства;
д) загуба или повреда на артикули, получени или
използвани от работодателя за периоди, различни от
периода на изпитвания на процеса; и
е) неустойки или вреди от какъвто и да е характер за
нарушение на договор или за забава или неспазване на
разпореждания.
3.

Застраховка "Гражданска отговорност" в строителството ("TPL")

Застраховани
страни:

Концесионерът

Допълнително
застраховани:

Концедентът;
Изпълнители (вкл. изпълнители на инженерни дейности, доставчици
и изпълнители на строителни дейности) и всички подизпълнители от
всяко ниво, и
Други лица, предоставящи стоки или услуги във връзка с Концесията
като изпълнители, производители и доставчици и професионални
консултанти на горните, но само за техните ръчни дейности на място
на обекта (с изключение на правната отговорност за продуктите на
тези производители и доставчици), всеки за своите сътоветни права
и интереси.

Минимално
покритие:

Застраховка срещу такива суми, които Застрахованите страни стават
правно задължени да платят като обезщетение вследствие на:
а) смърт, телесна повреда, болест или заболяване на трети
страни (фатално или не); или
б) щети и/или загуба на използване в резултат на увреждане
на имущество, принадлежащо на трети лица,
произтичащи от или във връзка със загуба или повреда, произтичаща
от поддръжката, експлоатацията и/или управлението на Летището и
Обектите на Концесията и/или във връзка със Строителните
дейности, както и правни разноски и разходи, направени при
разрешаване на каквато и да е застрахователна претенция, и във
всеки случай – за всяко събитие.

Географско
покритие:

Териториални граници – в целия свят по отношение на отговорност,
произтичаща от Концесията.

Юрисдикция:

В целия свят.

Срок на
застраховката:

Съгласно CAR полицата.
Удължаването на срока на полицата – съгласно CAR полицата.

Лимит на
обезщетение:
Самоучастие:

Най-малко двадесет милиона евро (€ 20,000,000)

Допълнителни
покрития:

а) задължения, произтичащи от внезапно, непредвидено
неочаквано изтичане и замърсяване (NMA 1685);

Не повече от един милион евро (€ 1,000,000) за всяка претенция, само
за имуществени щети на трети лица. Няма да има самоучастие за
претенции за телесна повреда.
и

б) клауза за кръстосана отговорност;
в) договорна отговорност – договорна отговорност, поемана от
Застрахования по споразумение, не по-широка от приложимата при
непозволено увреждане;
г) механично задвижвани превозни средства – отговорност за
механично задвижвани превозни средства, докато те се използват
като средство за търговия в рамките на Обекта на Концесията; и
д) задължения за задържане, неправилен арест, възпрепятстване;
Основни
изключения:

4.

а) разходи за отстраняване на загуби или вреди за Концесията;
б) отговорност на работници и служители и отговорност, покрита по
Гражданска отговорност на автомобилите на Концесионера;
в) глоби и санкции;
г) професионално обезщетение;
д) обезщетения за вреди;
е) умишлени актове – имуществени щети, които произтичат от
умишлени действия или пропуски от страна на Застрахования и
които са разумно предвидени от него, като се има предвид характерът
и обстоятелствата на това действие или пропуск;
ж) замърсяване – полицата изключва всички загуби от замърсяване,
различни от тези, които са резултат от внезапно, разпознаваемо,
непреднамерено и неочаквано събитие, което се случва по време на
срока на застраховката;
з) азбест;
и) плесен; и
к) всички други изключения съгласно договорената формулировка на
полицата.

Застраховка „Правна отговорност за изпълнителите на летището“ ("ACLL");

Застраховани
страни:
Допълнително
застраховани:

Концесионерът

Концедентът
Други лица, предоставящи стоки или услуги във връзка с Концесията
като изпълнители, производители и доставчици и професионални
консултанти на горните, но само за техните ръчни дейности на място
на обекта (с изключение на правната отговорност за продуктите на
тези производители и доставчици), всеки за своите съответни права
и интереси.

Минимално
покритие:

Застраховка срещу такива суми, които Застрахованите страни
(съгласно определението в този Раздел 4) стават правно задължени
да платят като обезщетение в следствие на:
а. смърт, телесна повреда или заболяване на трети лица
(фатално или не); или
б. увреждане и/или загуба на използване в резултат на
увреждане на имущество, принадлежащо на трети лица,
произтичащи от или във връзка със строителството и поддръжката на
Летището и Обектите на Концесията и/или във връзка със
Строителните дейности, както и правни разноски и разходи,
направени при разрешаването на каквато и да е застрахователна
претенция, и във всеки отделен случай при всяко събитие.

Географско
покритие:

България, но в целия свят по отношение на отговорността за
продуктите

Юрисдикция:

България

Срок на
застраховката:

Съгласно CAR полицата.
Удължение на периода на полицата съгласно CAR полицата.

Лимит на
обезщетение:

a) Комбиниран единичен лимит (телесна повреда и имуществени
щети): сто милиона евро (€ 100,000,000) за всяко отделно събитие
и общо за годината по отношение на отговорността за
продуктите.
б) Телесна повреда ограничено до двадесет и пет милиона евро (€
25,000,000) (или еквивалента в друга валута) общо за годината,
но в рамките на Комбинирания единичен лимит, а не в
допълнение към него.

Самоучастие:

За имуществени щети не повече от:
Пет хиляди евро (€ 5,000) (или еквивалента в друга валута) за всяка
отделна загуба, но петдесет хиляди евро (€ 50,000) (или еквивалента
в друга валута) за всяка загуба за щети по въздухоплавателно
средство.

Допълнителни
покрития:

а) Допълнително покритие за телесна повреда
б) Договорна отговорност;
в) Клауза кръстосана отговорност;
г) AVN52G под-лимит седемдесет и пет милиона евро (€ 75,000,000);
д) Правни разноски и разходи;

Основни
изключения:

а) разходи за отстраняване на загуби и вреди за Концесията;
б) отговорност на работници и служители и отговорност, покрита по
Гражданска отговорност на автомобилите на Концесионера;
в) глоби и санкции;
г) професионално обезщетение;
д) тероризъм;
е) обезщетения за вреди;
ж) умишлени актове – имуществени щети, които произтичат от
умишлени действия или пропуски от страна на Застрахования и
които са разумно предвидени от него, като се има предвид характерът
и обстоятелствата на това действие или пропуск;
з) замърсяване – полицата изключва всички загуби от замърсяване,
различни от тези, които са резултат от внезапно, разпознаваемо,
непреднамерено и неочаквано събитие, което се случва по време на
срока на застраховката;
и) азбест;
й) плесен; и
к) всички други изключения съгласно договорената формулировка на
полицата.

5.

Застраховка „Политическо насилие и тероризъм“ ("PVT");

Застраховани
страни:

Концесионерът

Допълнително

Концедентът

застраховани:

Други лица, предоставящи стоки или услуги във връзка с Концесията
като изпълнители, производители и доставчици и професионални
консултанти на горните, но само за техните ръчни дейности на място
на обекта (с изключение на правната отговорност за продуктите на
тези производители и доставчици), всеки за своите съответни права
и интереси.

Минимално
покритие:

Загуба или щета в съответствие със CAR полицата (и последваща
загуба на очаквани приходи и свързани загуби, както се изисква
съгласно DSU застрахователната полица), претърпени вследствие на
забавяне на началото на Строителните дейности като пряк резултат
от физическа загуба или повреда на Застрахованото имущество по
време на строителството, изпитванията или въвеждането в
експлоатация, причинени от терористичен акт и/или политическо
насилие.

Разширения:

Съгласно DSU покритието, включително:
а) терористичен акт и/или саботаж;
б) злонамерени щети, произтичащи пряко от терористичен акт;
в) бунтове, стачки, граждански размирици;
г) инвазия, действия на чуждестранни врагове, враждебни действия
независимо дали е обявена война или не), гражданска война,
размирици, революция, държавен преврат, въстание или бунт;
д) война и гражданска война (до подходящ под-лимит не по- малък
от двадесет милиона евро (€ 20,000,000));
е) увеличени разходи за труд (с минимална застрахователна сума от
десет милиона евро (€ 10,000,000) за всяко събитие);
ж) Допълнителни увеличени разходи за труд (с минимална
застрахователна сума от десет милиона евро (€ 10,000,000) за всяко
събитие);
з) отговорност при тероризъм;
и) химически/биологически/радиационни/ядрени атаки

Изключения:

а) разходи за отстраняване на загуби или повреди на Концесията при
ядрен взрив, ядрена радиация или радиоактивно замърсяване;
б) кибер атаки;
в) прекратяване, колебания или вариации в, или недостатъчност на
доставките на вода, газ или електричество и телекомуникации от
всякакъв вид или услуга;
г) война между две или повече от следните държави: Китай, Франция,
Русия, Великобритания и САЩ;
д) заплаха или измама;
е) изземване или незаконна окупация; и
ж) конфискация, реквизиция, задържане, законна или незаконна
окупация, ембарго, карантина, всяка заповед на публичен или
държавен орган.

Срок на
застраховката:

Съгласно CAR полицата

Период на
обезщетение:

Съгласно DSU полицата

Застрахователна
сума:

Не по-малко от:
Покритие за имуществени щети: пълната възстановителна стойност

на застрахованите артикули.
Покритие за прекъсване на дейността/Загуба на Печалба: сума,
покриваща очакваната загуба на брутен приход и обслужване на
дълга (включително главница и лихва) за срока на обезщетение.
Отговорност при тероризъм: не по-малко от двадесет милиона евро
(€ 20,000,000) за всяко събитие.
Не повече от:
Имуществен раздел: петдесет хиляди евро (€ 50,000) за всяко
събитие.
Загуба на Печалба/DSU: четиридесет и пет (45) дни.
Отговорност при тероризъм: не по-малко от петдесет хиляди евро (€
50,000) само за имуществени вреди на трети страни.

Самоучастие:

6.

Застраховка Морско карго ("Marine");

Застраховани
страни:

Концесионерът

Допълнително
застраховани:

Застрахованите страни ще бъдат същите, както при застраховката
CAR

Обхват на
покритието:

"Всички рискове" за загуба, унищожаване или повреда, съгласно
Институтските карго клаузи (виж по-долу) за всички материали,
оборудване, машини, резервни части и други артикули за вграждане в
Концесионните съоръжения, докато са в транзитно преминаване по
море, земя или въздух от страната на произход в дадена точка на света
до Обекта на Концесията от момента, в който застрахованият артикул
напусне склада или фабриката за изпращане до Обекта на Концесията
или обратно, включително съхранение в склад извън обекта, различни
от тези, покрити от Застраховката "Всички строителни рискове".

Начална дата:

Датата на започване на първия транзит.

Крайна дата:

Краят на периода, застрахован от CAR полицата.

Застрахователна
сума:

Сума, определена въз основа на максималната стойност на всяко едно
транспортно и/или складово място, съгласувано с Концедента.

Самоучастие:

По-ниското от петдесет хиляди евро (€ 50,000) и три процента (3%) от
стойността на всяка отделна пратка по отношение на всяка загуба.

Основа
покритието

на

Да включва: война, стачка, бунт, саботаж, тероризъм и граждански
размирици с минимум 60 дни съхранение на Обекта на Концесията.
a) Морски транзити

Институтска карго клауза (A)

Институтски военни клаузи (Карго)

Институтски клаузи за нападения (Карго)

Институтски класификационни клаузи
б) Въздушни транзити

Институтски клаузи за карго по въздуха (по въздуха)

Институтски клаузи за война (карго по въздуха)

Други клаузи:


Институтски клаузи за нападения (карго по въздуха)
в) Сухопътни транзити
По път или железница с покритие срещу посочените по-горе
рискове, когато има такива
Карго ISM одобрение, Карго ISM клауза за таксите за спедиция

Необходими
допълнителни
покрития:

а) двеста процента (200%) Клауза за натрупване;
б) всеки вид транспорт;
в) морско карго 50/50 клауза с CAR застраховка;
г) клауза за скрита вреда;
д) институтска класификационна клауза; и
е) клауза за отстраняване на отломки и отпадъци.

Основни
изключения:

а) институтска клауза за изключване на радиоактивно
замърсяване;
б) клауза за прекратяване на транзита (тероризъм);
в) кибер клауза;
г) всички други изключения според съгласуваната формулировка
на полицата;
д) клауза за изключване на несъстоятелност;
е) институтска клауза за изключване на радиоактивно
замърсяване,
химическо,
биологично,
биохимично
и
електромагнитно оръжие;
ж) ръжда, окисляване, обезцветяване на непакетирани или
незащитени стоки и артикули, превозвани на палубата в затворени
стоманени контейнери, освен ако не са причинени от определена
опасност; и
з) електрическа и механична повреда, освен ако не е причинена от
застрахована опасност

Гаранция на
полицата:

Проучвания, които трябва да се извършат преди превоза на основни
артикули (както са определени в морската карго полица).

7.

Застраховка „Забавяне на строителството в началото - Морско карго" ("Marine
DSU");

Основен застрахован:

Концесионерът

Допълнително
застраховани:

Застрахованите страни ще бъдат същите, както при застраховката CAR

Минимално покритие:

Загуба на очаквани приходи и свързани загуби, както се изисква
съгласно DSU застрахователната полица, настъпили вследствие на
забавяне на началото на Строителните дейности като пряк резултат от
физическа загуба или повреда на Застраховано имущество съгласно
полицата за морско карго/транзит. Необходимо е също така да се
осигури покритие за увеличаване на разходите за труд, разумно
направени, за да се сведе до минимум всяка загуба, при условие че тези
разходи са икономични.
Тази полица ще покрива и забавяния на проекта поради:
а) загуба или повреда или механична повреда на кораба, на който
се превозва или се предвижда да бъде превозвано застрахованото
имущество;
б) корабът, на който се пренася имуществото, участва в обща
спасителна или животоспасяваща операция;

в) загуба или повреда или механична повреда на всеки друг превоз,
върху който застрахованото имущество е или е предназначено да
бъде пренесено, поради каквато и да е случайна причина.
Начална дата:

Датата на започване на първия транзит.

Крайна дата:

Краят на периода, застрахован по полицата за морско карго.

Застрахователна сума:

Сума, изчислена с използване на стойности от Финансовия модел,
когато е възможно, и равна на сума, с която да се обезщетят
Застрахованите лица за всички застрахователни загуби, които трябва
да бъдат покрити съгласно това Приложение.

Период на обезщетение:

Дванадесет (12) месеца от края на периода, застрахован от полицата за
морско карго.

Самоучастие:

Да не надхвърля първите четиридесет и пет (45) дни от всяка загуба.

Основни допълнителни Полицата изключва всяка претенция или забава, причинени от
неразумно задържане на гаранции в резултат от ремонти на
покрития/
застрахованото имущество, които не са приемливи за производителя
Изключения:
или неговия представител.
8.

Застраховка „Професионална отговорност за проекта ("PSPL");

Застраховани
страни:

Концесионерът

Допълнително
застраховани:

Концедента;
Държавни ползватели;
Проектант-строителя/изпълнителя, всички инженери, архитекти и
други професионални консултанти и консултанти-подизпълнители,
които предоставят професионални проектни услуги във връзка с
проектирането на всички или на някои от съоръженията и
структурите на Летището и Обекта на Концесията.

Минимално
покритие:

PSPL Застраховка във връзка с проектирането и строителството от
началото на първия проект, през периода на строителство до
началото на услугата и до края на мониторинговия период, плюс
покритие за удължен отчетен период от не по-малко от 24 месеца (но
не по-рано от минималния законоустановен давностен срок).
Това покритие е основно по отношение на Строителните дейности по
Договора (ите) за проектиране и строителство без право на участие
на даден конкретен специалист по проекта.

Самоучастие:

Максимум сто хиляди евро (€ 100,000) за всяка претенция, която не е
в допълнение към възстановена основна застраховка на проектен
специалист, но се прилага в случай, че застраховката на проектния
специалист е изчерпана или не е поддържана в съответствие с
минималните изисквания на полицата. Самоучастието се прилага и в
случаите, когато полицата е по-широка от основната застраховка на
проектния специалист.

Лимит на
обезщетение:

Десет милиона евро (10 000 000 евро) минимум за претенция и
двадесет милиона евро (20 000 000 евро) общо за годишен срок на
застраховка (включително разходи за защита и свързаните разходи и
допълнителни плащания).

Географско
покритие:

България, но в целия свят по отношение на отговорността за
продуктите.

Юрисдикция:

България.

Допълнителни
покрития:

а) разширяване на основната застраховка;
б) автоматично добавяне на фирми (в зависимост от изискванията за
отчитане на застрахователя);
в) настоящ, бивш съдружник, изпълнителен директор, директор или
акционер на Посочения застрахован, докато действат в рамките на
своите задължения за Посочения застрахован;
г) лица или персонални корпорации, наети от Посочения застрахован
по договор за персонални услуги;
д) претенция, определена като писмено или устно искане за пари или
писмено или устно твърдение за нарушение при предоставянето или
непредоставянето на професионални услуги, получени от
застрахования или Посочения застрахован и произтичаца от
единствена грешка, пропуск или небрежно действие;
е) адвокатски хонорари и свързани разноски, направени при
разследване, защита, уреждане, арбитраж или съдебни спорове;
ж) задължение за защита, дори ако твърденията са безпочвени,
неверни или измамни; и
з) Територията на целия свят (дела, заведени в България).

9.

Застраховка „Отговорност на работодателите” ("Employers"); и

Основен застрахован Концесионерът; и
принципал:
Всяко дружество или изпълнител, за които той отговаря.
Допълнително
застрахован:

Концедента.

Срок на
застраховката:
Минимално
покритие:

Съгласно CAR полицата.

Територия:

България

Юрисдикция:

България

Условия:

Премията подлежи на преизчисляване (само за в бъдеще) в края на
срока на полицата.
Застрахованият трябва да предприеме всички необходими предпазни
мерки, защити и мерки в съответствие с разпоредбите на българското

В съответствие с приложимите закони, включително българското
законодателство, което предоставя покритие на работодателя за
неговата правна отговорност спрямо работниците и служителите за
телесни повреди, произтичащи от и по време на тяхната заетост, в
допълнение към помощите от социалноосигурителните организации.

законодателство за предотвратяване на злополуки и телесни повреди.
10.

Гражданска отговорност за МПС ("Motor").

Основен
застрахован
принципал:

Концесионерът

Допълнително
застрахован:

Застрахованите страни ще бъдат същите, както при застраховката
CAR

Обхват
покритието

на "Цялостна застрахователна полица".

Период
застраховка
Крайна дата

на Съгласно CAR полицата.
Крайната дата на застраховката CAR .

Минимално
покритие:

В съответствие с приложимите закони

Самоучастие:

Не повече от 20,000 евро

Територия:

България

Юрисдикция:

България

ЧАСТ 1B – ОПЕРАТИВНИ ЗАСТРАХОВКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ
ЗАСТРАХОВКИ ЗА СРОКА НА КОНЦЕСИЯТА
Минималното застрахователно покритие, което се изисква да бъде получено и поддържано от
Концесионера, ще включва следните видове застраховки, всяка от които се предоставя съгласно
полици, съдържащи разпоредби, които са разумно стандартни на застрахователния пазар за
такива застраховки.
Настоящият Договор определя специфични за него условия, които имат приоритет пред
условията по полиците.
Застраховки за Срока на Концесията
1.
2.
3.
4.
5.

Застраховка "Всички рискове" – имуществени щети;
Застраховка "Прекъсване на дейността";
Застраховка „Политическо насилие“;
Застраховка „Отговорност на собствениците и операторите на летището“; и
Застраховка “Отговорност на работодателите“.

1.

Застраховка Всички рискове - имуществени щети

Основен застрахован Концедентът и Концесионерът (в зависимост от собствеността върху
принипал:
Обекта на Концесията и Концесионните активи)

Обхват на
покритието:

"Всички рискове" за загуба или повреда, поради каквато и да е
причина, която не е изключена, на всяко описано имущество и
интереси, включително имущество на други лица, което е под
грижата, попечителството или контрола на Застрахованите, за което
те са отговорни, използвано за или във връзка със собствеността и
дейностите на Концесията.

Застраховано
имущество:

Всички активи, състоящи се от собствеността и дейностите по
Концесията, но без ограничение до Летището и всички или всяка от
структурите на Летището, неговата недвижима собственост
(включително Летищните съоръжения и всички писти, полоси за
рулиране и перони), превозни средства, прикрепени съоръжения,
както и развитието на Летището.
Това ще включва електронно и компютърно оборудване, сгради и
тяхното съдържание, складови наличности, прикрепени съоръжения,
подвижни или транзитни, от всякакъв вид и описание, които не са
изключени по друг начин и са собственост, взети на лизинг, наети
или взети назаем от Концесионера или под негова грижа,
попечителство или доверително управление, или за които
Концесионерът е отговорен или е поел отговорност, всичките част от
или във връзка със задълженията на Концесионера по този Договор.

Срок на
застраховката:

Годишен период от Началната дата на Концесията до края на Срока
на Концесията.

Застрахователна
сума:

Изчислена с използване на стойностите от Финансовия модел, когато
е възможно, застрахователната сума ще се основава на
възстановителната (подмяна с ново) стойност на застрахованите
Концесионни Активи.

Географско
покритие:
Самоучастие
(индексирано):

Навсякъде в България и по целия свят за временно отстраняване.

Необходими
допълнителни
покрития:

Да включват, при спазване на договорените подлимити:
а) повреда на машини и експлозия на котела;
б) допълнителни разходи за спазване на изискванията на
публичните /местни органи на властта;
в) клауза за автоматично придобиване;
г) имущество в транзит;
д) автоматично възстановяване на застрахователната сума;
е) покритие за бързо изпълнение;
ж) разходи за борба с пожари;
з) пари в брой и печати;
и) професионални хонорари/хонорари на архитекти и
надзорници/инспектори;
й) отстраняване на отломки и отпадъци, разрушаване и
увеличени разходи за строителство, включително клауза за
овехтели сгради, при които застраховката ще заплати за
икономични ремонти, а във връзка с големи щети или ще плати
за разрушаване на сградата и разчистване на площадката или за
разрушаване и подмяна до стойност, договорена между
Концедента и Концесионера;
к) съдебни дела и труд;
л) отговорност на наемателите и съседите;
м) клауза за плащане на наем/загуба на наемна стойност;
н) седемдесет и два (72) часова клауза;
о) дребни работи;
п) планове, документи и данни/ценни документи и регистри;
р) временно отстраняване;
с) клауза за защита от инфлация на застрахователната сума не помалко от двадесет процента (20%);
т) петнадесет (15%) условие на подзастраховане;
у) разходи за извънреден труд и експресни превози на товари.

Основни
изключения:

2.

Да не надвишава петдесет хиляди евро (€ 50,000) за всяко събитие за
имуществени щети, освен при земетресение и цунами, при които
самоучастието няма да надвишава един процент (1%) от
застрахователните суми.

а) война и гражданска война;
б) радиоактивно замърсяване;
в) разходите за отстраняване на последици от износване,
постепенно влошаване, недостатъци, деформации; изкривявания,
пукнатини или частични фрактури, дефекти в проектните
материали или изработката, но това няма да изключва
последващи щети, произтичащи от последваща причина, която
не е изключена по друг начин;
г) тероризъм;
д) последваща загуба;
е) кибер клауза;
ж) необясним недостиг или липса;

Прекъсване на дейността

Основен

Концесионерът

застрахован:
Минимално
покритие:

Да обезщети Застрахования по отношение на договорните
задължения за покриване на Концесионно възнаграждение, такси,
фиксирани постоянни такси и редовни плащания по обслужване на
дълга, състоящи се от погасявания на главницата и лихвите,
произтичащи от събитие, покрито от полицата за „Всички рискове“,
описана в Раздел 1 по-горе, което предизвиква прекъсване на
нормалните търговски дейности на Летището и Обектите на
Концесията.
Покритие, включващо обезщетение за Концесионера по отношение
на приходите в съответствие с последния Финансов модел (без
приспадане на суми, дължими на Концедента), увеличени разходи за
труд и допълнителни увеличени разходи за труд.

Срок на
застраховката:
Застрахователна
сума:

Съгласно Застраховка "Всички рискове" – имуществени щети.

Период на
обезщетение:
Самоучастие:

Не по-малко от дванадесет (12) месеца.

Необходимо
допълнително
покритие:

Да включва, при спазване на договорените подлимити:
а) прекъсване, причинено от физическа загуба, която не е изключена
от полицата "Всички рискове" и се случва в радиус от десет
километра (10 км) до Обект на Концесията на Летището и която
възпрепятства или предотвратява достъпа до Обекта на Концесията
на Летището; и
б) допълнително покритие на доставчиците/комуналните услуги по
отношение на посочените доставчици/комунални услуги само за
пожар, мълния, експлозия и опасности от въздухоплавателни
средства.

Основни
изключения:

Да следват застраховката "Всички рискове" – имуществени щети.
В допълнение ще се прилагат следните изключения:

липса на средства;

глоби и санкции; и

загуба на лиценз.

3.

Загубата на Приходи да включва допълнително увеличени разходи за
труд и допълнителни увеличени разходи за труд.

Да не превишава първите тридесет (30) дни на всяко прекъсване.

Политическо насилие

Основен
застрахован:
Допълнително
застрахован:

Концесионерът

Минимално
покритие:

Загуба или повреда на имущество и последваща загуба на очаквани
приходи и увеличени разходи за труд, последвали като пряк резултат
от физическа загуба или повреда на имущество, причинени от
терористичен акт и/или политическо насилие.

Разширения:

Според покритието за „Прекъсване на дейността“ плюс:

Концедента

а) терористичен акт и/или саботаж;
б) злонамерени щети, произтичащи пряко от терористичен
акт;
в) бунтове, стачки, граждански размирици;
г) инвазия, действия на чуждестранни врагове, враждебни
действия (независимо дали е обявена война или не),
гражданска война, бунт, революция, държавен преврат,
въстание или бунт;
д) война и гражданска война (под-лимит до тридесет милиона
евро (€ 30,000,000);
е) увеличени разходи за труд (с минимална застрахователна
сума от десет милиона евро (EUR 10,000,000) за всяко
събитие); и
ж) Допълнителни увеличени разходи за труд (с минимална
застрахователна сума от десет милиона евро (€ 10,000,000) за
всяко събитие);
з) химически/биологически/радиационни/ядрени атаки
Изключения:

а) разходи за отстраняване на последиците от загуба или вреди за
Концесията при ядрен взрив, реакция, ядрена радиация или
радиоактивно замърсяване;
б) замърсители или заразители, химическо или биологично
освобождаване/изтичане или излагане на всякакъв вид;
в) кибер атаки;
г) прекратяване, колебания или вариации на, или недостатъчни
доставки на вода, газ или електричество и телекомуникации от
всякакъв вид или услуга;
д) заплаха или измама;
е) изземване или незаконна окупация; и
ж) конфискация, реквизиция, задържане, законна или незаконна
окупация, ембарго, карантина, всяка заповед на публичен или
държавен орган.

Застрахователна
сума:

Не по-малко от прогнозната максимална загуба (имуществени щети
и бизнес прекъсване съвкупно).

Срок на
застраховката:
Период на
обезщетение:

Съгласно Застраховка "Всички рискове" - имуществени щети.

Самоучастие:

Раздел "Имущество": петдесет хиляди евро (€ 50,000) за всяко
събитие.
Раздел "Прекъсване на дейността / Загуба на печалба: 21 дни.

4.

Не по-малко от дванадесет (12) месеца

Отговорност на собствениците и операторите на летището

Основен
застрахован:

Концесионерът

Допълнително
застрахован:

Концедента

Срок на

Годишен период от Началната дата на Концесията до края на Срока

застраховката:

на Концесията.

Минимално
покритие:

Всички суми, които който и да е Застрахован става правно задължен
да плати като обезщетение вследствие на:
а) смърт, телесна повреда, болест или заболяване на трети страни
(фатално или не), и/или
б) повреда на, и/или загуба на използване на имущество в
резултат на щети на имущество, принадлежащо на трети лица,
произтичащи от или във връзка с дейностите по Проекта,
включително произведени и доставени продукти, включително
отговорност за тях,
произтичащи от собствеността, дейността, използването и
поддръжката на Летището, включително спомагателни летищни
дейности (включително, но не само, наземно обслужване),
предоставяне на охрана и противопожарни услуги (включително
поддръжка на кулите за контрол на въздушното движение) или
по друг начин във връзка с Концесията и/или във връзка с
изпълнението и/или предоставянето на Строителни дейности и
услугите на Летището; както и правни разноски и разходи,
направени при разрешаването на всяка претенция, и във всеки
отделен случай съгласно формулировката на формуляра за
настъпване на събитие.

Самоучастие:

По отношение на имуществени щети:
Пет хиляди евро (€ 5,000) (или еквивалента в друга валута) за всяка
загуба, но не повече от десет хиляди евро (€10,000) (или еквивалента
в друга валута) за всяка загуба във връзка с щети на
въздухоплавателни средства.

Лимит на
обезщетение:

Комбиниран единичен лимит (Телесни повреди и Имуществени
щети):
Не по-малко от петстотин милиона евро евро (€ 500,000,000) (или
еквивалента в друга валута) за всяко едно събитие и общо годишно.

Географско
покритие:

България, но в целия свят по отношение на отговорността за
продуктите.

Юрисдикция:

По целия свят.

Необходими
допълнителни
покрития:

а) AVN52G подлимит петстотин милиона евро (€ 500,000,000);
б) AVN60A Допълнително покритие телесна повреда
(включително неправилен арест, лишаване от свобода,
задържане, съпротива при задържане);
в) AVN63 Клауза кръстосана отговорност;
г) Продуктова отговорност;
д) Правна отговорност на Концесионера, произтичаща от тяхната
дейност, но само надвишаваща всяка основна застраховка,
направена от Концесионера;
е) Отговорност за имуществени щети в зоната след митнически и
паспортни проверки, произтичаща от използването на моторни
превозни средства; и
ж) Отговорност, произтичаща от превозните средства на
Летището в рамките на Обекта на Концесията на Летището,
надвишаваща сумите, възстановими по всяка отделна
застраховка за МПС.

Изключение:

5.

AVN46B; Покритие за шум и замърсяване.

Застраховка „Отговорност на работодателя“

Основен
застрахован:

Концесионерът; и
Всяка фирма или изпълнител, за които е отговорен.

Срок на
застраховката:
Минимално
покритие:

Съгласно CAR полицата.

Територия:

България.

Юрисдикция:

България.

Условия:

Премията подлежи на преизчисляване (само за в бъдеще) в края на
срока на полицата.
Застрахованият трябва да предприеме всички необходими предпазни
мерки, защити и мерки в съответствие с разпоредбите на българското
законодателство за предотвратяване на злополуки и наранявания.

В съответствие с приложимите закони, което предоставя покритие на
работодателя за неговата правна отговорност спрямо работниците и
служителите за телесни повреди, произтичащи от и по време на
тяхната заетост в допълнение към помощите от социалноосигурителните организации (IKA или други).

ЧАСТ 2
ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИТЕ
Настоящата Част 2 от Приложение 15 се прилага за Застраховка „Всички строителни рискове“,
Застраховка „Забавяне на строителството в началото“, Застраховка „Гражданска отговорност“ в
строителството, Застраховка „Правна отговорност на изпълнителите на летището”, Застраховка
„Политическо насилие и тероризъм", Застраховка „Морско карго“, Застраховка „Забавяне на
строителството в началото - Морско карго“, Застраховка „Професионална отговорност за
проекта“, Застраховка „Отговорност на работодателите”, Застраховка "Всички рискове" –
Имуществени щети, Застраховка „Прекъсване на дейността“, Застраховка „Политическо
насилие“, Застраховка „Отговорност на собствениците и операторите на летището“ и
Застраховка “Отговорност на работодателите“ ("Застраховки").
Тълкуване
"Застрахователна полица" означава застрахователен договор, към който е приложено това
одобрение и в който това одобрение е включено в неговата цялост.
"Застраховани" означава общо всички застраховани страни, посочени в застрахователната
полица, а "Застраховано лице" означава всяка от застрахованите страни, посочени в
застрахователната полица.
"Застраховател" означава застрахователят или застрахователите, които отвреме-навреме
участват в застрахователната полица.
"Акт на злоупотреба" означава всяко обстоятелство на измама, невярно представяне,
неразкриване или каквото и да е нарушение на гаранция или условие на застрахователна полица,
при условие че страната, която е защитена така срещу нарушение на гаранция или условие,
действително не знае за, не е позволила, причинила или допринесла за това действие или
бездействие.
Използваните термини, които не са дефинирани в тези одобрения, имат значението, дадено
им в настоящия Договор.
1. Отделна полица
Всички разпоредби на всяка Застрахователна полица (с изключение на тези, отнасящи се до
границите на отговорността), ще действат така, сякаш има отделна полица, покриваща всеки
Застрахован. Съответно, отговорността на Застрахователите по всяка Застрахователна
полица към който и да е от Застрахованите няма да е в зависимост от надлежното спазване
и изпълнение от страна на което и да е друго Застраховано лице на условията на настоящата
Застрахователна полица и няма да бъде засегната от неспазване или неизпълнение от страна
на което и да е друго Застраховано лице на каквито и да е задължения, свързани с тези
Застрахователни полици, при условие, че страната, която е така защитена срещу
нарушението на гаранция или условие, действително не знае за, не е позволила, причинила
или допринесла за това действие или бездействие.
2. Интерес на участниците
Застрахователите потвърждават, че Концедентът, и съответните му старши служители,
директори, работници и служители, командировани и изпълнители са всеки допълнителен
съ-застрахован по Застрахователните полици и че премията, посочена в тези
Застрахователни полици, предоставя възнаграждение за това, че са съ-застраховани.
3. Отговорност за премия

Застрахователите потвърждават, че Концедентът не носи отговорност за плащането на
премия или друго задължение, дължимо на Застрахователите по тези Застрахователни
полици, въпреки че може да избере да плати премията. Това не освобождава Концесионера
от задълженията му да плаща премия по тази Застрахователна полица.
4. Разкриване
Нито Концедентът, нито негови представители имат задължение да разкриват информация
на Застрахователите във връзка с настоящата Застрахователна полица. Всеки Застраховател
се отказва от всякакви права, които може да има, за разкриване на документи, факти или
информация и каквото и да е друго право, което може да има, за да избегне тези
Застрахователни полици или да си възстанови вреди или да откаже да обезщети
Застраховано лице на основание неразкриване (поради небрежност или друго) от
Концедента и/или някой от неговите представители.
5. Без нарушение и отказ от суброгация
(a) Всеки от Застрахователите отбелязва и се съгласява, че ако Застрахованият, описан в
Приложението, се състои от повече от една застрахована страна, всяка от които действа
като отделен и обособен субект, тогава покритието по тази полица се прилага по същия
начин и в същата степен, като че са били издадени отделни полици за всяка застрахована
страна, при условие че общата отговорност на Застрахователите, колективно към всички
Застраховани, няма да надхвърля застрахователните суми и лимитите за обезщетение,
включително вътрешните лимити, определени с меморандум или одобрение, посочени в
Застрахователната полица, и че сумата на самоучастие няма да се увеличава в резултат
на това.
(б) Съгласно разпоредбите на т.т. (в) и (г) по-долу и на параграф 4 по-горе, допълнително се
разбира и е прието, че Застрахователите имат право да избягват отговорност за или (по
целесъобразност) да претендират обезщетение за вреди от страна на Застраховано лице
в случай на измама, съществено погрешно представяне, съществено неразкриване на
информация или нарушаване на гаранция или условие по настоящата Застрахователна
полица от негова страна, всяко от които е посочено в тази клауза като Акт на
злоупотреба, при условие, че страната, която е така защитена срещу нарушение на
гаранция или условие, не знае за, не е позволила, причинила или допринесла за това
действие или бездействие.
(в) Приема се обаче, че даден Акт на злоупотреба, извършен от едно Застраховано лице, не
накърнява правото на обезщетение на всяко друго Застраховано лице, което има
застрахователен интерес и което не е извършило такъв Акт на злоупотреба.
(г) Застрахователите се отказват от всички права на суброгация, които те могат да имат или
придобият срещу което и да е Застраховано лице, освен когато правата на суброгация
или принудително изпълнение се изискват вследствие на или по друг начин след Акт на
злоупотреба, при които обстоятелства, освен както е описано в т.(д) по-долу,
Застрахователите могат да наложат тези права независимо от продължаващия или
предишен статут на увреждащата страна като Застрахована.
(д) Независимо от разпоредбите на т. (г) по-горе, Застрахователите се отказват от всички
права, които могат да придобият срещу Концесионера, чрез суброгация в правата на
Концедента.
6. Анулиране
С изключение на всяка разпоредба за Анулиране или Автоматично прекратяване, посочена
в Полиците или всяко тяхно одобрение, предоставеното покритие може само да бъде
анулирано или съществено променено по начин, който е неблагоприятен за допълнителните
Застраховани, като се дават не по-малко от 10 дни предизвестие, но 5 дни или по-малък срок,
колкото обичайно може да се получи във връзка с покритието на военни и свързани рискове
в писмен вид на Назначения брокер. Приема се, че срокът на уведомлението започва да тече

от датата, на която е връчено от Застрахователите. Такова уведомление обаче, няма да бъде
връчвано на редовната дата на изтичане на срока на Полицата или дадено одобрение.
7. Промени в покритието
Застрахователите изпращат на Концедента 10- дневно писмено известие (или по-малък срок
(ако има такъв), както може да бъде определяно периодично от Застрахователите в случай
на AVN46 и AVN52G опасност) преди всяко намаляване в лимитите на покритието, всяко
увеличение на самоучастието или всяко прекратяване преди изтичане на първоначалния
срок на Застрахователните полици.
8. Допълнения към одобрението
По време на срока на тези Застрахователни полици, разпоредбите на това одобрение, могат
да бъдат променяни само чрез писмено споразумение между Концесионера, Концедента и
Застрахователите, като такова промяна трябва да бъде одобрена по всяка Застрахователна
полица.
9. Уведомление за претенции
Уведомление за претенция от Концесионера, или Концедента, или всяка друга страна, имаща
право на обезщетение по Застрахователните полици, при липса на явна грешка, се приема от
Застрахователите като валидно уведомление за претенция от името на всички други
Застраховани, при спазване на пълните условия на Застрахователната полица.
10. Изплащане на претенции
Застрахователите ще се консултират с Концедента (според случая) във връзка с всяка
претенция при обстоятелства, при които Концедентът (ако е приложимо) поиска такава
консултация.
Плащанията, извършени в съответствие с тази Клауза 10, покриват, до размера на плащането,
отговорността на Застрахователите да платят на Концесионера или друг Застрахован ищец.
Всички плащания по претенции по отношение на отговорността на трета страна се изплащат
на лице (лица), чиято(чиито) претенция(и) представлява(т) застрахован риск или
отговорност, при условие, че това лице е погасило всички претенции срещу Застрахованите
по отношение на риска или отговорността, във връзка с които е направена претенцията,
освен в случаите (без нарушаване на условията на полицата за противното), когато даден
Застраховател поема отговорност за обезщетяване на Застрахованото лице по отношение на
претенциите или отговорностите, които Застрахованото лице е уредило директно с ищеца, и
когато са изплатени парични средства на такъв ищец, в който случай плащането по полицата
на такива суми се извършва в съответствие с инструкциите на съответния Застрахован.
Всички премии за възстановяване се изплащат по Застрахователната сметка със специална
цел.
11. Първоначална застраховка
Изрично се приема и договаря, че Застрахователните полици осигуряват покритие на
Застрахованите и че в случай на отговорност, покрита от настоящата Застрахователна
полица, която също се покрива изцяло или частично по всяка друга застрахователна полица
или полици, сключени от или от името от която и да е от страните, съставляващи
Застрахованите, Застрахователите ще обезщетят Застрахованото лице, все едно тази друга
застрахователна полица или полици не са били в сила и Застрахователите се отказват от
правото си на обжалване (ако има такова) срещу Застрахователите на друга такава
застрахователна полица или полици.
12. Намаления в покритието

По която и да е Застрахователна полица не се правят никакви намаления на лимити или
покрития или увеличения на самоучастия и изключения, независимо дали по искане на някой
от Застрахованите лица или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на
Концедента. За избягване на съмнение това не засяга или променя правата на
Застрахователя(ите) да прекрати(ят) покритието в съответствие с условията на която и да е
Застрахователната полица, при условие, че Концедентът винаги е уведомен.
13. Уведомление
Всички уведомления или други съобщения по или във връзка с Застрахователната полица се
изпращат по факс и по пощата. Всяко такова уведомление от Застрахователите, се счита за
предадено на по-ранната дата от:
(a) ако е по електронна поща, когато е изпратено, но само ако компютърът на изпращача
потвърди успешното изпращане; и
б) ако е по пощата, в рамките на пет дни след изпращане от съответния офис на
Застрахователя.
14. Разкриване на информация
Всеки застраховател потвърждава, че е получил от Концесионера цялата необходима за него
информация, която е от значение за рисковете, застраховани от такава Застрахователна
полица.
15. Заместване на одобрението
Условията на тези конкретно договорени одобрения заменят всяка противоречаща
разпоредба във всяка Застрахователна полица.
Никаква Застрахователна полица не покрива каквато и да е пряка или косвена загуба или
вреда на Застраховано лице, когато загубата или вредата възникнат поради пропуск за
действие, небрежност, грешка, невярно представяне, пропуск или нарушение от страна на
това Застраховано лице, но само ако това бездействие, небрежност, грешка, невярно
представяне, пропуск или нарушение са умишлени от страна на това Застраховано лице. При
все това се приема, че умишлено бездействие, небрежност, грешка, невярно представяне,
пропуск или нарушение, извършено от едно Застраховано лице, не накърняват правото на
обезщетение на всяко друго Застраховано лице, което има застрахователен интерес и което
не е извършило съзнателно или преднамерено бездействие, небрежност, грешка, невярно
представяне, пропуск или нарушение.

ЧАСТ 3
ФОРМА НА БРОКЕРСКО ПИСМО ЗА ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ
[НА ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР]
Дата: [♦]
[Концедент]
Концесия на Летище София, Концесионен договор ("Концесионният договор") с[дата]
Уважаеми Господа,
Ние, [Име на Застрахователен брокер], действаме като Застрахователен брокер
("Застрахователен брокер"] ("ние" или "нас") за [Име на компанията] ("Концесионера") и в
съответствие с получените от тях указания Ви предоставяме потвърждения, свързани с
осигурените от нас застраховки във връзка с горепосочения проект. В тази връзка Ви
предоставяме изброените по-долу потвърждения. За избягване на съмнение, всички
потвърждения, изложени в това писмо, са дадени в съответствие с нашето ниво на знания към
датата на настоящия договор и в качеството ни на застрахователен и презастрахователен брокер
за Концесионера по отношение на застраховките за концесията (както е определено по-долу).
Използваните термини, които не са дефинирани в това писмо, имат значението, дадено им в
Концесионния договор.
В качеството си на Застрахователен брокер, ние сме уредили застрахователна защита по
отношение на Концесията, доказвана от придружаващите бележки (заверени копия от които са
приложени към настоящото писмо) във връзка със застраховката Всички строителни рискове,
застраховка Всички строителни рискове, застраховка за Забава на началото, застраховка за
отговорност на трети страни, ACLL, PVT, Marine, Marine DSU, PSPL, Employers, МПС,
застраховка Всички рискове (Имуществени щети), застраховка Прекъсване на дейността,
Политическо насилие, Собственици на летището и Отговорност на операторите и застарховка
Отговорност на работодателите („Застраховките за концесията“). Потвърждаваме, че тези
застраховки са в пълна сила към датата на настоящото писмо. Също така потвърждаваме, че
съответните одобрения ("Одобренията"), приложени като Част 2 (Одобрения), са предоставени
за Застраховките за концесията до степен, доколкото някоя от клаузите, изброени в Част 2
(Одобрения), все още не се съдържа в полицата.
Що се касае до всяка от Застраховките за концесията към датата на настоящото писмо,
потвърждаваме, че всички дължими премии по отношение на застраховките, според случая, са
платени.
Ние сме уредили сключването на Застраховките за концесията въз основа на информация и
указания, дадени от Концесионера. Не сме направили никакви конкретни или специални
запитвания относно Застраховките за концесията извън онези, които обикновено правим в
обичайния ход на организиране на застраховки от името на нашите клиенти.
1. Потвърждаваме, че:
a) ще осигурим че концедента, ще бъдат посочени като допълнителна застрахователна
страна по Застраховката, в съответствие на застрахователните й интереси.
b) Застраховките за концесията са, в пълна сила, както е видно от приложените полици
или, при липса на такива, приложените придружаващи бележки за подаване към
застрахователите, според случая, които към момента на подаването са били
реномирани и финансово стабилни. Ние обаче не правим никакви изявления относно
репутацията или финансовото състояние на вътрешен/собствен застраховател, към

когото са насочени застраховките, нито относно текущата или бъдещата му
платежоспособност или способност да изплаща искове;
в) никоя информация, разкрита от нас към Застраховките за концесията във връзка
със застраховките, не ни е известно да е била неточна, непълна или подвеждаща;
г) доколкото ни е известно и вярно (след провеждане на разумно разследване) няма
причина, поради която някой застраховател да не желае или да не може да изпълни
задълженията си по отношение на Застраховките за концесията или да избегне
застраховка или иск, изцяло или частично;
2. Посочените по-горе потвърждения са предмет на продълженото ни назначаване като
застрахователни брокери на Концесионера във връзка със съответните застраховки и
обработването на искове във връзка с тях и при условията на съответното право на
застрахователи или презастрахователи да анулират или прекратят застраховките.
3. Приемаме, че Вие, Концедентът, имате пряк или косвен интерес към всички полици,
свързани с застраховките, произтичащи от техния застрахователен интерес към тях.
4. За избягване на съмнение, всички потвърждения, дадени в това писмо, се отнасят
единствено до Застраховките за концесията. Те не се отнасят до други застраховки и
нищо в това писмо не следва да се разглежда като предоставяне на ангажименти или
потвърждения във връзка с каквато и да е застраховка, която би трябвало да бъде
представена, представена е или може да бъде представена в бъдеще от други страни.
5. Нашата отговорност към вас ще бъде ограничена, както следва:
а) няма да носим отговорност при каквито и да е обстоятелства за (директна или
косвена) загуба на приходи, загуба на възможност, загуба на печалба, загуба на
лихви, загуба на очаквани спестявания или каквито и да било косвени или
последващи загуби; и
б) общата ни отговорност по отношение на даден иск за небрежност, нарушение на
задължение или друго искане е ограничена до 5,000 (пет хиляди) евро,
при условие винаги, че по отношение на всеки иск за телесна повреда или смърт,
причинена от нашата небрежност, или иск, произтичащ от нашите умишлени
неизпълнения или измамни действия (включително кражба или преобразуване) от нас,
не се прилага никакъв лимит.
6. Вие няма да разкривате това писмо на трети страни, с изключение на вашите
професионални консултанти (вкл. юридически и финансови съветници). Независимо от
това, че можете да разкриете това писмо на вашите професионални съветници, всяка
отговорност към трета страна, на която това писмо е предоставено, е изрично изключена
до степента, позволена от закона.
7. С изключение на предвиденото в настоящото писмо, Вие трябва да разберете, че не
можете да разчитате на какъвто и да е съвет, който сме предоставили на Концесионера и
ние не указваме, че застраховките или презастраховките са подходящи или достатъчни,
за да отговорят на нуждите на Концесионера. Препоръчваме Ви да получите собствена
независима консултация по тези въпроси.
8. Ние не изразяваме никакво мнение за платежоспособността или възможността на някой
от застрахователите или презастрахователите да плати Застраховките за концесията,
според случая.
9. Това писмо се предоставя от нас по нареждане на Концесионера и с пълното му знание
и съгласие по отношение на неговите условия.
10. Това писмо се урежда от и се тълкува в съответствие със законите на България и всеки

спор относно неговите условия е предмет на изключителната юрисдикция на нейните
съдилища.

С уважение,

………………………………………….
Надлежно упълномощен, за и от името на
[Име на Застрахователен брокер]

[върху копието]
Потвърждаваме получаването на оригинала на настоящото писмо и потвърждаваме, че приемаме
неговите условия.
…………………………………………
За и от името на
[Име на Концесионера]

Потвърждаваме получаването на оригинала на настоящото писмо и потвърждаваме, че приемаме
неговите условия.
……………………………………….
За и от името на Участниците
[Агент]

