ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В сила от 01.01.2002 г.; доп. ДВ. бр. 81 от 14 Октомври 2016 г.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Забранено е обработването на лични данни,
които:
1. разкриват расов или етнически произход;
2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в
политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски,
политически или синдикални цели;
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични права и
задължения на администратора в областта на трудовото законодателство;
2. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало
изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е
предвидено друго;
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
В сила от 01.01.2005 г.; изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017 г.
Чл. 28. (1) Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на
причините за смъртта;
4. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на
епидемии и разпространение на заразни заболявания;
5. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
6. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни
изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) е необходима за нуждите на
Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация,
НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;
8. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в
сила от 01.01.2016 г.) е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел
I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1
към Кодекса за застраховането:
(2) Предоставянето на информация в случаите по ал. 1, т. 2 се извършва след
уведомяване на съответното лице;
(3) Лицата по чл. 27, ал. 2 са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях
здравна информация от неправомерен достъп.

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
В сила от 01.01.2006 г.; изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г., отм. ДВ. бр.102 от 29
Декември 2015 г.
Приложение № 1
(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в
сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от
07.08.2012 г.)
ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
Раздел I
Видове застраховки. Рискове
1. Застраховка „Живот“ и рента:
а) застраховка „Живот“ с покритие на рисковете „смърт“ или „доживяване на
определена възраст“, или „доживяване на определена възраст или по-ранна смърт“;
б) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна
част и задължение за еднократни или периодични плащания.
При тези договори застрахователят изплаща фиксирани суми.
2. Женитбена и детска застраховка.
Застраховка за изплащане на фиксирана сума при женитба или раждане или изтичане
на срока на застраховката, който е обвързан с навършване на определена възраст от
дете.
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд.
Застраховка по т. 1 и 2, при която застрахователните плащания са изцяло или частично
зависими от стойността на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и
договорни фондове, които извършват дейност при условията и по реда на Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране, както и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми,
или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрахователя.
4. Постоянна здравна застраховка:
а) (отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
б) застраховка за изплащане на фиксирани еднократни или периодични суми за
определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука
или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване.
5. Изкупуване на капитал.
Застраховка за определен срок, при която срещу получаване на премия застрахователят
изплаща договорена сума при изтичане на срока.
6. Допълнителна застраховка.
Застраховка, осигуряваща допълнителни застрахователни покрития, включващи което
и да е или комбинация от:
а) смърт вследствие на злополука;
б) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) трайно загубена или намалена
работоспособност или определени вид и степен на увреждане вследствие на злополука;
в) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) трайно загубена или намалена
работоспособност или определени вид и степен на увреждане вследствие на
заболяване;
г) временна неработоспособност вследствие на злополука;
д) временна неработоспособност вследствие на заболяване;

е) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) невъзможност за упражняване на професия или занаят
вследствие на телесно увреждане;
ж) (отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
з) тежки заболявания;
и) (отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
Раздел II
А. Видове застраховки. Рискове.
1. Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания):
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две;
- обезщетения на пътници.
2. Заболяване:
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две.
3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства).
Всяка щета или загуба, нанесена на:
- сухопътни моторни превозни средства;
- сухопътни безмоторни превозни средства.
4. Релсови превозни средства.
Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.
5. Летателни апарати.
Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати.
6. Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали).
Всяка щета или загуба, нанесена на:
- речни и плавателни съдове по канали;
- плавателни съдове по езера;
- морски плавателни съдове.
7. Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други).
Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на
транспорта.
8. Пожар и природни бедствия.
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7),
предизвикана от:
- пожар;
- експлозия;
- имплозия;
- буря;
- други природни бедствия;
- атомна енергия;
- свлачища.
9. Други щети на имущество.
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7),
предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба,
освен включените в т. 8.
10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно
превозно средство.
10.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни
превозни средства.

10.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша.
11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни
апарати.
11.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на летателни апарати.
11.2. Гражданска отговорност на превозвача с летателни апарати.
12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни
съдове.
12.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на плавателни съдове.
12.2. Гражданска отговорност на превозвача с плавателни съдове.
13. Обща гражданска отговорност.
Всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12.
14. Кредити:
- обща неплатежоспособност;
- експортни кредити;
- продажби с разсрочено плащане;
- ипотеки;
- селскостопански кредити.
15. Гаранции:
- преки;
- косвени.
16. Разни финансови загуби:
- рискове, свързани със заетостта;
- обща недостатъчност на доходи;
- лошо време;
- загуба на доходи;
- текущи общи разходи;
- непредвидени търговски разходи;
- загуби на пазарна стойност;
- загуби на рента или доход;
- косвени търговски загуби освен посочените по-горе;
- други финансови загуби (нетърговски);
- други финансови загуби.
17. Правни разноски (правна защита).
Застраховка за покриване на съдебни разноски и други разходи за водене на дела.
18. Помощ при пътуване (асистанс).
Помощ за лица, които попадат в затруднения при пътуване, когато са далеч от дома или
от постоянното си местоживеене.
Б. Наименование на лиценза за повече от един вид застраховки.
Когато лицензът включва едновременно:
а) видовете по т. 1 и 2, се наричат „Застраховане срещу заболяване и злополука“;
б) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 3, 7 и 10, се наричат „Автомобилно
застраховане“;
в) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 4, 6, 7 и 12, се наричат „Морско и
транспортно застраховане“;
г) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 5, 7 и 11, се наричат „Авиационно
застраховане“;
д) видовете по т. 8 и 9, се наричат „Застраховане на имущество“;
е) видовете по т. 10, 11, 12 и 13, се наричат „Гражданска отговорност“;
ж) видовете по т. 14 и 15, се наричат „Кредити и гаранции“;
з) по всички видове, се наричат „Общо застраховане“.

В. Спомагателни рискове.
1. Застраховател, получил лиценз за един основен риск, отнасящ се към един или група
видове застраховки по раздел II от приложението, може също да покрие рисковете,
включени в други видове, без да се изисква лиценз за тези рискове, ако:
- са свързани с основния риск;
- се отнасят за предмета, който се покрива от основния риск;
- се покриват от договора, покриващ основния риск.
2.1. Рисковете, включени в раздел II, буква „А“, т. 14, 15 и 17, не могат да бъдат
разглеждани като спомагателни за други видове застраховки.
2.2. Рискът по раздел II, буква „А“, т. 17 (правни разноски) може да бъде спомагателен
по застраховки от вида „Помощ при пътуване“ по раздел II, буква „А“, т. 18, когато са
налице обстоятелствата по т. 1 и когато основният риск се отнася само до
предоставянето на помощ на лица, които са попаднали в затруднения при пътуване,
когато са далеч от дома или от постоянното си местоживеене.
2.3. Правните разноски могат да бъдат спомагателен риск и при условията на т. 1,
когато се отнася до спорове или рискове, произтичащи от или във връзка с плавателни
средства по море.

