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                         Конспект по застрахователно право 

 

I. Застрахователно устройствено право 

1. Възникване на застраховането. Понятие за застрахователно право. Отграничаване на 

застраховането от сходни правни фигури. 

2. Система на застрахователното право. Източници. 

3.  Застрахователи – правоорганизационни форми. Общи и специални изисквания. 

4. Учредяване на застрахователи. Фактически състав.  

5. Лицензионни производства. 

6. Прехвърляне на застрахователни портфейли.  Преобразуване и прекратяване на 

застрахователи.  

7. Производство по ликвидация на застраховател. 

8. Производство по несъстоятелност на застраховател. 

9.  Държавен надзор на застрахователна дейност.  

11. Принудителни административни мерки и мерки за оздравяване на предприятието на 

застраховател. 

12. Гаранционен фонд. 

13. Застрахователни посредници – общи положения. Застрахователен брокер и 

застрахователен агент. 

 

II. Договорно застрахователно право. Обща част. 

14. Застрахователен договор – понятие, същност, характеристика. Отворен 

застрахователен договор. 

15. Сключване, форма и модалитети на застрахователния договор. 

16. Ретроактивно покритие на застрахователния договор. Предварително покритие.  

17. Страни и участници в застрахователния договор. 

18. Основни понятия - застрахователна сума, застрахователно покритие,  

застрахователна премия, застрахователен риск, застрахователно събитие. 
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19. Задължения на застрахователя преди и след настъпване на застрахователното 

събитие. Последици от неизпълнението им. 

20. Регресно право на застрахователя. Погасителна давност при застрахователните 

правоотношения. 

 

III. Договорно застрахователно право. Отделни видове застраховки. 

21. Видове застраховки. 

22. Общи положения на имущественото застраховане 

23. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. 

24. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.  

25. Превозни застраховки.  

26. Застраховане на финансов риск. Застраховка за обезпечаване на заем или банков 

кредит. Застраховка, сключена по повод на лизингово имущество. Застраховка на 

правни разноски. 

27. Здравно застраховане  

28. Застраховка „Живот”. 

29. Застраховка „Злополука”. 

30. Спестовни застраховки. 
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