ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

КОНСПЕКТ ПО
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
Понятие за застрахователно право. Отграничаване на застраховането от
сходни правни фигури. Източници на застрахователното право
Източници на застрахователните правоотношения. Общи и специални
2
застрахователни условия
Застрахователни - правноорганизационни форми - акционерно дружество и
3
взаимозастрахователна кооперация. Общи и - специални изисквания към тях
4 Учредяване на застрахователите. фактически състав. Преобразуване.
Капитал и собствени средства на застрахователите. Граници на
5
платежоспособност и на гаранционния капитал.
Разрешение за извършване на застрахователна дейност. Процедура по
6
лиценцзиране.
Прехвърляне на застрахователни портфейли. Производство по прекратяване
7
на застрахователи
8 Производство по несъстоятелност на застрахователи.
9 Правен режим на чуждестранните застрахователи
Държавен надзор над застрахователната дейност: органи, правомощия,
10
обжалване на актовете им
Принудителни административни мерки за оздравяване предприятието на
11
застрахователя.
12 Застрахователен брокер и застрахователен агент
1 Застрахователен договор - понятие, същност, характеристика.
2 Сключване, форма u модалитети на застрахователния; договор.
3 Страни и участници в застрахователния договор
4 Специфични елементи на застрахователното правоотношение.
Задължения на застрахования преди настъпване на застрахователното
5
събитие. Последици от неизпълнението им.
Задължения на застрахования след настъпване на застрахователното събитие.
6
Последици от неизпълнението им.
Задължения на застрахователя преди и след настъпване на застрахователното
7
събитие.
8 Регресно право на застрахователя. Суброгация.
9 Погасителна давност при застрахователните правоотношения.
1

Видове застраховки
0бщи положения на имущественото застраховане.
Задължителна застраховка "гражданска отговорност" на собственици, водачи
3
и ползватели на МПС.
Задължителна застраховка "гражданска отговорност" на нотариуси,
4
архитекти, общопрактикуващи лекари, адвокати
5 Превозни (карго) застраховки.
6 Договори за морско застраховане.
7 Застраховане на банкови депозити и банкови кредити.
8 Застраховка живот.
9 Застраховка злополука.
10 Медицински застраховки.
11 Застраховки правна помощ.
12 Експортно застраховане.
13 Видове и форми на презастраховане
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