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ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА
„ЖИВОТ” В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ – ПРАВНИ АСПЕКТИ

Гл. ас. д-р Мария Вълканова*

В българската юридическа литература липсват специални изследвания, по-
светени на изключените рискове при договора за застраховка „Живот”. В отдел-
ни изследвания, свързани с личното застраховане, са засегнати някои от особено-
стите на изключените рискове при животозастраховането, което обуславя тяхно-
то разглеждане в това изложение. Предмет на статията е правното регулиране на
изключените рискове при договора за застраховка „Живот” в случай на смърт.

Един от съществените елементи на всеки застрахователен договор е зас-
трахователният риск. Това следва от правилото на чл. 184, ал. 3 от Кодекса за
застраховането (КЗ).

Рискът – отбелязва Л. Василев – е само възможността, вероятността да
настъпи едно или друго накърнение на застрахованото благо от едно или друго
случайно събитие, но не и самото това събитие. Той е изложеност на застрахо-
ваното благо на възможна, вероятна опасност за накърнение, осъществяването
на която е несигурно, неизвестно и не е поставено в зависимост от съзнателна-
та воля на застрахованото лице1. Следователно, застрахователният риск при
договора за застраховка „Живот” в случай на смърт се състои във вероятнос-
тта от настъпването на смъртта.

При застраховките „Живот”, обаче, принципът на увеличаването на риска
не се прилага. Задължението на застрахования да не увеличава риска се отнася
за всички застраховки, с изключение на застраховките „Живот”2. Следовател-
но, застрахователят е длъжен да изплати застрахователната сума, независимо
от обстоятелствата, които са провокирали смъртта. Затова при животозастра-
ховането се допуска т.нар. изключване на определени рискове от покритието на
застраховката. В този смисъл всички рискове, срещу които е дадена защита, се
наричат покрити рискове, застрахователни рискове, а другите, срещу които не
се дава застрахователна защита, се наричат изключени рискове, непокрити рис-
кове3. Това е още т.нар. негативно определяне на риска4. Такова изключване се

* Гл. асистент по Гражданско и семейно право, доктор по право, УНС по Медицинска етика и
право, Катедра по Социална медицина и организация на здравеопазването, Медицински универ-
ситет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

1 Вж.: Василев, Л. Облигационно право. Част втора. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1958, с. 260-262.
2 Василев, Л. Цит. съч., с. 301.
3 Вж.: Гаврийски, В. Икономика на застраховането, С., 1998, с. 48.
4 Вж.: Гаврийски, В. Застрахователно право, С., 2000, с. 54.
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предвижда в закона. Няма пречка, обаче, то да се договори и между страните с
клауза в договора още при неговото сключване.

Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1, т. 1 от КЗ, един от изключените
рискове при договора за застраховка „Живот” е смъртта на застрахованото лице,
настъпила вследствие на съзнавано самоубийство.

Съображенията за изключване на самоубийството от покритието на заст-
раховката са няколко.

Едните съображения са от публичен обществен характер. Самоубийство-
то е една социално неприемлива и в този смисъл неморална постъпка.

Другите съображения са от юридически характер. Когато застрахованото
лице самопричини смъртта си, застрахователният договор изгубва своя алеа-
торен характер. Съзнаваното самоубийството не кореспондира и с един от ос-
новните принципи на застрахователното право, а именно - покритието отпада
при съзнателно, умишлено причиняване на риска5.

Във връзка с това е необходимо да се поясни какво точно се влага в поня-
тието „самоубийство”. В юридическата литература самоубийството се опре-
деля като действие, чрез което едно лице самопричинява смъртта си6. Поставя
се въпросът дали всяко едно самоубийство не се покрива от застрахователя.
Ако лицето не е било в състояние на вменяемост и не осъзнава последиците от
действията си, няма да е налице случай на съзнавано самоубийство7. В този
смисъл, ако лицето е погълнало храна, която му причинява алергичен шок и в
резултат почине, на практика, то самопричинява смъртта си. В случая, обаче,
не става въпрос за акт на съзнавано самоубийство. Така се стига до въпроса за
съзнаваното и несъзнаваното самоубийство.

Съзнавано е самоубийство, когато лицето предварително е обмислило
постъпката си, било e наясно с последиците от действията си, и въпреки това,
съвсем хладнокръвно е причинило смъртта си. Съзнаваното самоубийство е
преднамерено, желано и търсено от застрахованото лице8. Обратно, несъзна-
ваното самоубийство е резултат на една необмислена и импулсивна постъпка
на лице, което не е в добро психическо състояние9.

Правните последици, които настъпват при съзнаваното самоубийство са
предвидени в разпоредбата на чл. 239, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането.
Съгласно посочената разпоредба, застрахователят се освобождава от задъл-
женията си по застрахователния договор, ако преди да е изтекла една година от
сключването на договора, застрахованият съзнателно причини собствената си
смърт. Оттук следват два основни извода.

5 Вж.: Голева, П. Търговско право. Книга втора. Търговски сделки. С., Фенея, с. 247.
6 Вж.: Picard et Besson, Les assurances terrestres en droit francais.Tome premier. Le contrat d’assurance.

Paris, 1970, p. 715, Голева, П. Умисълът в застрахователното право, публикувана в  „Апис
право”, април 2007 (електронен вариант), с. 2.

7 Вж.: Голева, П. Умисълът в застрахователното право..., с. 2.
8 Вж.: Picard et Besson, Op. cit., p. 715,  в същия смисъл Голева, П. Умисълът в застрахователното

право…, с. 2.
9 Вж.: Picard et Besson, Op. cit, p. 715.



8 1
Статии

Първо, от покритието на застраховката се изключва само съзнаваното
самоубийство.

И второ, това изключване не е абсолютно. По силата на аргумент от про-
тивното от правилото на чл. 239, ал. 1, т. 1 от КЗ следва, че след изтичане на
една година от сключването на договора, съзнаваното самоубийство се покри-
ва и застрахователят не може да откаже изплащането на застрахователната
сума на бенефициера.

Следователно, изключването на самоубийството е ограничено в две насоки.
От една страна, то е ограничено във времето – преди да е изтекла една

година от сключването на застраховката, и, от друга страна, то е ограничено
откъм субективната страна на акта – съзнавано.

По английското право, например, обикновено не се включва клауза за са-
моубийство, но когато се разполага с информация, че в семейството на лицето
има случаи на самоубийство, застрахователят може да поиска по-високи пре-
мии или да се включи клауза за самоубийство. Тя действа ограничено във вре-
мето – до една или две години от сключване на договора. Ако през това време
лицето се самоубие несъзнавано, застрахователят може да върне премиите.
Принципът е, че застрахователят решава дали да покрие или не съзнаваното
самоубийство или пък да изключи всяко самоубийство, независимо дали е съзна-
вано или несъзнавано. Когато полицата не указва нищо по този въпрос, се при-
ема, че при съзнавано самоубийство застрахованият, респективно наследници-
те му, нямат право на застрахователната сума. А когато е несъзнавано, застра-
хователят следва да плати10.

Според белгийското законодателство, съзнаваното самоубийство не се по-
крива, ако се е случило до една година от влизането в сила на договора11. Същата
е уредбата и във френското законодателство12. Видно е, че в това отношение
нашата правна уредба не се разграничава от тази в посочените две страни.

В юридическата литература се поддържа, че при този изключен риск нача-
лото на застрахователната защита е отложено само за един определен случай13.
Аргумент за това виждане се черпи от правилото на чл. 239, ал. 1, т. 1 от КЗ,
според което застрахователят се освобождава от задълженията си, ако съзнава-
ното самоубийство настъпи преди да е изтекла една година от сключването на
застраховката. При сключване на договор за застраховка „Живот” в случай на
смърт, обаче, изобщо не е задължително застрахованото лице да се самоубие. В
този смисъл трудно би могло да се приеме, че застрахователят не покрива риска
преди да е изтекла една година от сключването на застраховката.

Друг изключен риск, който не е сред изброените в чл. 239, ал. 1 от КЗ, но
който произтича от правната уредба на самия договор, е смъртта, причинена от

1 0 Вж.: Colinvaux’s law of  insurance, London, 2001, p. 337.
1 1 Вж.: Art. 10, Lа loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre modifiee par la loi du 16 mars

1994.
1 2 Вж.: Art. L132-7, Code des assurances.
1 3 Вж.: Гаврийски, В. Застрахователно право..., с. 45.
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страна на бенефициера. Този извод следва от правилото на чл. 234, ал. 7 от КЗ,
което предвижда, че: „третото ползващо се лице губи правата си по договора,
ако умишлено е причинило застрахователното събитие.” Въпреки това, обаче,
застрахователят не е освободен от задължението си за изплащане на застрахо-
вателната сума при причиняване на смъртта от страна на бенефициера. В този
случай той е задължен да изплати застрахователната сума по договора за зас-
траховка „Живот” на наследниците на застрахования (чл. 234, ал. 8 от КЗ). Това
произтича от обстоятелството, че третото ползващо се лице и застрахованият
са различни правни субекти и застрахованият не отговаря за действията на
третото лице14. В случая се касае за една особена хипотеза на изключване на
покритието - само спрямо определен субект (третото ползващо се лице).

Това законодателно разрешение, обаче, поставя някои въпроси. Едва ли е
необходимо да се стигне до убийството на едно лице, за да се отчете една
постъпка като аморална, и на това основание, лишаваща третото ползващо се
лице от облага. Би могло да има и други неморални прояви, които да са в разрез
със смисъла на това облагодетелстване. В този смисъл е важно да се поясни
какво се има предвид под израза „умишлено причиняване на застрахователното
събитие” – дали влязла в сила присъда за убийство, опит за убийство, или пък
подбуждане на другиго към убийство на застрахования. От буквалното тълку-
ване на текста на чл. 234, ал. 7 от КЗ под израза „причиняване на застрахова-
телното събитие” следва да се разбира, че законодателят има предвид умърт-
вяване на застрахованото лице от страна на бенефициера, защото застрахова-
телното събитие е настъпилата смърт. Оттук следва, че опитът за убийство
няма да бъде пречка за изплащане на застрахователната сума на посочения
бенефициер. Излиза, че ако бенефициерът нанесе тежка телесна повреда или
пък извърши някакво друго престъпление спрямо застрахования, постъпката
му е по-малко осъдителна и той ще получи застрахователната сума. Налице е
като че ли една непоследователност в закона – от една страна, строгост към
убийството, а от друга страна, игнориране на всякакви други неправомерни дей-
ствия спрямо застрахования.

Ако се направи паралел с дарението, например, като близка фигура, ще се
забележи, че при него законът се отнася с по-голяма строгост, като включва и
опита за убийство. Основанията за отмяна на дарението и на облагата при до-
говора за застраховка „Живот”, обаче, са доста близки. И при двете фигури, с
подобно неправомерно поведение се накърнява грубо морала. В този смисъл
опитът за убийство от страна на бенефициера също не кореспондира с дарстве-
ното намерение на уговарящия.

Доста по-адекватно в това отношение е отмененото ни законодателство
при действието на Търговския закон от 1897 г., според което „ако ползуващото
се лице умишлено извърши действие, което застрашава живота или здравето на
застрахования, договорът в полза на трето лице също се счита за недействите-
лен (чл. 518 от ТЗ, отм.).
1 4 Вж.: Голева, П. Търговско право...., с. 275.
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Отменените разпоредби на Закона за задълженията и договорите също
предвиждаха, че при всяко умишлено посягане върху живота на застрахования,
правото върху застрахователната сума принадлежи на застрахования или на
неговите наследници (чл. 353, ал. 4 от ЗЗД, отм.). Изразът „посягане” включва
и само нараняване, при което застрахованият е останал жив. Посочената отме-
нена разпоредба намира приложение, както при пряко извършителство лично от
третото ползващо се лице на подобни неправомерни действия спрямо живота
на застрахования, така и при непряко – подбудителство, помагачество и пр.15

Във връзка с това в правната доктрина с основание се поставя въпросът, за
т.нар. склоняване към самоубийство по смисъла на чл. 127, ал. 1 от Наказател-
ния кодекс (НК) от страна на третото ползващо се лице и дали в този случай
последното има право на застрахователната сума16. От буквалното тълкуване
на законовите разпоредби следва, че третото лице би получило на общо основа-
ние застрахователната сума, тъй като не е извършило убийство, т.е не е причи-
нило застрахователното събитие. Причините, които, обаче, са подтикнали зако-
нодателя да изключи от застрахованите рискове смъртта, причинена от бене-
фициера, както вече се посочи, са свързани с нарушаване на морала. В посоче-
ната хипотеза също става дума за такова нарушаване и не би следвало законът
да толерира подобно поведение.

Интерес представлява и случаят, когато бенефициерът, който е провоки-
рал събитието, е посочен поименно, но в същото време е и наследник на застра-
хования. Съгласно чл. 3 от Закона за наследството (ЗН), като недостоен да
наследява се приема този:

а) който умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия
съпруг или негово дете, както и съучастника в тия престъпления, освен
ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказу-
емостта, или ако е амнистирано;

б) който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване
от свобода или с по-тежко наказание, освен ако набедяването се пре-
следва с тъжба на пострадалия и такава не е била подадена;

в) който е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или
измама да направи, да измени или отмени завещанието или който е уни-
щожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е слу-
жил с неистинско завещание.

Прави впечатление, че основанията за недостойнство също не кореспон-
дират с правилото на чл. 234, ал. 7 от КЗ, според което третото лице губи право-
то, само ако е причинило събитието. Верно е, че качествато „трето ползващо се
лице” не се намира в зависимост от качеството „наследник”, но е верно и, че
правото и справедливостта са генетично свързани. Когато един наследник е
посочен поименно като бенефициер, ще важат ограниченията на специалните

1 5 Вж.: в този смисъл Йосифов, Б., Б. Балабанов. Застраховането в България. І-во издание. С., 1994,
с. 236.

1 6 Вж.: Голева, П. Умисълът в застрахователното право..., с. 3.
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разпоредби на Кодекса за застраховането по силата на правилото lex specialis
derogate legi generali. Следователно, de lege lata, ако посоченото трето ползващо
се лице е в същото време и наследник, който се е опитал да убие застрахования,
той би могъл да получи застрахователната сума. Следва да бъде поставен под
съмнение, обаче, въпросът дали това е по-доброто законодателно решение. Във
връзка с това белгийското законодателство, например, посочва, че клаузата се
обезсилва при всяко умишлено престъпление или правонарушение от страна на
бенефициера спрямо застрахования17.

Разгледаната хипотеза е още един аргумент в подкрепа на виждането, че
се налага да се преосмисли уредбата и уеднакви с тази на наследственото
право и дарението. В противен случай, в посочения пример би се стигнало до
абсурда – според наследственото право лицето да е изгубило способността да
наследява, а според застрахователното право, едно недостойно да наследява
лице, да се облагодетелства от застраховката. Необходимо е българското за-
конодателство да се прецизира de lege ferenda в духа на белгийското законода-
телство. В тази насока могат да послужат нормите на отмененото ни законода-
телство – Търговския закон от 1897 г., както и отменените разпоредби на Зако-
на за задълженията и договорите. В този смисъл вместо „третото лице губи
правата си по договора, ако умишлено е причинило застрахователното съби-
тие”, правилото на чл. 234, ал. 7 от КЗ да се прецизира на: „третото лице губи
правата си по договора, ако умишлено извърши действие, което застрашава
живота или здравето на застрахования.” Това ще съдейства на практиката.

Твърде възможно е, обаче, престъплението да е извършено по непредпаз-
ливост, а именно – бенефициерът изобщо да не е желаел настъпването на съби-
тието. Той не го е планирал и то е настъпило случайно. Възможно е, например,
застрахованият и бенефициерът да са катастрофирали. Бенефициерът причиня-
ва катастрофата по непредпазливост, докато шофира, и в резултат застрахова-
ният умира. В случай, че се касае за извършване на престъпление от общ ха-
рактер по непредпазливост, застрахователят следва да изплати застраховател-
ната сума на посочения бенефициер (арг. чл. 234, ал. 7 от КЗ). В този смисъл е
и Решение № 1961 от 1973 г.18 Към това разрешение се придържа и френското
законодателство, а именно – изисква се умисъл при умъртвяването.

Друг изключен риск по смисъла на чл. 239 от КЗ е смъртта на застрахова-
ния, настъпила вследствие на извършване от страна на последния на престъпле-
ние от общ характер (чл. 239, ал. 1, т. 2 от КЗ). Тук субект на престъплението е
застрахованото лице. Законът визира само престъпленията от общ характер.
Престъпленията по Наказателния кодекс (НК) са от общ характер тогава, когато
се преследват по обвинителен акт на прокурора. Престъпленията от частен ха-
рактер се преследват по тъжба на пострадалия. Такива са, например, престъпле-

1 7 Вж.: Art. 101,  Lа loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre modifiee par la loi du 16 mars 1994.
1 8 Вж.: Цачев, Л. Закон за задълженията и договорите, особена част, том 2, с. 134, Вж.: Решение №

1761 от 27.06.1973 г. по г. д. № 988/73 г., I г.о, цитирано по правно-информационна система
СИЕЛА.
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нията обида и клевета. По принцип престъпленията в Наказателния кодекс са от
общ характер, като тези, които са от частен характер, са изрично посочени.

За да е налице изключен риск по смисъла на чл. 239, ал.1, т. 2 КЗ, е необ-
ходимо извършеното престъпление от общ характер да се намира в причинна
връзка с настъпването на смъртта на застрахованото лице. При този изключен
риск действа едноименния правен принцип, че: „никой не може да черпи права
от неправомерното си поведение.”

Въпросът, който се поставя, е кои престъпления визира законът – умишле-
ните и непредпазливите или само умишлените. Във връзка с това в съдебната
практика се приема, че отказът за изплащане на застрахователна сума, когато
смъртта или злополуката е настъпила при непредпазливо извършване на пре-
стъпление от общ характер от страна на застрахования е неоснователен, тъй
като това противоречи на смисъла на застрахователния договор и на основни
принципи на застрахователното право. Основание за отказ от изплащане на за-
страхователна сума има само при извършване на умишлено деяние от страна
на застрахования. В този смисъл правилото на чл. 239, ал. 1, т. 2 от КЗ следва
да се тълкува, че застрахователят не дължи застрахователна сума, само кога-
то смъртта или злополуката са последвали при умишлено извършено от него
престъпление от общ характер19. Целесъобразно е правилото на чл. 239, ал.1, т.
2 от КЗ да се допълни с израза „умишлено”, за да е ясно кои точно деяния се
обхващат от тази разпоредба. По този начин ще се улесни практиката.

Застрахователят не дължи застрахователната сума и когато смъртта е на-
стъпила в резултат на изпълнение на смъртно наказание с влязла в сила присъда
(чл. 239, ал.1, т. 3 от КЗ). За да е налице този риск е необходимо да съществува
причинна връзка между причинената смърт на застрахования и постановената
смъртна присъда, а не, например, смъртта да е резултат на някакво тежко забо-
лявяне. Това визира и законодателят в чл. 239, ал. 3 от КЗ под израза: „...смъртта
е настъпила вследствие на изпълнение на смъртно наказание”. Към тази хипоте-
за следва да се отнесе и смъртта, причинена не само при пряко изпълнение на
присъдата, а също и смъртта, настъпила при и по повод на изпълнението й като,
например, бягство или укриване от изпълнението й20. Към момента, обаче, дей-
стващото у нас наказателно законодателство не предвижда смъртно наказание.
В този смисъл тази разпоредба би била приложима, ако смъртното наказание е
изпълнено в друга държава, която предвижда последното като наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от КЗ от покритието на застрахов-
ката се изключва и смъртта, която е настъпила в резултат на война, военни дей-
ствия или терористичен акт. Немислимо е застрахователят да бъде принуден да
плати за смърт, настъпила при война, военни действия или терористични актове.
Не се уточнява, обаче, за каква война точно става въпрос – гражданска, ядрена
или пък международна. В този смисъл правилото няма ограничителен характер.

1 9 Вж.: Решение № 1761 от 27.06.1973 г. по гр. д. № 988/1973 г., І г. о. На ВС, цитирано по правно-
информационна система СИЕЛА.

2 0 Вж.: Йосифов, Б., Б. Балабанов. Цит. съч., с. 241.
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Казаното до тук позволява да се направи изводът, че изключените рискове
при договора за застраховка „Живот” могат да бъдат разделени на такива, ко-
ито се причиняват от външни обективни фактори, какъвто е войната, и таки-
ва, които се предизикват от съзнателните действия на застрахованото лице
като смърт, последвала при извършване на престъпление от общ характер и
съзнавано самоубийство.

При посочените рискове съществува особеност, характерна само за лич-
ното застраховане и по-конкретно, за застраховка „Живот”. При настъпване на
съответния изключен риск застрахователят е освободен от задължението си да
плати застрахователната сума, с изключение на съзнаваното самоубийство,
настъпило след една година от сключване на застраховката. В останалите слу-
чаи, обаче, застрахователят не се освобождава изцяло от задълженията си по
застрахователния договор. Това следва от правилото на чл. 239, ал. 3 от КЗ,
според което: „.....ако текущите премии са платени най-малко за две пълни го-
дини, застрахователят плаща на наследниците на застрахования или на други
трети ползващи се лица математическия резерв21 по застраховката.” Това е
основно положение при застраховането на лични неимуществени блага, а имен-
но задължението на застрахователя да връща премийния резерв, когато задъл-
жението за изплащане на застрахователна сума е погасено или договорът е
прекратен22. То произтича от спестовния характер на този вид застраховане.

В заключение следва да се отбележи, че Кодексът за застраховането про-
карва два основни принципа при изключването на рисковете в личното застра-
ховане и по-конкретно при договора за застраховка „Живот”.

Единият е свързан с това, че застрахователното събитие не трябва да е в
резултат на съзнателни, умишлени действия на застрахованото лице. До този
извод се стига по тълкувателен път на правната уредба на изключените риско-
ве при разглежданата застраховка.

Другият принцип е свързан с това, че никой не може да черпи права от не-
правомерното си поведение. Към тези рискове се отнася, например, смъртта,
настъпила в резултат на изпълнение на смъртна присъда, както и смърт, причине-
на при извършване на престъпление от общ характер от страна на застрахования.

Особена хипотеза на изключване на покритието само спрямо определен
субект представлява случаят, когато смъртта е причинена от третото ползващо
се лице. В тази насока е целесъобразно българското законодателство да се пре-
цизира de lege ferenda като вместо „третото лице губи правата си по договора, ако
умишлено е причинило застрахователното събитие”, правилото на чл. 234, ал. 7
от КЗ да се прецизира на: „третото лице губи правата си по договора, ако умишле-
но извърши действие, което застрашава живота или здравето на застрахования.”

2 1 Премийните резерви, наречени още математически резерви, се образуват за сметка на спестовна-
та премия, която е част от премията, и са предназначени за покриване на поетите от застрахова-
теля задължения към застрахованите лица. Вж.: Драганов, Х., Й. Близнаков. Застраховане, Тра-
кия – М, С., 2000, с. 291.

2 2 Вж.: Голева, П. Търговско право..., с. 331.
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RISKS  EXCLUDED  IN  THE LIFE  INSURANCE  CONTRACT
IN THE EVENT  OF DEATH –  LEGAL  ASPECTS

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Maria  Valkanova

Abstract

The subject of the current article is the legal regulation of excluded risks with the life
insurance contract in the event of death.

There are discussed successively the peculiarities of excluded risks with this type of
insurance in view of the effective insurance legislation.

For the purposes of the exposition there is paid particular attention to the notion of
„suicide” in the context of the life insurance contract in the event of death. There is clarified the
connotation of the types of suicide – realized and unrealized.

There is discussed death, caused by the beneficiary as a special case of coverage exclusion
with respect to a particular subject, which ensues from the legal system of the life insurance
contract in favour of a third party. In this connection there is an emphasis on the issue of the
grounds, on which the beneficiary loses his rights under the contract and the insurance amount
is paid to the heirs. For that purpose there is made a parallel with the grounds for annulment of
the donation agreement and the grounds for unworthiness as close legal figures.

There are also discussed the peculiarities of the rest of the excluded risks with the life
insurance contract, namely: death ensuing from the commitment of a criminal offence of general
character on the part of the insured or from the execution of a death sentence, as well as death
occurring during war, military operations or an act of terrorism.

ИСКЛЮЧЕНИЕ  РИСКОВ  В  СЛУЧАЕ  СМЕРТЕЛЬНОГО  ИСХОДА
ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  НА  СТРАХОВАНИЕ

ЖИЗНИ  –  ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ

Гл.  асс  д-р  Мария  Вылканова

Резюме

Предметом настоящей статьи является правовое регулирование исключенных рис-
ков при заключении договора на страхование жизни в случае смертельного исхода.

Последовательно рассматриваются особенности исключенных рисков в случае этого
страхования с учетом действующего страхового законодательства.

Для целей изложения уделяется особое внимание понятию „самоубийство” в кон-
тексте договора на страхование жизни в случае смертельного исхода. Выясняется содер-
жание видов самоубийства – осознаваемого и неосознаваемого.

Исследуется смерть, причиненная бенефициером как особый случай исключения
покрытия по отношению к определенному субъекту, который вытекает из правовой рег-
ламентации договора на страхование жизни в пользу третьего лица. В этой связи акценти-
руется на вопросе об основаниях, в случае которых бенефициер теряет свои права по
договору и сумма страхования выплачивается наследникам. Для этой цели проводится
параллель с основаниями к отмене договора на дарение и основаниями к отсутствию
достоинства как близкие правовые фигуры.
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Рассматриваются и особенности остальных исключенных рисков при заключении
договора на страхование жизни, таких, как смерть, наступившая в результате преступле-
ния общего характера со стороны застрахованного или в результате выполнения смер-
тельного приговора, а также и смерть, наступившая в результате военных конфликтов,
военнных действий и террористического акта.


