
Какъв е този вид застраховка? 

„Комбинирана застрахователна полица Имуществo” е предназначена за застраховане на имущество на фирми от 

сферата на производството, търговията и услугите. Този информационен документ има за цел да Ви представи 

основната информация, касаеща Вашата застраховка. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта 

може да намерите в комплекта от документи, включващ предложение за сключване на застраховка, застрахователна 

полица, общи условия и др. За да бъдете изчерпателно информирани, молим да прочетете пълния комплект от 

документи!  

Къде съм покрит от застраховката? 

Покритието Ви е валидно само за посочения в полицата адрес на застрахованото имущество на територията на 

Република България. 

Как мога да прекратя договора? 

Можете да прекратите договора с 15(петнадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя. 

 Какво не покрива застраховката? 

 В условията на полицата са посочени рисковете, които не са покрити от 

застраховката, като част от тях са: щети, причинени умишлено или 

вследствие на груба небрежност и/или неспазване на действащи правни 

норми, длъжностни характеристики, инструкции и правила за 

работа/експлоатация, техническо обслужване и съхранение на 

застрахованото имущество, или на предписания на Застрахователя при 

сключване на застраховката за ограничаване на риска от страна на 

Застрахования, негови работници и служители, и/или членове на 

неговото семейство/домакинство, или лица, допуснати до застрахованото 

имущество със съгласие на Застрахования, или от трети ползващи лица; 

 щети в резултат на вражеско нашествие, война (обявена или не), 

гражданска война, бунт, революция, въстание, военен преврат, 

узурпиране на властта, стачка, локаут, тероризъм; 

 щети, вследствие на екологично замърсяване, проникваща радиация или 

контаминация от радиоактивност, радиоактивни, токсични, експлозивни 

или други свойства на ядрен блок или негов компонент. 

   Подробна информация за изключенията на покритието може да бъде 

намерена в раздел IV. Общи изключения на общите условия по 

застраховката и в конкретната клауза за всяко от избраните покрития. 

Има ли ограничения на покритието? 

В условията на полицата са посочени имуществата, които не са в 

обхвата на застраховката, като например: 

! пари в брой, ценни книжа, изделия от благородни метали, бижута, 

скъпоценни камъни; 

 ! документи, планове, чертежи, компютърни данни, аудио- и 

видеозаписи; 

 ! животни и растения; 

 ! произведения на изкуството, нумизматични и други колекции; 

! транспортни средства с държавен контролен номер, плавателни 

съдове и въздухоплавателни средства;  

 ! рудници, мини и имуществото, находящо се в тях; 

 ! електропроводи;  

 ! огради, порти и плетове. 

Подробна информация за ограниченията на покритието може да бъде 

намерена в раздел IV. Общи изключения на общите условия по застраховката и 

в конкретната клауза за всяко от избраните покрития.  
 

Какво покрива 
застраховката? 
 

Основното застрахователно 

покритие включва рисковете: 

пожар; експлозия; 

имплозия; удар от 

мълния; удар от 

самолет или друг 

летателен апарат или 

предмети, падащи от тях.  

Допълнително може да се договори 

покритие за природни бедствия (в т. 

ч. буря, ураган, градушка, проливен 

дъжд, замръзване); тежест от 

естествено натрупване на сняг или 

лед; свличане или срутване на 

земни пластове; измокряне в 

резултат на авария на 

водопроводна, канализационна, 

отоплителна и паропроводна 

инсталация и включените към тях 

уреди; удар от пътно превозно 

средство или животно; 

злоумишлени действия на трети 

лица, вандализъм; наводнение, 

земетресение, авария на машини, 

злополука, отговорност на 

наемателя, отговорност на 

работодателя и обща гражданска 

отговорност и други.   

Застрахователната сума е лимит на 

отговорност на Застрахователя за 

срока на застраховката, а базата за 

определянето й е действителна или 

възстановителна стойност. 
 



Какви са задълженията ми? 

• При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви 

известни и са от значение за оценката на риска. 

• По време на действието на договора сте длъжен да обявите пред Застрахователя всички ново 

настъпили обстоятелства, които са от значение за оценката на риска. 

• Трябва да предприемете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да 

полагате грижа на добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържате 

неговата цялост,  

функционална годност и качества. 

• Да осигурите правото на регрес на Застрахователя. 

• Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната 

полица и по време на нейното действие. 

• Да уведомите незабавно Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за имуществото 

срещу рисковете, покрити по тази полица, или сключите други застраховки. 

• Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице 

не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето. 

• Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.  

• При настъпване на застрахователно събитие да уведомите незабавно органите на противопожарната 

охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на 

застрахователното събитие. Едновременно с това да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 

3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на 

Застрахователя и осигурите достъпа им до него. 

В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узнаването. 

Кога и как плащам? 

Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на 

застрахователната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при 

сключване на договора.   Застрахователната полица може да бъде платена по банков път. 

Кога започва и кога свършва покритието? 
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на 

застрахователната премия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. 

Покритието се прекратява с изтичане на срока на договора, при прекратяване на договора от някоя от 

страните или при неплащане на дължима вноска при разсрочено плащане на премията, когато 

закъснението е продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа. 

 


