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Настоящият информационен документ представя  в обобщен вид най-важните условия на продукта  „  Пожар и природни
бедствия“  и  „Други  вреди  на  имущество“  на  физически  лица.  Той  не  отразява  индивидуалните  условия  по  Вашия
застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за застраховка „ Пожар и природни бедствия“ и
„Други вреди на имущество“ на физически лица се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица,
Общи условия, Предложение-въпросник, анекси).
Какво е застраховано?

• Недвижими имущества : Обект на застрахователна защита са недвижими имущества, които са собственост на 
физически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

 Движими имущества: Обект на застрахователна защита са движими имущества, които са собственост на физически 
лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

Какво покрива застраховката?
Покрити рискове: 
КЛАУЗА „А” – ПОЖАР -покриват се вреди вследствие
на  пожар  и  последиците  от  гасенето  му;  мълния
(гръм,  светкавица);  експлозия и имплозия;  падане и
блъскане от летателни апарати и части от тях;
КЛАУЗА „Б”- ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ:
„Б1”-буря,  ураган,  вихрушка,  смерч,  увреждане  от
падащи  клони,  дървета  и  др.,  градушка  и
последиците  от  нея,  проливен  дъжд,  наводнение
вследствие природно бедствие;
„Б2” -  действие на  подпочвени води и/или морски
вълни,   увреждане  от  тежест  от  естествено
натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване)
на стоково-материални ценности, свличане и срутване
на земната повърхност.
КЛАУЗА „В” – АВАРИИ:
„В1”-Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие
на  авария  на  водопроводни,  канализационни,
отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби;
внезапно  изтичане  на  вода  от  спринклерни
инсталации;
„В2”-Вреди  на  имущества  при  удар  от
самодвижещи  се  машини  и/или  при  товарене  и
разтоварване  с  товаро  -  разтоварни  машини  по
време на авария с тях; увреждане на имущества по
време на транспортирането им от един
„В3“ - Късо съединение/Токов удар;
„В4” – Удар от ппс или животно;
КЛАУЗА „З” – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ;
КЛАУЗА „О” – ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА;
КЛАУЗА „Р“ - РАЗХОДИ.
Допълнителни покрития: 
КЛАУЗА „К“ - Кражба чрез взлом и грабеж
КЛАУЗА „К1” – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ;
КЛАУЗА „К2” – ГРАБЕЖ;
КЛАУЗА „К3” – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ИЛИ ГРАБЕЖ
НА ПАРИ В КАСИ ИЛИ ТРЕЗОРИ;
КЛАУЗА „С“ - ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ
ЛИЦА
„С1“ -  Пожар от злоумишлени действия на трети
лица
„С2“  -  Вандализъм  и  вандализъм  при  опит  за
кражба чрез взлом за недвижимо имущество
„C3” –  Чупене  на  стъкла витрини,  неонови  и
рекламни табели; 

Какво не покрива застраховката?
загуба  на  доход,  обезценка,  денгуби,  пропуснати

ползи и глоби, възникнали като последица от настъпили
застрахователни събития;

строителен недостатък, нарушени строително-
технически норми и изисквания, недоброкачествен 
ремонт и/или неотстранени повреди от по-рано 
настъпили събития;

неправилно или безстопанствено съхранение, 
неправилна експлоатация, в нарушение на утвърдените 
технологии и стандарти;

застрахователно  събитие,  причинено  от  умишлени
действия или груба небрежност от Застрахования и/или,
членове на домакинството му;

ядрени  рискове -  за  свързаните  с  тях  материални
вреди  или  разходи,  директно  или  индиректно
възникващи  в  резултат  на  ядрена  експлозия,
йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от
ядрено  гориво,  или  от  отпадъците  в  резултат  на
разграждането му;

военни рискове;
замърсяване на околната среда - въздействието върху

физическите, химическите или биологичните свойства 
на водите (вкл. и подпочвените), на почвата или 
въздуха;

фабричен дефект, корозия, собствен недостатък на 
погиналото или увреденото имущество, износване на 
части, а също и вреди, нанесени от птици;

всякакъв вид документи, актове, ръкописи, ценни 
книжа, пари в наличност, лотарийни и пътнически 
билети, чекове, фотоснимки,  предмети и накити от 
благородни метали, скъпоценни камъни, нумизматични 
колекции, предмети с историческа и художествена 
стойност, произведения на изкуството, антикварни 
предмети, ръчни и джобни часовници, скъпи кожи и 
кожени изделия, мостри, образци, прототипи, 
стенописи;

Пълна информация може да намерите в Общите условия
по застраховката.
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Има ли ограничения на покритието?

!При  тотална  щета  (пълна  загуба),  Застрахователят
възстановява действителния размер на щетата, но не
повече  от  застрахователната  сума  на  застрахованото
имущество.

Къде съм покрит от застраховката?
 Покритието на застраховката е валидно  само за имущества с адрес в рамките  на територията на 
Република България .

Какви са задълженията ми?
— При сключване на застраховката да се обявят всички данни и обстоятелства, които са  известни за
обекта на застрахователния договор и които имат съществено значение за носенето на риска;
—Да  се  уведоми  Застрахователя,  ако  има  сключена  друга  имуществена  застраховка  за  същото
имущество;
— Да се пази застрахованото имущество с грижата на добър стопанин 
— Да се осигурява достъп до застрахованото имущество за оглед на състоянието му и да се спазват
всички писмени препоръки на Застрахователя;
— При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
1. да уведоми незабавно органите на противопожарната охрана и/или полицията както и други 
компетентни органи, ако това е нужно. В  срок до 3 /три/ работни дни от узнаването да уведоми 
писмено най-близката агенция на Застрахователя, като запази увреденото имущество за оглед. 
Срокът за уведомяване при настъпило събитие по риска кражба чрез взлом е 24 /двадесет и четири/ 
часа от узнаването.
2. да докаже по безспорен начин: правата си по действащата застрахователна полица; настъпването 
на застрахователно събитие (с издадени от компетентните органи служебни документи); правата си 
върху увредените или унищожени застраховани имущества;
3. да не променя без разрешение от Застрахователя състоянието на увреденото имущество или да не
предприема действия, които биха увеличили размера на вредите;
4. да осигури свободен достъп на Застрахователя или на негов представител до информация и/или 
документация - планове, спецификации, фактури и да представи всички изискани от Застрахователя 
документи, необходими за изясняване причините и обстоятелствата за възникване на вредите и 
определяне на размера им.
5. Ако Застрахованият наруши задълженията си, посочени в т.1, 2,3 и 4, Застрахователят има право 
да откаже изцяло или частично изплащане на обезщетение.

Кога и как плащам?
Застрахователната  премия  се  заплаща  в  брой  или  по  банков  път.  Застрахователната  премия  се
заплаща еднократно или разсрочено на вноски при сключване на застраховката,  ако е уговорено
разсрочено плащане - на датите, посочени в застрахователната полица.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на 
застраховката, при условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея.
Срокът на договора изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката.
При  неплащането  на  разсрочена  вноска  от  застрахователната  премия  застрахователят  може  да
прекрати договора с 15-дневно писмено предупреждение или в момента на предсрочно прекратяване
на полицата.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно, без предизвестие, чрез 
мотивирано писмено уведомление до Застрахователя, като прекратяването настъпва в 24.00 часа на 
датата на получаването му от Застрахователя.
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