
 

 
 

Застраховка на имущество „Пожар и допълнителни рискове” 
 

 

Информационен документ за застрахователен продукт 

Дружество: „ЗК България Иншуръс“ АД, Република България           Продукт: Застраховка на имущество                                                                                                                  
                                                                                                                                  „Пожар и допълнителни рискове” 

 
Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита 

специфичните Ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в преддоговорната документация 

и Общите условия на застраховката. 

 

Какъв е този вид застраховка? 
По тази застраховка се обезщетява недвижимо и движимо имущество, собственост на физически и юридически лица, 

срещу вреди, причинени от пожар и допълнителни рискове, посочени в Общите условия на застраховката на територията 

на Р България. 

           Какво покрива застраховката? 
  

Какво не покрива застраховката? 

 

Тази застраховка покрива рискове по сгради 
(административни, търговски в т.ч. хотели, магазини, офиси, 
складове и др.) и движимото имущество(машини, 
съоръжения, оборудване, стопански инвентар и други) 
поотделно или групирани в следните клаузи: 

 Клауза А – Пожар и последиците от гасенето му, 
мълния, екс плозия и имплозия, удар от летателни 
апарати или от падащи от тях части и предмети; 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 

Клаузи Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 – природни бедствия, 

измръзване, измокряне, земетресение,  удар от ППС, 

злоумишлени действия от трети лица; 

Клауза Д – други рискове по специални условия 

Клаузи  Д1,  Д2,  Д3,  Д4,  Д5,  Д6 – Кражба чрез 

взлом или с техническо средство, грабеж; 

счупване на стъкла, електронно оборудване и др. 

Клаузи Р – Разходи направени във връзка с 

претърпени щети на имущество  

 

Отговорността на Застрахователя е до размера на 

застрахователната сума, която не трябва да надвишава 

действителната стойност на застрахованото имущество.   

 

Пълна информация можете да намерите в Общите 

условия на застраховката. 

 

  

 Вреди вследствие неспазване на утвърдени 
технологии и стандарти, неправилна 
експлоатация, неправилно или без- 
стопанствено съхранение; 

 Ерозия, корозия, фабричен дефект, нормално 
износване и овехтяване; неотстранени 
повреди от по-рано настъпили събития; 

 Всякакъв вид документи, пари, ценни книжа, 
антикварни стоки и други; 

 Война, нахлуване на неприятел, гражданска 

война, военен преврат, военно положение, 

граждански размирици или вълнения, военни 

учения или други действия, имащи военен 

характер, стачка, локаут, бунт, терористични 

действия или всяко друго действие на лице, 

група лица или организация, целта на които е 

да се свали или да се влияе на правителство 

чрез тероризъм или по друг насилствен начин. 

 

 

Пълна информация можете да намерите в Общите 

условия на застраховката. 

 

 

Има ли ограничения по   

покритието? 

! Умишлени или с груба небрежност действия на 

застрахования, лицата които го управляват или 

представляват, неговите служители или член на 

семейството на застрахования, едноличен 

търговец, които действия са предизвикали 

застрахователното събитие. 

! Нарушени строително-технически норми и 

изисквания, некачествено проектиране,  

изпълнение или използване на дефектни 

материали;  

! Намокряне на имущество, складирано в 
приземен етаж или мазе, ако това имущество не се 
съхранява върху поставки, палети или стелажи на 
разстояние най-малко 15 см от пода; 

! И други, подробно описани в Общите условия на 
застраховката. 

 
 



   
               Къде съм покрит от застраховката? 

 

 Покриват се събития, настъпили на територията на Република България.  

 

 

 

Какви са задълженията ми?   
 ─  При подписване на договора 

При сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените за риска 

обстоятелства, които са ми известни и за които Застрахователят е поставил писмен въпрос. 

При промяна в тези обстоятества по време на действие на договора, трябва да уведомя Застрахователя.  

Да заплатя застрахователната премия. 

 ─ По време на договора 

При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, да уведомя 

незабавно Застрахователя. 

Да осигуря достъп на Застрахователя или на оторизирани от него представители за проверка на състоянието на 

застрахованото имущество; 

Да спазвам  и изпълнявам утвърдените изисквания и указания за съхранение, експлоатация и безопасност на 

застрахованото имущество; 

 ─ При застрахователно събитие 

При настъпило застрахователно събитие да представя поисканите от Застрахователя доказателства за   

установяване на застрахователното събитие и последиците от него, както и за установяване размера на 

застрахователното обезщетение. 

 

 

 

Кога и как плащам?   
При сключване на застрахователния договор заплащам посочената в него сума в пълен размер или ако е 

договорено - първата разсрочена вноска. При разсрочено плащане заплащам всяка следваща вноска до 

посочената в полицата падежна дата. Плащането може да бъде извършено по електронен или банков път. 

 

 

 
 

Кога започва и кога свършва покритието? 
 
 

Началото и края на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – ден, 

месец, година. 

Началото на покритието е датата на плащане на общата дължима премия/първата разсрочена вноска от нея. 

Краят на застрахователното покритие е денят на съответния месец на съответната година, през който изтича 

застрахователния период. 

 

 

Как мога да прекратя договора?  
 

Като заявя писмено желанието си за това пред Застрахователя с едномесечно предизвестие. Пълна 

информация се съдържа в Общите условия на застраховката. 


