
Общи условия

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Изпълнението на условията по този застрахователен договор предхожда вся-
каква отговорност на ЗАД ”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, наричано по-
долу ЗАСТРАХОВАТЕЛ, за изплащане на застрахователно обезщетение.

II. СКЛЮЧВАНЕ 
1. Застрахователният договор се сключва във формата на застрахователна 
полица по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
2. При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да съобщи всич-
ки съществени обстоятелства, свързани с оценката на риска, и е отговорен 
за верността, точността и пълнотата на дадените от него сведения. Тази 
информация се отбелязва в предложението за застраховане, което е нераздел-
на част от застрахователната полица.
3. Застрахователната полица представлява комплект от документи, включ-
ващ: полица, предложение за застраховане, спецификация, общи условия, клау-
зи, добавъци и сметки, както и всички други документи, които са приети от 
страните и носят нейния номер.
4. Застрахователната полица винаги задължително включва Клауза 001 ”По-
жар и други опасности”, а всички останали клаузи се сключват в комбинация с 
нея, като изключенията по Клауза 001 ”Пожар и други опасности” са валидни за 
всички останали клаузи, с изключение на тези, при които покритието е свър-
зано със застраховане на отговорности.
5. Всички специални условия, които изменят условията на застрахователната 
полица, се отразяват в добавък към нея.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 
Застрахователната сума се посочва в полицата от  Застрахования поот-
делно за всяка клауза и вид имущество. След изплащане на застрахователно 
обезщетение застрахователната сума се намалява с размера на изплатено-
то обезщетение.

IV. ПРЕМИЯ
1. Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и се отразява 
в застрахователната полица.
2. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застра-
ховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в полицата. 
3. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се опре-
делят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен 
да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.
4. Допълнителна премия е сумата, която представлява допълнително задъл-
жение за плащане от страна на Застрахования, съответстващо на задълже-
нието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за разширяване на покритието, промяна в риска, 
удължаване на периода на застрахователната полица или друга промяна в ус-
ловията на застрахователната полица.

V. ВАЛИДНОСТ
Застрахователната полица се сключва за срок от една година, като той се 
продължава автоматично за нов едногодишен период без изменение на дейст-
ващите условия, освен ако някоя от страните не пожелае промяна или пре-
кратяване на полицата с писмено предизвестие, направено не по-късно от 
петнадесет дни преди изтичането на първия едногодишен срок. 
При продължаване на срока на валидност на застрахователния договор ЗА-
СТРАХОВАТЕЛЯТ издава нова застрахователна полица, в която се отразяват 
дължимият размер на застрахователната премия за новия едногодишен пери-
од и срокът за заплащането є.
Застраховката влиза в сила в 00.00 часа на деня, следващ този, в който е пла-
тена застрахователната премия/първата вноска от разсрочената премия, 
освен ако е договорено друго.
В случай на дадени задължителни предписания от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
при сключване на застрахователната полица или по време на действието й, 
застраховката влиза в сила след изпълнението на тези предписания, което се 
удостоверява с отбелязване от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ върху застрахователната 
полица или довабък към нея.

VI. САМОУЧАСТИЕ 
По тази застрахователна полица може да се прилага самоучастие, коeто се 
договаря между страните.

VII. ПРОМЯНА  
1. За всяка промяна в условията на застрахователната полица след влизането 
й в сила, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава добавък.
2. През застрахователния срок Застрахованият е длъжен да уведомява ЗА-
СТРАХОВАТЕЛЯ за всички съществени промени в рисковите обстоятелства 
и поетите от него гаранции по тази застрахователна полица, дори и те да 
са настъпили без негово съгласие или участие. Обявяването на промяната 
трябва да се извърши незабавно след узнаването й. Рискови обстоятелства 

са тези, за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил въпрос в предложението за 
застраховане.
3. При неизпълнение на задължението по т. 2. от страна на Застрахования 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да прекрати договора или да промени условията по 
полицата съобразно чл.189 и чл.190 от Кодекса за застраховането. В случай, че 
е настъпило застрахователно събитие преди изменението или прекратява-
нето на договора, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали размера на застрахова-
телното обезщетение, освен ако събитието не се дължи на съзнателно пре-
мълчани обстоятелства, в който случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да откаже 
изцяло плащане на обезщетение.

VIII. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
1. По условията на настоящата застрахователна полица не са предмет на 
застрахователно покритие:
А) пари, кредитни карти, ценни книжа, изделия от благородни метали, бижута, 
скъпоценни камъни; 
Б) всякакви документи, планове, чертежи, проекти, компютърни, аудиозапи-
си, видеозаписи и информация; 
В) животни, цветя, градинска или селскостопанска растителност; 
Г) произведения на изкуството, оръжейни, ловни, нумизматични колекции; 
Д) транспортни средства с държавен контролен номер, плавателни съдове, 
въздухоплавателни средства;
Е) рудници и мини;
Ж) електропроводи, които са разположени на разстояние по-голямо от 1 500 
метра от застрахования обект;
З) огради, порти, плетове.
И) материални запаси (материали, продукция, стоки, незавършено производ-
ство), които се намират в директен контакт с подовата част на помещение-
то, или на разстояние от пода по-малко от 10 см, както и когато са положени 
върху поставки с висока степен на хигроскопичност.
2. Тази застрахователна полица не покрива загуба или повреда на имущество, 
отговорност на Застрахования или телесно увреждане:
А) в резултат на събитие, настъпило извън територията на Република Бъл-
гария.
Б) причинени от събитие, възникнало преди началната дата и час на издаване 
на полицата или започнало след крайната дата на изтичане на  полицата.
В) умишлено причинени от Застрахования, от лица, които са служители, ра-
ботници или членове на семейството/домакинството на Застрахования, от 
лица, допуснати със знанието на Застрахования до застрахованото имуще-
ство, или от трети ползващи се лица.
Г) причинени поради груба небрежност на Застрахования, лица, които са слу-
жители, работници или членове на семейството/домакинството на Застра-
хования, на лица, допуснати със знанието на Застрахования до застраховано-
то имущество, или на трети ползващи се лица.
Д) причинени поради неспазване или нарушение от страна на Застрахования на 
действащи правни норми, длъжностни характеристики и инструкции за рабо-
та/експлоатация, правила за срокове на експлоатация и техническо обслужва-
не, съхранение и преработка на имущества.
Е) причинени поради неспазване от страна на Застрахования на писмените 
предписания на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при сключването на застраховката и по вре-
ме на нейното действие.
Ж) в резултат на вражеско нашествие, война /обявена или не/, гражданска 
война, бунт, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, 
стачка, локаут, тероризъм.
З) вследствие на екологично замърсяване, проникваща радиация или конта-
минация от радиоактивност, радиоактивни, токсични, експлозивни или други 
свойства на ядрен блок или негов компонент.
3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не покрива щети в рамките на договореното самоучас-
тие на Застрахования.
4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за пропуснати ползи и косвени за-
губи от каквото и да е естество.
Гореизброените изключения са валидни за всички клаузи на настоящата за-
страхователна полица, освен ако е уговорено друго, което е отразено в доба-
вък към полицата.

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
А) незабавно, след като Застрахованият узнае за настъпване на застрахова-
телно събитие, покрито по условията на тази застрахователна полица, да 
уведоми органите на противопожарната охрана и/или полицията и/или други 
компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахова-
телното събитие. Едновременно с това да извести в писмен вид ЗАСТРАХО-
ВАТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запази увреденото имуще-
ство за оглед от представители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и осигури достъпа им в 
обекта. В случай на кражба чрез взлом и грабеж срокът за уведомлението е до 
24 (двадесет и четири) часа от узнаването;
Б) да осигури достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до онази част от документите си, 
която е необходима за изясняване на събитието;
В) в случай на предявен граждански иск срещу него да привлече ЗАСТРАХОВАТЕ-
ЛЯ като трето лице-помагач по делото и да му предостави копие от исковата 
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молба и всички доказателства към нея не по-късно от 7 (седем) работни дни 
от датата на първото съдебно заседание.
2. В срок до 7 (седем) работни дни от датата на уведомлението по буква ”А” да 
представи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:
А/ претенция за обезщетение в писмена форма;
Б/ списък и описание на унищоженото/повреденото имущество;
В/ документ от противопожарната охрана, полицията и други оторизирани 
органи, когато е необходимо, удостоверяващ настъпването на застрахова-
телното събитие.
3. При неизпълнение на задълженията по т.1 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да 
прекрати действието на застрахователния договор, а при настъпило застра-
хователно събитие - да откаже изцяло изплащането или да намали размера на 
застрахователното обезщетение, като не дължи възстановяване на застра-
хователната премия.
4. Ако Застрахованият съзнателно е предявил или е съдействал за предя-
вяването на претенция с невярно съдържание по настоящата застрахов-
ка, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да откажe изплащане на застрахователно 
обезщетение, да прекрати действието на полицата без възстановяване на 
застрахователна премия и да сигнализира съответните компетентни органи 
съгласно действащото законодателство за търсене на наказателна отго-
ворност от Застрахования.

X. НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ
1. При настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да взе-
ме всички разумни и целесъобразни мерки за обезопасяване и запазване на за-
страхованото имущество или останалата част от него и да осигури правата 
си срещу трети лица.
2. Във всички случаи при настъпило застрахователно събитие Застраховани-
ят е длъжен да осигури на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ правото му на регрес, така че с 
плащането на застрахователното обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ да може 
безпрепятствено да встъпи в правата на Застрахования срещу причинителя 
на вредата. При неизпълнение на това задължение ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има пра-
во да откаже изцяло изплащането или да намали размера на застраховател-
ното обезщетение, като не дължи възстановяване на застрахователната 
премия.
3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може, по своя инициатива да предприеме действия за 
намаляване или ограничаване на загубите или повредите, както и да дава за-
дължителни писмени препоръки на Застрахования за предприемане на такива 
мерки, без това да предрешава въпроса за правото на Застрахования на обез-
щетение.

ХI. ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:
1. Да извършва оглед на имуществото, подлежащо на застраховане (сгради, 
машини, съоръжения и др.) преди сключване на застрахователната полица, 
както и по време на нейното действие, като съвместно със Застрахования 
изготвя констативен протокол за състоянието му.
2. Да извършва действия, да води преговори и да сключва спогодби във връз-
ка с претенции на трети лица по повод на застрахователно събитие, както 
и с оглед на осъществяване на отговорността на трети лица, към които 
е суброгиран по тази застрахователна полица. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право 
за своя сметка да изисква от Застрахования да предприеме всички разумни 
действия за изпълнение на горното.
3. Да назначава експерти (вещи лица) за установяване на размера на вредите 
и/или други обстоятелства, свързани със застрахователното събитие.

ХII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ.
Отговорност при неизпълнение 
1. Застрахованият има право да получи полагащото му се обезщетение в срок 
до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на постъпване на уведомлението 
в ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, при условие, че е изпълнил задълженията си по т.ІX и Х и 
е представил всички необходими документи, включително и такива, поискани 
от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за установяване на претенцията по основание и размер.
2. Застрахованият е длъжен:
А) при сключване на застрахователния договор да съобщи съществените об-
стоятелства, които са му известни и са от значение за оценката на риска, 
като за съществени се считат обстоятелствата, за които ЗАСТРАХОВАТЕ-
ЛЯТ писмено е поставило въпрос.
Б) ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоя-
телство, при наличието на което ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не би сключил договора, 
ако беше знаел за него, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има правата по чл.189 от Кодекса 
за застраховане.
В) ако при сключването на договора обстоятелството по т.2Б не е било из-
вестно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването 
му да предложи изменение на договора при условията на чл.190 от Кодекса за 
застраховане.
Г) по време на действието на договора Застрахованият е длъжен да обяви 
пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ новонастъпили обстоятелства, за които ЗАСТРАХО-
ВАТЕЛЯТ е поставил писмено въпрос, веднага след узнаването им. При неиз-
пълнение на това задължение се прилагат съответно чл.189 и чл.190 от Коде-
кса за застраховане.
Д) да спазва писмените предписания, дадени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при сключва-
не на застрахователната полица и по време на нейното действие.

Е) да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ако има действаща друга застраховка за рис-
ковете, покрити по тази полица.
Ж) да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при прехвърляне на застрахованото 
имущество в 7-дневен срок от прехвърлянето.
3. Неизпълнението, на което и да е от задълженията на Застрахования, съ-
гласно настоящите Общи условия, представлява основание за отказ от стра-
на на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изплащане на застрахователно обезщетение.

XIII. ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ
Застрахованият е длъжен да поддържа застрахованото имущество в добро 
състояние и да предприема всички целесъобразни, обичайни и разумни предо-
хранителни мерки за избягване на загуба или повреда на застрахованото иму-
щество, телесни увреждания, свързани с експлоатацията на това имущество 
и да съблюдава изискванията на противопожарните, техническите или други 
компетентни органи. 

ХIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Действието на застрахователния договор се прекратява:
А) с изтичане на срока, за който е сключен, съгласно раздел V.
Б) при отпадане на застрахователния интерес.
В) при изчерпване на застрахователната сума в резултат на изплатени обез-
щетения, съгласно раздел ІІІ.
Г) с 15-дневно писмено предизвестие от която и да е от страните, изпратено 
на последния известен адрес на другата страна. В този случай ЗАСТРАХОВА-
ТЕЛЯТ ще възстанови на Застрахования съответната пропорционална част 
от платената застрахователна премия за неизтеклия срок на застраховката 
при условие, че не е било изплащано обезщетение и не е предявена претенция 
за изплащането на обезщетение.
Д) При разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее с плащането на 
съответните вноски от премията и закъснението продължи повече от 15 
(петнадесет) дни след падежа, покритието по настоящата застраховка ще се 
счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие след изтича-
не на петнадесетдневния срок ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно 
обезщетение. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ си запазва правата върху вече платената 
застрахователна премия.
Настоящето се счита за писмено предупреждение за прекратяване действие-
то на застрахователния договор по смисъла на Кодекса за застраховане.

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да прекрати тази застрахователна полица едно-
странно без предизвестие и като си запазва правата върху платената за-
страхователна премия в случай на:
А) непредставяне (укриване) от Застрахования на обстоятелства, при чиято 
известност ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не би сключило тази полица.
Б) предявяване от Застрахования на претенция за застрахователно обезще-
тение с невярно съдържание с цел да получи изгода от тази застрахователна 
полица.

ХV. ДАВНОСТ
Правата по тази застрахователна полица се погасяват с изтичането на 3 /
три/ години от датата на настъпване на застрахователното събитие, а при 
застрахователно събитие, свързано със застраховка на отговорности – 5 /
пет/ години от датата на настъпване на застрахователното събитие.

XVI. ДРУГИ ЗАСТРАХОВКИ
Ако по времето на настъпване на застрахователно събитие, покрито по кла-
узите на настоящата застрахователна полица, Застрахованият притежава 
друга застраховка, покриваща такава загуба или повреда - изцяло или частич-
но, като сборът на отделните застрахователни суми надвишава действи-
телната стойност на застрахованото имущество, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е от-
говорен за не повече от неговата пропорционална част.

ХVII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
1. Всяко съобщение или уведомление, отправено към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ съглас-
но изискванията в условията на тази застрахователна полица, трябва да бъде 
в писмен вид и да съдържа нейния номер.
2. Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за про-
мяна на адреса си, посочен в застрахователния договор. Всички съобщения и 
уведомления от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, до получаване на съобщението от Застра-
хования за промяна на адреса му, се считат за надлежно връчени или получени, 
ако са изпратени на адреса, посочен в застрахователния договор.

XVIII. ЮРИСДИКЦИЯ 
Ако възникне спор между страните във връзка с тази застрахователна поли-
ца, то те ще направят всичко възможно същият да бъде разрешен по добро-
волен път чрез споразумение или чрез търговска медиация. Ако това се окаже 
невъзможно, то страните ще отнесат спора за решаване пред съответния 
български съд.

ХIX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското зако-
нодателство и по него е приложимо българското право.


