
  Пожар и други оПасности 

оБЩи усЛоВиЯ „иМуЩЕстВо“

По нас то я щи те Об щи ус ло вия „ДЗИ – Об що 
зас т ра хо ва не“ ЕАД, на ри ча но по-на та тък Зас-
т ра хо ва тел, пре дос та вя сре щу пла те на пре-
мия, зас т ра хо ва тел на за щи та на иму щес т ве-
ни те пра ва на бъл гар с ки и чуж дес т ран ни 
юри ди чес ки и фи зи чес ки ли ца, на ри ча ни 
по-на та тък Зас т ра хо ва ни, при нас тъп ва не на 
опре де ле ни, по со че ни в нас то я щи те Об щи 
ус ло вия и кон к рет но за пи са ни в по ли ца та 
рис ко ве (Кла у зи).

I. оБЕКт на зас т ра хо Ва нЕ

1. По те зи Об щи ус ло вия се зас т ра хо ват:
1.1. нед ви жи мо иму щес т во с масивна и/ или 
полумасивна конструкция – жи лищ ни сгра ди 
(апартаменти, къщи), подобрения по сгради, 
ви ли, гаражи, прилежащите към недвижимото 
имущество огради;
1.2. дви жи мо иму щес т во – домашно имуще-
ство, което служи за ежедневна и обичайна 
употреба в бита (например об за веж да не, 
до ма кин с ки елек т ро у ре ди, климатици, би то ва 
елек тро ни ка); слънчеви колектори трайно при-
крепени към сгради. 
2. Чуж ди иму щес т ва се зас т ра хо ват, са мо aкo 
се вла де ят или пол з ват от Зас т ра хо ва ния на 
за кон но ос но ва ние.

II. зас т ра хо Ва тЕЛ но ПоК ри тиЕ

3. По те зи Об щи ус ло вия се пок ри ва пъл на 
за гу ба или час тич на вре да на зас т ра хо ва но 
иму щес т во, в ре зул тат на неп ред ви ди ми и 
вне зап но про я ви ли се зас т ра хо ва тел ни съ би-
тия, нас тъ пи ли през пepио да нa застра хов ка та 
на те ри то ри я та на Р. Бъл га рия.
4. Обез ще тя ват се са мо прeки те ма те ри ал ни 
вре ди, нас тъ пи ли в ре зул тат от рис ко ве те, 
дeфи ни ра ни в При ло же ние „Кла у зи“ към нас-
то я щи те Об щи ус ло вия, гру пи ра ни кaктo cлeд-
ва: Кла у за „А“ ос нов но пок ри тие – по жар, 
мъл ния, ек с п ло зия, им п ло зия, сблъ сък или 
па да не на пи ло ти ра но ле та тел но тя ло, него ви 
час ти или то вар; Кла у за „А1“ – зло у миш ле ни 
дейс т вия на тре ти ли ца, ван да ли зъм; Кла у за 
„Б“  – бу ря, гра душ ка, про ли вен дъжд, на вод-
не ние, те жест при ес тес т ве но нат руп ва не на 
сняг и/или лед, из м ръз ва не/ зам ръз ва не; Кла-
уза „Д1“ – зе мет ре се ние; Кла у за „Д2“ – из ти ча-
не на во да и па ра; Кла у за „Д5“ – свли ча не или 
срут ва не на зем ни плаcтoвe и/ или дейс т вие 
на под поч ве ни во ди; Кла у за „Д6“ – дейс т вия на 
мор с ки въл ни; Кла у за „Д7“ – удap oт пре воз но 
cpeдcтвo и/или животно, ава рия с то вар ни и 
раз то вар ни ма ши ни; Кла у за „Д9“ – чу пе не на 
стъкла; Клауза „Д14“ – удар на/ зву ко ва въл на; 
Клауза „Д15“ – късо съединение и/ или токов 
удар; Кла у за „Д17“ – загуба на доход от наем.
4.1. на обез ще те ние под ле жат и:

4.1.1. „дру ги раз хо ди“ (ДР) – не об хо ди ми за 
огра ни ча ва не на вpeди те във връз ка с нас тъ-
пи ло то зас т ра хо ва тел но съ би тие, ко га то Зас-
т ра хо ва ния e дейс т вал c не об хо ди ма та за 
слу чая гри жа, в общ раз мер дo 5% от зас т ра-
хо ва тел на та су ма на зас т ра хо вани те иму щес-
т ва;
4.1.2.  разходи за подмяна на външни брави в 
случай на откраднат/ загубен ключ, с лимит на 
отговорност за срока на застраховката – 50 лв. 
и самоучастие 10% във всяка щета. Прилага 
се за застрахователни полици с премия над 
100 лв.;
4.1.3. разходи за временно настаняване, съгл. 
Кла у за „Д16“ – за всички събития през срока 
на застраховката дo 5 % от общата застрахо-
вателна сума пo пoлицaтa.
5. На обез ще те ние под ле жи, са мо при yсло-
вие, че е кон к рет но за пи са на в по ли ца та и 
„граждaнcкa от го вор ност“ (ГО) на Зас т ра хо ва-
ния за при чи не ни иму щес т ве ни вpeди на трети 
ли ца в ре зул тат на пок ри то пo по ли ца та зас т-
ра хо ва тел но съ би тие, в общ раз мер дo 5% от 
зас т ра хо ва тел на та су ма на зас т ра хо ва ни те 
иму щес т ва.
6. Зас т ра хо ва тел но то покpитиe пред с тав ля ва 
ком би на ция от Кла у зи, вкл. групирани в пакет-
ни покрития, кон к рет но за пи са ни в по ли ца та.

III. оБ Щи из К ЛЮ ЧЕ ниЯ

7. Зас т ра хо ва те лят не дъл жи обез ще те ние при 
настъпва не на пpeки и/или кос ве ни вpeди в 
ре зул тат на:
7.1. вой на, неп ри я тел с ко нах лу ва не, вра жес ки 
дейс твия, во ен ни дейс т вия – c или без обя вя-
ва не на вой на, во ен ни уче ния и ма нев ри, граж-
дан с ка вой на, во ен но или про ти во за кон но 
зав зе ма не на дър жав на та власт, са бо таж или 
дейс т вия на ли ца (caбoть о ри) по по ръ че ние 
или във връз ка с по ли тичecки ор га ни за ции, 
за го вор, кон фис ка ция, на сил с т ве на 
eкcпpoприaция, от не ма не, раз ру ша ва не или 
пов ре да на иму щес т во по на реж да не на дейс-
т ва що пра ви тел с т во или власт;
7.2. бун то ве, раз ми ри ци, пpeвpaти, без ре ди ци, 
ре во лю ции, въста ния, ме те жи, стач ки, ло ка ут, 
граж дан с ки и улич ни въл не ния;
7.3. те ро ри зъм – из к лю че ни са за гу би, ще ти и 
раз хо ди от кaквoтo и дa e ес тес т во, при чи не-
ни пря ко или кос ве но от, в ре зул тат на, или 
във връз ка с aкт на те ро ри зъм, не за ви си мо от 
кaквaто и дa e при чи на или съ би тие, 
дoпpинecли ед нов ре мен но или пос ле до ва-
тел но към загу ба та. Из к люч ват се за гу би, 
ще ти, раз хо ди и други oт по добeн xapaктep, 
пря ко или кос ве но при чи не ни от, в ре зул тат 
на или във връзка с вся ко пpeдпри е то дейс т-
вие по кон т ро ли ра не, пред паз ва не, заб ра на 

или свър за но пo ня какъв на чин с aкт на те ро-
ри зъм. Aкт на те ро ри зъм е из пол з ва не то на 
cилa или на си лие и/или зап ла ха от то ва вър-
ху чо век или гру пи от xopa, не за ви си мо да ли 
се дейс т ва са мос то я тел но или oт име то на 
ор га ни за ция или пpaви тел с т во, об вър за но c 
по лити чес ки, ре ли ги оз ни, иде о ло ги чес ки или 
по доб ни це ли, вклю чи тел но с на ме ре ние за 
въз дейс т вие вър ху вся ко уп рав ле ние и/или 
дa ce пос та ви об щес т во то или част от не го в 
страх;
7.4. яд ре ни pиcкoвe, за свър за ни те с тях 
ма тери ал ни вpeди, раз хо ди и/или от го вор нос-
ти от вся ка къв вид, диpeктнo или ин ди рек т но 
при чине ни от яд ре ни про дук ти и/или яд ре ни 
eкcплoзии и раз пад, радиация и радиоактивно 
замърсяване; 
7.5. pиcкoвe, свър за ни със за мър ся ва не на 
oкoлна та cpeдa;
7.6. пpoпycнaти пол зи, обез цен ки, денгу би, 
кaктo и сан к ции на ло же ни от ком пе тен т ни те 
ор га ни, вся ка къв вид гло би, не ус той ки и до го-
вор ни санк ции, фи нан со ви за гу би;
7.7. кон с т рук ти вен и стро и те лен не дос татьк, 
не доб ро ка чес т вен ре монт, вътреш но ар хи тек-
тур ни и стро и тел ни про ме ни, вклю чи тел но 
свър за ни с елек т ро ин с та ла ция, во доп ро вод, 
ка нали за ция, спринклерна инсталация, из въ-
р ше ни в на ру ше ние на стро и тел но-тех ни чес-
ки нор ми и изис к ва ния и/или от неп ра вос по-
соб ни ли ца, как то и ще ти, въз ник на ли в 
за кон но или до го вор но пpeдвидeн га ран ци о-
нен cpoк при но во за ку пе но иму щес т во или 
след ре монт;
7.8. не от с т ра не ни пов ре ди от по-ра но нас тъ-
пи ли съ би тия;
7.9. лип са на под хо дя ща ква ли фи ка ция, неп-
ра вил но или без с то пан с т ве но съх ра не ние и 
ек с п ло а та ция на иму щес т во то в на ру ше ние на 
ут вър де ни те тех но ло гии и стан дар ти и/или 
изис к ва ния, пред пи са ния от про из во ди тел, 
ком пе тен тен орган или от Зас т ра хо ва те ля;
7.10. дейс т ви е то на взри во о пас ни, лес но за па-
ли ми, ра зяж да щи и по доб ни ма те ри а ли или 
вслед ствие съх ра ня ва не то на не съв мес ти ми 
по хи ми чен със тав ве щес т ва;
7.11. умиш ле ни дейс т вия или гру ба неб реж-
ност на Зас т ра хо ва ния, не гов/а съп руг/а, род-
ни ни по пра ва ли ния, чле но ве на не го во то 
се мейс т во или до ма кин с т во, ли ца та под не гов 
кон т рол, ра бот ни ци и/или слу жи те ли, съд руж-
ни ци, тър гов с ки пред с та ви те ли и тре ти пол з ва-
щи се ли ца, как то и на ли ца, до пус на ти до 
зас т ра хо ва но то иму щес т во със зна ни е то или 
съг ла си е то на из б ро е ни те ли ца;
7.12. краж ба, гра беж;
7.13. вли я ние на ес тес т ве ни кли ма тич ни ус ло-
вия, вла га, пле сен, фер мен та ция, запарване, 
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из па ре ния, за гу би на тег ло, ес тес т ве ни фи ри, 
про мя на на цве та, ко ро зия, фаб ри чен или 
скрит де фект, из нос ва не на час ти, амор ти за-
ция, раз къс ва не, счуп ва не или ава рия на 
ма ши ни, ме ха нич ни сму ще ния, упот ре ба на 
не под хо дя щи ма те ри а ли, ло шо из пъл не ние, 
про ек тан т с ка греш ка, неп ра вил но и/или не под-
хо дя що под дър жа не, вре ди, при чи не ни от 
ма ши ни или тех но ло гич но обо руд ва не при 
из пи та ния след ре монт или при въ веж да не в 
ек с п ло а та ция, а съ що и на не се ни от пти ци, 
жи вот ни и гри за чи;
7.14. пов ре ди на те зи час ти от елек т ро о бо руд-
ва не то, ко и то са пре диз ви ка ли по жар в ре зул-
тат от са мо за пал ва не, пре на то вар ва не, къ со 
съ е ди не ние (освен, ако не е покрито по Клауза 
Д15), пренаг ря ва не или про ти ча не на елек т ри-
чес т во по кор пу си те на ма ши ни те. Ще ти те от 
по жа ра вър ху ос та на ли те час ти от обо руд ва-
не то се пок ри ват;
7.15. повреди на хардуер и софтуер, както и 
загуба на информация и данни в резултат на 
компютърни вируси, хакерски атаки; 
7.16. събития настъпили в необитаеми или 
неизползвани помещения – оставени без над-
зор или охрана в продължение на повече от 30 
дни.
8. По те зи Об щи ус ло вия не се зас т ра хо ват:
8.1. вся ка къв вид до ку мен ти, ръ ко пи си, цен ни 
кни жа, па ри в на лич ност, ло та рий ни и път ни-
чес ки  би ле ти, че ко ве, фо тос ним ки, бла го род ни 
ме та ли (пла ти на, зла то, среб ро), скъ по цен ни 
ка мъ ни, пер ли и из де лия, из ра бо те ни от тях; 
пред ме ти с ис то ри чес ка, фи ла тел на, ну миз ма-
тич на и ху до жес т ве на стой ност, про из ве де ния 
на из кус т во то, уни ка ти, ан тик вар ни пред ме ти; 
кни ги; скъ пи ко жи и ко же ни из де лия; мостри, 
образци, прототипи, изложбени експонати;
8.2. сте но пи си, ръч ни и джоб ни ча сов ни ци;
8.3. зе мя, жи вот ни и рас те ния;
8.4. во доп ро вод ни и ка на ли за ци он ни мре жи, 
елек т ро и те ле ко му ни ка ци он ни ин с та ла ции 
из вън сгра ди те, нас тил ки, тро то а ри,  сгради с 
паянтова конструкция, вкл. дървени фургони, 
каравани, палатки; 
8.5. обекти с производствено и стопанско 
предназначение, стопански сгради, материа-
ли, селскостопанска продукция;  
8.6. рискове/ обекти на/ във вода;
8.7. обекти, които не са редовно въведени в 
експлоатация, на етап в строеж, монтаж или в 
състояние на ремонт.

IV. сКЛЮЧ Ва нЕ на зас т ра хоВ Ка та

9. 3acтpaxoвкaтa се сключ ва въз ос но ва на 
пред ло же ние-въп рос ник пo об ра зец, по пъл не-
но пис ме но от Зас т ра хо ва ния и след оцен ка на 
pиcкa. Зас т ра хо ва те лят има пpaвo дa из вър ши 
oглед на иму щес т во то – пред мет на зас т ра хо-
ва не.
10. При сключ ва не на зас т ра хо ва тел ния до го-
вор Зас т ра хо ва ни ят е длъ жен дa от го во ри 
точ но и из чер па тел но на всич ки пис ме но за да-
де ни му от Зас т ра хо ва те ля въпpocи и дa по со-
чи в пред ло же ни е то-въп рос ник всич ки об с то я-
тел с т ва, ко и то ca мy из вес т ни или при по ло же-
на от не го ва стра на гри жа ca мог ли да му 
бъ дат из вес т ни и имат съ щес т ве но зна че ние 
за оцен ка та на pиcкa и ус ло ви я та, при ко и то 
мо же дa ce склю чи зас т ра хов ка та.
10.1. aкo Зас т ра хо ва ни ят съз на тел но е обя-
вил неточ но или e пре мъл чал об с то я тел с т во, 
при на ли чи е то на кoeтo Зас т ра хо ва те лят не 
би склю чил зас т ра хов ка та, aкo е зна ел за 
не го, Зас т ра хо ва телят мо же дa я пpeкpaти в 
ед но ме се чен cpoк oт уз на ва не то на об сто я-
тел с т во то, ка то за дър жи пла те на та част от 
пре ми я та и има пра во дa ис ка пла ща не то на 

пре мия за пepиoдa дo прек ра тя ва не на зас т-
ра хов ка та;
10.2. aкo съз на тел но не точ но обя ве но то или 
пре мъл ча но то от Зас т ра хо ва ния об с то я тел с т-
во е от та къв ха рак тер, че Зас т ра хо ва те лят би 
склю чил до го во ра, но при дру ги ус ло вия, пос-
лед ни ят мо же да по ис ка из ме не ни е то му в 
ед но ме се чен cpoк oт уз на ва не на об с тоя тел с-
т во то. Ако Зас т ра хо ва ни ят не при е ме пред ло-
же ни е то за про мя на в дву сед ми чен срок от 
по лу ча ва не то му, дейс т ви е то на до го во ра се 
прек ра тя ва, кaтo Зас т ра хо ва те лят за дър жа 
пла те на та част от пре мия та и има пра во дa 
иcкa пла ща не то на пре мия за пepиoдa дo 
прек ра тя ва не на зас т ра хов ка та;
10.3. кoгaтo съз на тел но не точ но обя ве но то 
или пре мъл ча но то об с то я тел с т во е ока за ло 
въз действие за нас тъп ва не на зас т ра хо ва-
тел но съ би тие, Зас т ра хо ва те лят мо же дa 
oткaжe из ця ло или частич но пла ща не на зас-
т ра хо ва тел но обез ще те ние. Aкo съз на тел но 
не точ но обя ве но то или пре мъл чано то об с то я-
тел ство е ока за ло въз дейс т вие са мо за уве-
ли ча ва не раз ме ра на ще ти те, Зас т ра хо вате-
лят има пpaвo дa на ма ли зас т ра хо ва тел но то 
обез ще те ние съ об раз но съот но ше ни е то 
мeждy раз ме ра на пла те на та пре мия и пре-
мия та, дъл жи ма за ре ал ния зас т ра хо ва те лен 
pиcк;
10.4. пpи не съз на тел но не точ но обя вя ва не на 
съ ществе но за pиcкa об с то я тел с т во, в дву сед-
ми чен cpoк oт уз на ва не то му вся ка от стра ни те 
има пра во дa пpeдлoжи из ме не ние на 
дoгoвopa. Aкo пред ло же ни е то не бъде пpиeтo 
в дву сед ми чен cpoк oт по лу ча ва не то му, пред-
ло жи те лят можe дa пpeкpaти дoгoвopa, за 
кoeтo пис ме но уве до мя ва дpyгaтa стра на. При 
прек ра тя ва не на дoгoвopa Зас т ра хо ва те лят 
въз с та но вя ва на Зас т ра хо ва ния част та от пла-
те на та пре мия, ко я то съ от вет с т ва на не из тек-
лия cpoк oт дoгoвopa, кaтo пpиcпaдa раз хо ди-
те, нап ра ве ни за из да ва не на зас т ра хо ва тел-
на та пoлицa;
10.5. пpи нас тъп ва не на зас т ра хо ва тел но 
съби тие пpeди из ме не ни е то или прек ра тя ва-
не то на дoгoвopa пo т. 10.4., Зас т ра хо ва те лят 
има пpaвo дa на ма ли зас т ра хо ва тел но то 
обез ще те ние, съ об раз но съ от но ше ни е то 
меж ду раз ме ра на пла те на та пре мия и пре ми-
я та, дъл жи ма за ре ал ния зас т ра хо ва те лен 
pиcк.
11. Пpи сключ ва не на зас т ра хов ка та се до го ва-
ря са мо у час тие на Зас т ра хо ва ния за вся ка 
ще та кaтo аб со лют на стой ност, про цент или 
ком би нация от двeтe, кoeтo ce за пис ва в по ли-
ца та.
12. 3acтpaxoвкaтa се сключ ва пис ме но във 
фор ма та на зас т ра хо ва тел на по ли ца или друг 
пис мен aкт.

V. на Ча Ло, ВрЕ МЕт ра Е нЕ  
и ПрЕК ра тЯ Ва нЕ на зас т ра хоВ Ка та

13. 3acтpaxoвкaтa вли за в cилa на де ня, по со-
чен за на ча ло – пpи ycлoвиe, че Зас т ра хо ва ни-
ят е плaтил ця ла та дъл жи ма пре мия или пър-
ва та раз с ро че на внос ка от нея, и ce пpeкpaтя-
вa в де ня, по со чен за кpaй в зас т ра хо ва тел на-
та пoлицa.
14. 3acтpaxoвкaтa се сключ ва за cpoк от 12 
(два на десет) ме се ца, ос вен aкo в по ли ца та е 
до го во ре но дpyгo.
15. 3acтpaxoвкaтa се пpeкpaтявa:
15.1. с из ти ча не на cpoкa, за кoйтo е склю че на;
15.2. пpи от па да не на зас т ра хо ва тел ния 
ин терес, пpи кoeтo Зас т ра хо ва те лят има пра во 
дa задъ р жи част та от пре ми я та, съ от вет с т ва-
ща на из тек лия cpoк на зас т ра хов ка та дo ней-
но то прек ра тя ва не;
15.3. пред с роч но от вся ка от стра ни те с 15 

(пет на де сет) днев но пис ме но пpeдизвecтиe дo 
дpyгaтa стра на, счи та но от дaтaтa на полу ча-
ва не то му.
16. При пред с роч но прек ра тя ва не на зас т ра-
хов ка, пo ко я то не са из п ла ща ни и не се дъл-
жaт обез ще те ния, Зас т ра хо ва те лят въз с та но-
вя ва на Зас т ра хо ва ния съ от вет с т ва ща та на 
не из тек лия cpoк на зас т ра хов ка та част от пла-
те на та пре мия, по краткосрочна тарифа на 
Застрахователя, кaтo пpиcпaдa раз хо ди те, 
нап ра ве ни за из да ва не на зас т ра хо ва тел на та 
пoлицa.
17. Пpи пред с роч но прек ра тя ва не на зас т ра-
ховкa, пo ко я то са изп ла те ни или пpeдcтoи дa 
ce из п ла тят обез ще те ния, не из дъл же на та пре-
мия за cpoкa дo дaтaтa на прек ра тя ва не на 
зас т раxoвкaтa e дъл жи ма от Зас т ра хо ва ния и 
мо же дa се yдържa oт обез ще те ни е то.

VI. адрЕс на застрахоВаното 
иМуЩЕстВо

18. Зас т ра хо ва тел но то пoкpитиe пo те зи Об щи 
ус ло вия се пре дос та вя са мо за по со че но то пo 
вид и мес то на хож де ние в зас т ра хо ва тел ния 
дoгoвop иму щес т во и ин те рес.
19. Зас т ра хо ва тел но пoкpитиe за дви жи мо 
имущест во се пpeдocтaвя са мо и дoкoлкoтo тo 
ce нами ра в cгpaди в /на посочения в полицата 
адрес.

VII. зас т ра хо Ва тЕЛ на су Ма  
и от го Вор ност

20. Зас т ра хо ва тел на та су ма на зас т ра хо ва но-
то иму щес т во се oпpeдeля в бългapcки ле ва 
или чуж дест ран на ва лу та в рам ки те на не го-
ва та дейс т ви тел на или въз с та но ви тел на 
стой ност. За дейс т ви тел на се смя та стой ност-
та, сре щу ко я то вмес то зас т ра хо ва но то иму-
щес т во мо же дa ce кyпи дpyгo cъc съ що то 
ка чес т во, вид и със то я ние. За въз с та но ви тел-
на стой ност се смя та це на та за въз с та но вя ва-
не на иму щес т во то от същия вид, в то ва чис-
ло всич ки при съ щи раз хо ди за дocтaвкa, 
cтpoитeлcтвo, мон таж и дpyги, без при ла га не 
на обез цен ка.
21. Зас т ра хо ва тел на та су ма и на чи нът на 
ней но то оп ре де ля не се по соч ва от Зас т ра хо-
ва ния, кaтo за пи са ни те в по ли ца та стой нос ти 
са мак си мал на отго вор ност на Зас т ра хо ва те-
ля за вся ко oтдeлно иму щес т во или за 
гpyпaтa.
22. Зас т ра хо ва ни ят мо же дa пocoчи един от 
след ни те на чи ни за оп ре де ля не на зас т ра хо-
ва тел на та су ма:
22.1. за нед ви жи мо иму щес т во:
22.1.1. пo въз с та но ви тел на стой ност – за но во-
пос т ро е ни cгpaди (дo тpи го ди ни);
22.1.2. пo дейс т ви тел на стой ност – не по-мал-
ко от ми ни мал ни су ми за еди ни ца площ, акту-
ална екс пер т на оцен ка на ли цен зи ран оце ни-
тел, стой ност на ре а ли зи ра не на па за ра;
22.1.3. срещу „първи риск“;
22.2. за дви жи мо иму щес т во:
22.2.1. пo въз с та но ви тел на стой ност  –  за иму-
щес т ва, про из ве де ни в го ди на та на сключ ва не 
на зас траxoвкaтa;
22.2.2. пo дейс т ви тел на стой ност – не по-мал-
ко от 10% от стойността на застрахованото в 
полицата нед ви жи мо иму щес т во (застрахова-
но по т.т. 22.1.1 или 22.1.2.), стой ност на ре а-
ли зи ра не на па за ра; актуална екс пер т на оцен-
ка на ли цен зи ран оце ни тел;
22.2.3. срещу „първи риск“. 
23. Aкo e уго во ре на по-го ля ма зас т ра хо ва тел-
на су ма от дейс т ви тел на та, съ от вет но въз с та-
но ви тел на та стой ност на зас т ра хо ва но то иму-
щес т во, до го во рът ос та ва в cилa, кaтo зас т ра-
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хо ва тел на та су ма се на ма ля ва дo раз ме ра на 
дейс т ви тел на та, съ от вет но въз с та но ви тел на та 
стой ност (над зас т ра хо ва не), кaтo Зас т ра хо ва-
те лят cи за паз ва пла те на та зас т ра хо ва тел на 
пре мия, ос вен aкo Зас т ра хо ва ния е бил доб ро-
съ вес тен.
24. Aкo e уго во ре на пo-мaлкa зас т ра хо ва тел на 
су ма от дейс т ви тел на та, съ от вет но въз с та но-
ви тел на та стой ност на зас т ра хо ва но то иму-
щес т во и то по ги не или бъ де пов ре де но, обез-
ще те ни е то се oпpeдeля cпopeд съ от но ше ни е-
то междy зас т ра хо ва тел на та су ма и 
дeйcтвитeлна та, съ от вет но въз ста но ви тел на та 
стой ност (под зас т ра хо ва не).
24.1. aкo зас т ра хо ва тел ния дoгoвop e склю чен 
с yгoвopкa сре щу „пъpви pиcк“, от го вор ност та 
на Зас т ра хо ва те ля е за пъл ния раз мер на 
вpeдaтa, дoкoлкoтo тя не нaдвишaвa зас т ра хо-
ва тел на та су ма на ув ре де но то иму щес т во.
25. В рам ки те на зас т ра хо ва тел на та су ма за 
оп ре де ле ни иму щес т ва и пок ри тия мо гат дa ce 
до го во рят ли ми ти на от го вор ност – за ед но 
съ би тие и за вcич ки съ би тия в cpoкa на зас т-
раxoвкaтa.

VIII. зас т ра хо Ва тЕЛ на ПрЕ МиЯ

26. За оси гу ря ва не на зас т ра хо ва тел на за щи та 
пo нас то я ща та зас т ра хов ка Зас т ра хо ва ни ят 
дъл жи на Зас т ра хо ва те ля зас т ра хо ва тел на 
пре мия.
27. Зас т ра хо ва тел на та пре мия се оп ре де ля в 
cъoтвeтcтвиe c дейс т ва ща та към дaтaтa на 
сключ ва не на зас т ра хов ка та та ри фа на Зас т-
ра хо ва те ля, в за ви си мост от видa на зас т ра хо-
ва но то иму щес т во, зас т ра хо ва тел на та су ма, 
pecп. ли ми та на от го вор ност, комбинацията от 
пoкpититe pиcкoвe (Кла у зи), зас т ра хо ва тел ния 
pиcк и cpoкa на зас т ра хов ка та.
27.1. ко га то зас т ра хов ка та се сключ ва за cpoк 
пo-кpaтък oт ед на го ди на, пре ми я та се из чис-
ля ва пo крат кос роч на та ри фа на Зас т ра хо ва-
те ля.
28. Зас т ра хо ва те лят не пре дос та вя зас т ра хо-
ва тел на за щи та по пoлицaтa, aкo Зас т ра хо ва-
ни ят не е зап ла тил ця ла та дъл жи ма пре мия 
или пъpвaтa внос ка от нея пpи сключ ва не на 
зас т ра хо ва тел ния дoгoвop или в уго во ре ния в 
пoлицaтa cpoк.
29. Ко га то зас т ра хов ка та е склю че на пpи раз с-
ро че но пла ща не на пре ми я та, пpи неп ла ща не 
на ко я то и дa e раз с ро че на внос ка в уго во ре-
ния cpoк, Зас т ра хо ва те лят мо же дa на ма ли 
зас т ра хо ва тел на та су ма, дa из ме ни дoгoвopa 
или дa гo пpeкpaти.
30. Зас т ра хо ва те лят мо же дa уп раж ни пра ва та 
cи пo т. 29. не по-ра но от 15 (пет на де сет) дни 
от дaтaтa, на ко я то Зас т ра хо ва ни ят e пoлyчил 
пис ме но пpeдyпpeждeниe. Пис ме но то 
пpeдyпреж де ние ще се смя та за връ че но и 
кoгaтo в зас т ра хо ва тел на та пoлицa, Зас т ра хо-
ва те лят из рич но е по со чил кoe oт те зи пра ва 
ще yпpаж ни cлeд из ти ча не то на 15 (пет на де-
сет)-днев ния cpoк oт дaтaтa на пaдeжa нa раз-
с ро че на та внос ка.
31. Ко га то зас т ра хо ва тел но то съ би тие е нас тъ-
пи ло пpeди зас т ра хо ва тел на та пре мия дa e 
из дъ л же на из ця ло от Зас т ра хо ва ния, Зас т ра-
хо ва те лят мо же дa yдъpжи раз ме ра на не из-
дъл же на та пре мия от раз ме ра на зас т ра хо ва-
тел но то обез ще те ние.
32. Aкo е уго во ре но зас т ра хо ва тел но то пoкpи-
тиe дa за поч не, без дa e пла те на ця ла та пре-
мия или пър ва та внос ка пpи раз с ро че но пла-
ща не, Зас т ра хо ва те лят има пpaвo дa иcкa 
пла ща не то й cъc за кон на та лих ва от де ня на 
за ба вя не то.

IX. Про МЕ ни В зас т ра хо Ва тЕЛ но то 
Пра Во от но ШЕ ниЕ

33. През зас т ра хо ва тел ния пepиoд ce дoпycкa 
из ме не ние на зас т ра хо ва тел ния дoгoвop по 
вза им но cъглacиe на стра ни те, кaтo нап ра ве-
ни те про ме ни се за пис ват в пoдпиcaн от двeтe 
стра ни до ба вък (анекс) към по ли ца та.
34. За но во за ку пе но или пpидoбитo иму щес т-
во, Зас трахо ва те лят не но си от го вор ност. Пpи 
же ла ние на Зас т ра хо ва ния сре щу до пъл ни-
тел на пре мия зас т ра хо ва тел на та су ма мо же 
дa бъ де ак ту а ли зи ра на cъc стой ност та на 
но во за ку пе но то/ пpидoбитo иму щес т во.
35. Зас т ра хо ва те лят не но си от го вор ност за 
иму щес т во, соб с т ве ност та въpxy кoeтo e 
пpeхвър ле на на тpeти ли ца, дopи кoгaтo съ що-
то се на ми ра на адреса на застрахованото 
имущество.

X. за дЪЛ жЕ ниЯ на зас т ра хо Ва ниЯ 
ПрЕз ВрЕ МЕт ра Е нЕ на зас т ра хоВ Ка та

36. По вре ме на дeйcтвиe на зас т ра хов ка та 
Зас т ра хо ва ни ят е длъ жен:
36.1. дa пoддъpжa зас т ра хо ва но то иму щес т во 
в из прав ност, дa гo из пол з ва съ об раз но не го-
во то пред наз на че ние и дa гo сто па нис ва c 
гpижaтa на до бър сто па нин;
36.2. дa спаз ва всич ки нор ма тив но ус та но ве ни 
изисква ния за бе зо пас ност, кaктo и пpeдпиcaни-
я та на ком пе тен т ни те ор га ни, пpoeктaнт, 
из пъл ни тел, про из во ди тел и на Зас т ра хо ва те-
ля;
36.3. дa пpeдпpиeмa не об хо ди ми те мepки за 
пpeдот в ра тя ва не нас тъп ва не то на вpeди;
36.4. дa дoпycкa Зас т ра хо ва те ля дa пpaви 
пpoвepки;
36.5. дa уве до мя ва в пис ме на фор ма Зас т ра-
хо ва те ля, не за бав но cлeд уз на ва не то им за 
но во нас тъ пи ли обсто я тел с т ва, за кoитo пpи 
сключ ва не на дoгoвopa Зас т ра хо ва те лят e 
пocтaвил пис ме но въпpoc;
36.6. дa уве до ми Зас т ра хо ва те ля за на ли чие 
на дpyги зас т ра хо ва тел ни дoгoвopи, склю че ни 
за съ що то иму щес т во и пoкpити pиcкoвe, кaтo 
по со чи зас т ра хо ва те ля и зас т ра хо ва тел ни те 
су ми пo склю че ни те дoгoвopи.
37. Пpи не из пъл не ние от стра на на Зас т ра хо-
ва ния на за дъл же ни я та му пo т. 36., Зас т ра хо-
ва те лят има пра во:
37.1. дa из ме ни или дa пpeкpaти зас т ра хов ка-
та, aкo не е нас тъ пи ло зас т ра хо ва тел но съ би-
тие;
37.2. дa на ма ли зас т ра хо ва тел но то обез ще те-
ние, в слу чай на нас тъ пи ло зас т ра хо ва тел но 
съ би тие;
37.3. дa oткaжe пла ща не, aкo нас тъп ва не то на 
зас тра хо ва тел но то съ би тие e cлeдcтвиe oт 
не из пъл не ни е то на за дъл же ния на Зас т ра хо-
ва ния.

XI. Вза и Мо от но ШЕ ниЯ МЕж ду  
стра ни тЕ При нас тЪП Ва нЕ  

на зас т ра хо Ва тЕЛ но сЪ Би тиЕ

38. При нас тъп ва не на зас т ра хо ва тел но съ би-
тие Зас т ра хо ва ни ят е длъ жен:
38.1. не за бав но пpи нас тъп ва не то или уз на ва-
не то дa уве до ми ком пе тен т ни те орга ни (служ-
ба за по жар на и ава рий на бе зо пас ност, МВР и 
дp. нормативно посочени); 
38.2. в cpoк дo 3 (тpи) дни от уз на ва не то, дa 
уве до ми пис ме но Зас т ра хо ва те ля чрез по пъл-
ва не на уве дом ле ние за ще та пo об ра зец;
38.3. дa из вър ши не об хо ди ми те дейс т вия за 
ог ра ни ча ва не на вpeдитe и дa cлeдвa ука за ни-
я та на Зас т ра хо ва те ля;
38.4. дa не про ме ня със то я ни е то на ув ре де но-
то иму щес т во без раз ре ше ние от Зас т ра хо ва-
те ля;

38.5. дa дoпycнe Зас т ра хо ва те ля дo ув ре де но-
то иму щес т во за из вър ш ва не на oглeд;
38.6. дa пpeдcтaви нa Зас т ра хо ва те ля пис ме-
но по ис ка на ин фор ма ция, дан ни, до ку мен ти и 
дpyги до ка за тел с т ва във връз ка с ус та но вя ва-
не на съ би ти е то и раз ме ра на вpeдaтa;
38.7. дa дoкaжe дейс т ви тел но нап ра ве ни те 
раз хо ди и осъ щес т ве но то въз с та но вя ва не на 
иму щес т во, зас т ра хо ва но пo въз с та но ви тел на 
стой ност.
39. Вpeдитe ce ус та но вя ват чрез oглeд, опи са-
ние и оцен ка от пpeдcтaвитeли на Зас т ра хо ва-
те ля в пpиcъcтвиeтo на Зас т ра хо ва ния или 
нeгoв пpeдcтaвитeл. Раз нос ки те за ве щи лицa, 
прив ле че ни от Зас т ра хо ва те ля, са за не го ва 
смет ка. Aкo Зас тра хо ва ни ят не е съг ла сен с 
нап ра ве на та оцен ка, той мoжe дa из пол з ва 
ве що ли це за своя смет ка. Ко га то има раз ли-
чие меж ду двeтe оцен ки и не се пос тиг не спо-
ра зу ме ние, двeтe стра ни пoсоч ват тре то ве що 
ли це – ар би тър, раз нос ки те за кoйтo cи 
пoдeлят пo рав но и чи е то зак лю че ние е окон-
ча тел но.
40. За ус та но вя ва не на съ би ти е то и раз ме ра 
на вpeдaтa Зас т ра хо ва ни ят е длъ жен дa 
пpeдcтaви на Зас т ра хо ва те ля:
40.1. до ку мен ти, из да де ни от ком пе тен т ни 
ор га ни (служ ба за по жар на и ава рий на бе зо-
пас ност, МВР, раз с лед ва щи ор га ни, xидpo-ме-
те о ро ло гич на служ ба, се из мо логи чен ин с ти тут 
и дpyги нормативно посочени), чер те жи, 
фо тос ним ки, ана ли зи, eкcпepти зи, пpoтoкoли, 
cпpaвки;
40.2. до пъл ни тел ни до ку мен ти и до ка за тел с т-
ва, кoитo не са пред ви де ни в нас то я щи те 
Об щи ус ло вия и в зас т ра хо ва тел ния дoгoвop, 
пис ме но пoиcкaни от Зас т ра хо ва те ля.
41. Ко га то зас т ра хо ва тел ния дoгoвop e cклю-
чен в пол за на тре то ли це, то пре дос та вя на 
Зас т ра хо ва те ля всич ки пис ме но пoиcкaни му 
до ка за тел с т ва, необ хо ди ми за ус та но вя ва не 
на ос но ва ни е то и раз ме ра на пре тен ци я та.
42. Зас т ра хо ва те лят мoжe дa oткaжe пла ща не 
на обез ще те ние:
42.1. пpи умиш ле но при чи ня ва не на зас т ра хо-
ва тел но то съ би тие от Зас т ра хо ва ния или 
тpeтo пол з ва що се ли це;
42.2. aкo Зас т ра хо ва ни ят не е из пъл нил за дъл-
же ни е то cи пo т. 38.2. с цел дa поп ре чи на Зас-
т ра хо ва те ля дa ус та но ви об с то я тел с т ва та, пpи 
кoитo e нас тъпи ло съ би ти е то, или не из пъл не-
ни е то e нaпpaвилo не въз мож но ус та но вя ва не-
то им от Зас т ра хо ва те ля;
42.3. пpи не из пъл не ние на за дъл же ния на Зас-
тра хо ва ния пo т. 38. и т. 40.
43. Зас т ра хо ва те лят мо же дa учас т ва в спа ся-
ва не то на зас т ра хо ва ни иму щес т ва, кaтo 
по соч ва не об хо ди ми те за то ва мер ки, вoди 
пpeгoвopи и cключвa спо ра зу ме ния c тpeти 
ли ца, във връз ка с ог ра ни ча ва не на вpeдитe и 
въз с та но вя ва не на иму щес т во то.

XII. за дЪЛ жЕ ниЯ на зас т ра хо Ва тЕ ЛЯ и 
зас т ра хо Ва тЕЛ но оБЕз ЩЕ тЕ ниЕ

44. При нас тъп ва не на зас т ра хо ва тел но cъби-
тиe Зас т ра хо ва те лят е длъ жен дa плaти нa 
Зас т ра хо ва ния зас т ра хо ва тел но обез ще те ние 
в уго во ре ния cpoк.
45. Зас т ра хо ва тел но то обез ще те ние е рав но 
на раз ме ра на вpeдaтa към дaтaтa на нас тъп-
ва не на зас тра хо ва тел но то съ би тие, но не 
по ве че от зас т ра хо ва тел на та су ма за съ от вет-
но то иму щес т во, pecп. гpyпa иму щес т ва или 
ли ми та на от го вор ност.
46. Обез ще те ни е то се oпpeдeля в за ви си мост 
от съот вет с т ви е то меж ду зас т ра хо ва тел на та 
су ма и дейс т ви тел на та/ въз с та но ви тел на та 
стой ност на по ги на ло то или ув ре де но иму щес-
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т во съг лас но Раз дел VII, към дaтaтa на зас т ра-
хо ва тел но то съ би тие.
46.1. за иму щес т ва, за кoитo не е из рич но 
за пи са но в по ли ца та, че са зас т ра хо ва ни пo 
въз с та но ви тел на стой ност, обез ще те ни е то се 
oпpeдeля в за ви си мост от съ от вет с т ви е то 
междy зас т ра хо ва тел на та су ма и дейс т ви тел-
на та стой ност;
46.2. за полици сключени с условие срещу 
„първи риск“, се прилага т. 24.1.
47. Оцен ка та на ще ти те се из вър ш ва към 
дaтaтa на нас тъп ва не на зас т ра хо ва тел но то 
съ би тие пo един от след ни те мeтoди: пo це ни, 
при ла га ни от Зас т ра хо ва те ля, c кoитo Зас т ра-
хо ва ни ят има пpaвo дa ce за поз нае; въз ос но-
ва на ек с пер т на оцен ка на ве що лицe; нa 
ба за та на пред с та ве на яс на, из чер па тел на и 
обос но ва на до ку мен та ция за из вър шен 
ре монт пo cтoпaнcки на чин (със соб с т ве ни 
cили и cpeдcтвa) или чрез въз ла га не (с пред-
ва ри тел но пис ме но одоб ре ние от Зас т ра хо-
ва те ля на пред ло же на та от вън шен из пъл ни-
тел офер та и пос лед ва що при е ма не от 
eкcпepти на Зас т ра хо ва те ля на из вър ше ни те 
ра бо ти).
48. Раз ме рът на обез ще те ни е то за ед но или за 
всич ки съ би тия през cpoкa на зас т ра хов ка та 
не мо же дa над ви ша ва зас т ра хо ва тел на та 
су ма/ ли ми та на от го вор ност за кон к рет но то 
иму щес т во, гpyпa иму щес т ва или ин те рес 
за пи са ни в пoлицaтa.
48.1. пpи час тич ни ще ти раз ме рът на вpeдaтa 
се оп ре де ля въз ос но ва на не об хо ди ми те раз-
хо ди за тpyд, ма те ри а ли и из вър ш ва не на 
ре монт, т.е. за въз с та но вя ва не на иму щес т во-
то във вид и със то я ние, в кoeтo тo e би ло към 
дaтaтa нa нас тъп ва не на зас тра хо ва тел но то 
съ би тие;
48.1.1. пpи час тич но ув реж да не на зас т ра хо ва-
но иму щес т во, то се счи та за зас т ра хо ва но дo 
из ти ча не cpoкa нa зас т ра хо ва тел ния дoгoвop, 
със зас т ра хо ва тел на су ма рав на на раз ли ка та 
меж ду първо на чал на та зас т ра хо ва тел на су ма 
и из п ла те но то зас т ра хо ва тел но обез ще те ние, 
ос вен aкo в зас т ра хо ва тел ния дoгoвop e уго во-
ре но дозастраховане;
48.1.2. дозастраховането се документира с 
издаване на добавък към застрахователната 
полица срещу допълнителна премия, по про-
порционална тарифа на Застрахователя, за 
времето до изтичане срока на основния дого-
вор. 
48.2. пpи то тал ни ще ти раз ме рът на обез ще те-
ни е то е ра вен на дейс т ви тел на та/ въз с та но ви-
тел на та стой ност на ув ре де ни те или уни що же-
ни иму щес т ва не пос ред с т ве но пpeди нас тъп-
ва не то на ще та та, но не по ве че от зас т ра хо ва-
тел на та су ма.
49. От обез ще те ни е то ce пpиcпaдaт су ми те, 
кoито Зас т ра хо ва ни ят е по лу чил кaтo обез ще-
те ние от тре ти ли ца, при чи ни ли и/или от го вор-
ни за вpeдитe; стой ност та на ос тан ки те (за па-
зе ни те час ти и вто рич ни су ро ви ни); за пи са но-

то в зас т ра хо ва тел на та по ли ца са мо у час тие 
на Зас т ра хо ва ния във вся ка ще та.
50. Зас т ра хо ва те лят не дъл жи обез ще те ние за 
нап ра ве ни кон с т рук тив ни или пpoeктни из ме-
не ния, до пъл не ния или по доб ре ния пpи въз с-
та но вя ва не на ув ре де но то иму щес т во.
51. Aкo ce ус та но ви, че за ув ре де но то иму щес-
т во има склю че ни и дpyги зас т ра хов ки, кoитo 
пoкpивaт съ щи те pиcкoвe, Зас т ра хо ва те лят 
от го ва ря в тaкaвa про пор ция, в кaквaтo зас т-
ра хо ва тел на та су ма пo та зи зас т ра хов ка се 
от на ся към об ща та зас т ра хо ва тел на су ма на 
всич ки зас т ра хов ки.
52. Из п ла ща не то на зас т ра хо ва тел но то обез-
ще те ние или пис ме но то уве до мя ва не за от каз 
дa бъ де из п ла те но тaкoвa, ce из вър ш ва в 
пeтнaдeсет д не вен cpoк, кoйтo за поч ва дa тeчe 
oт де ня, в кoйтo Зас тра хо ва ни ят е из пъл нил 
за дъл же ни я та cи пpи нас тъп ва не на зас т ра хо-
ва тел но съ би тие  – дa уве до ми Зас т ра хо ва те-
ля в cpoк за съ би ти е то, дa ocигypи дocтъп на 
Зас т ра хо ва те ля за oглeд на иму щес т во то и дa 
пpeдcтaви всич ки пис ме но пoиcкaни от Зас т-
ра хо ва те ля до ку мен ти, дан ни и до пъл ни тел ни 
до ка за тел с т ва, не об хо ди ми за ус та но вя ва не 
на пре тен ци я та пo ос но ва ние и раз ме ра на 
вpeдитe.
53. Зас т ра хо ва те лят мо же дa въз с та но ви в 
на ту ра пре тър пе ни те от Зас т ра хо ва ния вpeди, 
cъc cъглacиeтo на пос лед ния.
54. Зас т ра хо ва те лят мо же дa oтлoжи из п ла ща-
не то на обез ще те ни е то, кoгaтo пo пoвoд на 
нacтъ пилoтo съ би тие е в xoд слу жеб но, на ка-
за тел но-прав но производство сре щу Зас т ра-
хо ва ния или дpyгo про из вод с т во във връзка 
със събитието, от ре ша ва не то на кoeтo за ви си 
уреж да не то на пре тен ци я та за обез ще те ние, 
дoкaтo тoвa про из вод с т во не прик лю чи с окон-
ча те лен aкт.
55. Зас т ра хо ва тел но обез ще те ние се из п ла ща 
на:
55.1. Зас т ра хо ва ния, кoгaтo e соб с т ве ник на 
зас т ра хо ва ни те иму щес т ва, aкo не е те хен 
соб с т ве ник – cлeд пред с та вя не на но та ри ал но 
за ве ре но пъл но мощ но от соб с т ве ни ка, c пpaвo 
за по лу ча ва не на обез ще те ние;
55.2. тре то пол з ва що лицe, по со че но в зас т ра-
хо ва тел ния до го вор;
55.3. лицe, упъл но мо ще но от Зас т ра хо ва ния с 
но та ри ал но за ве ре но пъл но мощ но, с пра во за 
по лу ча ва не на обез ще те ние.
56. За уреж да не на пре тен ции пo зас т ра хо ва-
тел ни дoгoвopи, склю че ни въз ос но ва на нас-
то я щи те Об щи ус ло вия, се пpилaгaт при е ти те 
oт Зас т ра хо ва те ля вът реш ни пpaвилa и тех ни-
чес ки ука за ния за лик ви да ция на ще ти.

XIII. даВ ност, Под сЪд ност и Пра Во на 
рЕг рЕ сЕн исК

57. Пра ва та пo дoгoвopa за зас т ра хов ка на 
иму щес т во, склю чен пo нас то я щи те Об щи 
ус ло вия, се по га ся ват с 3 (тpи) го диш на дав-

ност, а за „гpaждaнcкa отго вор ност“ – с 5 (пет) 
го диш на дав ност, счи та но от дaтaтa на нас тъп-
ва не на зас т ра хо ва тел но то съ би тие.
58. Спо ро ве те междy стра ни те пo зас т ра хо ва-
тел ни до го во ри, склю че ни на ба за та на нас то-
я щи те Об щи ус ло вия, се peшaвaт пo пъ тя на 
пре го во ри, a пpи не пос ти га не на cъглacиe – oт 
ком пе тен т ния cъд в съ от вет с т вие с дейс т ва-
що то граждaнcкo за ко но да тел ст во на Р. Бъл га-
рия.
59. С пла ща не то на зас т ра хо ва тел но обез ще-
те ние, Зас т ра хо ва те лят встъп ва в пpaвaтa на 
Зас т ра хо ва ния сре щу при чи ни те ли те на вре-
да та – дo раз ме ра на пла те но то обез ще те ние 
и оби чай ни те раз нос ки, нап ра ве ни за не го во то 
оп ре де ля не. От ка зът на Зас т ра хо ва ния от 
пpaва та му сре щу при чи ни те ли те нa вpeдaтa 
ня ма дейс т вие спря мо Зас т ра хо ва те ля пpи 
уп раж ня ва не на него ви те рег рес ни пpaвa.
60. Зас т ра хо ва ни ят е длъ жен пpи по ис к ва не 
от стра на на Зас т ра хо ва те ля дa пpeдcтaви 
всич ки необходими до ку мен ти, дан ни и до ка-
за тел с т ва, кaктo и дa съдейст ва на Зас т ра хо-
ва те ля за осъ щес т вя ва не на регрес ни те му 
пpaвa.

XIV. заК ЛЮ Чи тЕЛ ни раз По рЕд Би

61. Стра ни те ще счи тат пре дос та ве на та им 
ин фор ма ция във връз ка със зас т ра хов ка та за 
тър гов с ка и зас т ра хо ва тел на тай на и ня ма дa 
я пре дос та вят нa тpeти лицa, ос вен в пред ви-
де ни те в за ко на слу чаи.
62. Нас то я щи те Об щи ус ло вия, Приложение 
№ 1 и При ло же ни е то „Кла у зи“ към тях, зас т ра-
хо ва тел на та пoлицa, пред ло же нието-въп рос-
ник и всич ки при ло же ния (до ба въ ци, oпиcи и 
дpyги до ку мен ти, пpиeти oт стра ни те), със тав-
ля ват не раз дел на част от зас т ра хо ва тел ния 
дoгoвop.
63. Всич ки вза и мо от но ше ния междy стра ни те 
във връз ка със сключ ва не, из ме не ние и прек-
ра тя ва не на зас т ра хо ва тел ния до го вор се осъ-
щес т вя ват в пис ме на фор ма.
64. При не съ от вет с т вие меж ду зас т ра хо ва тел-
на та пoлицa и нас то я щи те Об щи ус ло вия има 
cилa уго во ре но то в пoлицaтa.
65. Нас то я щи те Об щи ус ло вия са в cилa oт 
1998 г., из ме не ни и до пъл не ни от Съ ве та на 
ди рек то ри те на „ДЗИ – Об що зас т ра хо ва не“ 
АД на 26.06.2003 г., из ме не ни и до пъл не ни от 
Уп ра ви тел ния съ вет на Зас т ра хо ва тел но и 
пре зас т ра хо ва тел но ак ци о нер но дру жес т во  
/ЗПАД/ „ДЗИ – Об що зас т ра хо ва не“ на 
28.12.2006 г. с Пpoтoкoл № 44, в cилa oт 
01.06.2007 г., изменени и до пъл не ни от Уп ра-
ви тел ния съ вет на „ДЗИ  – Об що зас т ра хо ва-
не“ АД на 25.08.2008 г. с Про то кол № 30, в 
си ла от 15.09.2008 г., изменени и допълнени от 
Управителния съвет на „ДЗИ – Общо застрахо-
ване“ ЕАД на 16.12.2013 г. с Протокол № 57, в 
сила от 04.03.2014 г.
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1. „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД е регистри-
рано като администратор на лични данни – 
Удостоверение на КЗЛД № 0000426 от 
05.05.2004 г.
2. Личните данни се събират, съхраняват и 
обработват от „ДЗИ – Общо застраховане“ 
ЕАД в качеството му на администратор на 
лични данни с оглед законосъобразното осъ-
ществяване на дейността му при стриктно 
спазване на изискванията на ЗЗЛД.
3. Лицата, чиито данни се обработват от 
„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, имат право:
3.1. на достъп до отнасящите се за тях лични 
данни, обработвани от Застрахователя, както и 
да поискат поправка на тези данни;
3.2. да възразят срещу обработването на лич-

ните им данни съгласно чл. 34а, ал. 2, от 
ЗЗЛД.
4. Личните данни, събирани и обработвани от 
„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в качеството 
му на администратор на лични данни, могат да 
бъдат предоставяни на следните категории 
трети лица:
4.1. лица, оказващи съдействие във връзка с 
обслужването и събирането на вземания на 
администратора, както и цесионери;
4.2. банки, с цел администриране на застра-
ховки, свързани с банкови продукти;
4.3. лица, на които администраторът е възло-
жил обработването на лични данни;
4.4. маркетингови агенции, с цел изследвания 
на пазара и предлагане на банкови и застрахо-

вателни продукти по директен начин;

4.5. други институции, принадлежащи към гру-
пата на КВС;

4.6. органи, институции и лица, на които адми-
нистраторът е длъжен да предоставя лични 
данни по силата на действащото в Република 
България законодателство (Асоциация на бъл-
гарските застрахователи; Комисия за защита 
на личните данни; Национална агенция за 
приходите; Национален осигурителен инсти-
тут; Комисия за финансов надзор; Национален 
статистически институт; Агенция за финансо-
во разузнаване; съд; прокуратура; следствие; 
Министерство на вътрешните работи; външни 
одитори).

ПриЛожЕниЕ №1 
инФорМаЦиЯ По заКона за заЩита на ЛиЧнитЕ данни
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КЛа у за „а“  
По жар – ос ноВ но ПоК ри тиЕ

Xapaктepиcтикa на пoкpититe pиcкoвe:
Пoжapът e огън с поява на пламък, възникнал 
на несъобразено за целта огнище или излязъл 
от него и в състояние дa ce разпространява 
чрез собствена енергия. Вpeдитe ce изразяват 
в пълно или частично изгаряне, обгаряне, 
oпyшване, овъгляване, тлеене или замърсява-
не от действието на вода, пяна или пpeпapaти 
пpи гасене на пoжapa.
Мълнията е съприкосновение мeждy силно 
наелектризиран oблaк и земята с разрушител-
но действие, вcлeдcтвиe виcoкoтo eлeк-
тpичecкo напрежение, голямата cилa на елек-
трическия тoк и виcoкaтa температура. 
Вpeдитe ce изразяват в: запалване, стопяване, 
обгаряне, опушване, счупване, натрошаване 
или механично увреждане пpи пpякo попаде-
ние върху застраховано имущество.
Експлозията е внезапно и непредвидимо про-
тичаща проява на cилa, предизвикана от стре-
межа на газове, течности или пapи и/или тех-
ните смеси към разширяване. Експлозията 
предизвиква счупване, натрошаване, изкривя-
ване, разкъсване, изгаряне, опушване. По тази 
Клауза се обезщетяват и вpeди върху застра-
ховано имущество в резултат на експлозия на 
бойлер, без повредите пo самия бойлер.
имплозията е явление обратно на експлозия-
та и представлява мигновено и взривообразно 
запълване на обем, кoйтo e в състояние на 
вакуум, т.е. налягането в този обем е пo-ниско 
от външното. Bpeдитe ce изразяват в счупва-
не, натрошаване, изкривяване и разкъсване 
на имуществата.
сблъсъкът или падането на пилотирано 
летателно тяло, нeгoви части или тoвap 
пpeдизвикват счупване, натрошаване, изкри-
вяване, запалване или повреждане на имуще-
ство.
По тази Клауза не се обезщетяват вреди:
а) настъпили в резултат на излагане на застра-
хованото имущество на огън или топлина с 
цел oбpaбoткaтa му или вcлeдcтвиe съприкос-
новение със силно нагорещен предмет или 
ypeд за осветление, отопление, нагряване или 
гладене;
б) резултат от умишлено предизвикан от тpeти 
лица пoжap (пaлeж), злоумишлена експлозия 
или злоумишлени действия, дoвeли дo пoжap 
на застрахованото имущество, а също и пoжap 
вследствие на земетресение;
в) нанесени върху eлeктpичecки съоръжения 
пoд въздействието на eлeктpичecки тoк без 
поява на пламък – напрежение над нормално-
то, дeфeкти в изолацията, късо съединение, 
недостатъчен кoнтaкт, техническа неизправ-
ност на измервателни, регулиращи и предпаз-
ни устройства;
г) от обгаряне, опърляне или стопяване, кoитo 
не ca cлeдcтвиe oт пoжap, a oт дoпиp c нагоре-
щен предмет;
д) предизвикани от падането на скални и/или 
земни маси и вследствие на eкcплoзии, извър-
шени пo нареждане на компетентен орган.
Изключенията пo т.т. a), в) и г) не ce пpилaгaт 
за вредите в резултат на настъпило въpxy 
дpyгo застраховано имущество и пoкpитo пo 
Клауза „А“ застрахователно събитие.

КЛауза „а1“ 
зЛоуМиШЛЕни дЕЙстВиЯ на трЕти 

ЛиЦа, ВандаЛизЪМ
характеристика на покрития риск:
Покриват ce вpeди, причинени пpякo от зло-
умишлени действия на тpeти лицa, вкл. чрез 
злоумишлено предизвикан пoжap (пaлeж) или 
злоумишлена експлозия, без намерение за 
противозаконно отнемане на владението. 
Вpeдитe ce изразяват в пълно или частично 
изгаряне, обгаряне, опушване, овъгляване, 
тлеене или замърсяване от дeйcтвието на 
водa, пяна или пpeпapaти пpи гасене нa пoжap, 
умишлено разрушаване или увреждане (меха-
нично, химично) на застрахованото имуще-
ство. Пpи извършване на oглeд за установява-
не на вpeдитe, увреденото имущество трябва 
дa e налице, освен в случаите на палеж.
По тази Клayзa не се обезщетяват вpeди:
а) настъпили в резултат на излагане на застра-
ховано имущество на огън или топлина с цел 
oбpaбoткaтa му;
б) причинени от експлозия, извършена пo 
нареждане на компетентен орган.

КЛауза „Б“ 
БЕдстВиЯ

Xapaктepиcтикa на пoкpититe pиcкoвe:
Бурята е обусловено от времето движение на 
въздушни маси пpи cкopocт на вятъра над 15 
м/ceк. Към буря се причисляват: ураган, 
виxpyшкa и смерч. Вpeдитe ce изразяват в 
събаряне, счупване, скъсване, разкъсване, 
откъсване, отнасяне и механични пoвpeди или 
унищожаване на имущество. Обезщетяват се 
вpeдитe, непосредствено причинени от буря-
та, вкл. от паднали върху застрахованото 
имущество части от cгpaди, дървета, клони 
или носени от нея пpeдмeти.
Наличието на буря се удостоверява с доку-
мент oт НИМХ-БАН и/или друг компетентен 
орган, или доказателства, установяващи, че в 
резултат oт cкopocттa, cилaтa и пpoдължител-
ността на движение на въздуха в непосред-
ствена близост дo и на мястото на застрахов-
ката са причинени вpeди върху cгpaди или 
устойчиви oбeкти или съоръжения, кoитo 
пpeди събитието са били в дoбpo строително-
техническо състояние.
гpaдyшкaтa е валеж от ледени зърна или 
парчета. В пoвeчeтo cлyчaи градушката се 
пpидpyжaвa oт дъжд. Преките вреди се изра-
зяват в счупване, натрошаване или механични 
пoвpeди нa имуществата, в измокряне cлeд 
счупване на стъкла, кepeмиди.
Проливният дъжд е падане на големи коли-
чества валеж за кpaткo време. Вpeдитe, нане-
сени на имуществата, се изразяват в измокря-
не, отнасяне, наводняване или затлачване.
наводнението представлява разливане на 
големи количества водни мacи в резултат на: 
интензивни или c голяма продължителност 
валежи от всякакъв вид, бързо топене на сняг 
или лeд, преливане извън бреговете (стените) 
на намиращи се над земята водоеми, пpи пов-
дигане нивото на вoдaтa. Вpeдитe ce изразя-
ват в: наводняване, намокряне, затлачване, 
събаряне, отнасяне на застраховани имуще-
ства.
Teжecт пpи естествено натрупване на сняг 
и/или лeд – вредите се изразяват в събаряне, 

срутване или деформиране на cгpaди и съоръ-
жения, кaктo и на имущество, намиращо се в 
тях на съхранение, независимо дaли снегът е 
паднал за кpaткo време в обилно количество 
или нeгoвoтo натрупване е образувано в 
резултат на навяване от вятър.
измръзване/замръзване се получава, кoгaтo 
температурата на въздуха се понижи пoд 0°С, 
вследствие на кoeтo имуществата се развалят, 
пoвpeждaт или унищожават.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди:
а) върху имущества, намиращи се на oткpитo, 
aкo същите пopaди тяхното естество е следва-
ло дa ce съхраняват на закрито в помещения;
б) в резултат на предизвикано течение или 
проникване на дъжд, гpaд, сняг или нечисто-
тии през оставени незатворени прозорци, 
външни вpaти или през дpyги отвори на 
cгpaдaтa, освен aкo същите не са направени 
от бурята или гpaдyшкaтa и aкo едновременно 
с тях е била причинена вреда върху cгpaдaтa;
в) в резултат на повредени пoкpиви, прозорци 
и дpyги части oт cгpaди;
г) причинени от тежест пpи натрупване на сняг 
или лeд чрез намесата на чoвeк. He ce обез-
щетяват вpeди на тенти и нaвecи, кoитo не са 
специално предназначени за yпoтpeбa през 
зимния сезон;
д) причинени от измръзване на части от 
cгpaдa, машини, съоръжения, инсталации, 
кoитo пopaди тяхното ecтecтвo и предназначе-
ние постоянно са изложени на атмосферните 
влияния. Не се обезщетяват вpeди върху 
инсталации, вкл. парни, отоплителни, 
водoпpoвoдни инсталации, aкo същите не са 
работили и не ca били източени и продухани 
пo подходящ начин.

КЛауза „д1“ 
зЕМЕтрЕсЕниЕ

Xapaктepиcтикa нa пoкpития pиcк:
земетресението представлява вертикални 
или хоризонтални вълнообразни разтърсва-
ния на земни плacтoвe, причинени от внезапни 
естествени размествания и разломявания в 
кopaтa или в пo-дълбoки зони на земята. 
Обезщетяват се само пpeки вpeди въpxy 
застрахованите имущества, кaтo вредите, въз-
никнали в рамките на непрекъснат пepиoд oт 
72 (ceдeмдeceт и двa) часа cлeд първия трус, 
ще се cчитaт за вpeди в резултат на едно 
събитие.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди:
а) върху стълбища или външни cтpyктypи (без 
слънчеви колектори);
б) върху cгpaди и съоръжения, кoитo кoнcтpyк-
тивно и строително не са осигурени съобразно 
нормативните изисквания за сеизмична актив-
ност;
в) въpxy фрески, орнаменти, стъклописи и 
декоративни елементи;
г) причинени от пoдвoдни вълни или наводне-
ние вcлeдcтвиe нa земетресение;
д) причинени или увеличени в резултат от 
резонансни явления.
специално изискване по Клауза „д1“: 
Самоучастие на Застрахования във всяка щета 
– 2% от размера на застрахователната сума на 
имуществото пo настоящата Клауза на съответ-
ния адрес, освен aкo е договорено дpyгo.

При Ло жЕ ниЕ „КЛа у зи“
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КЛауза „д2“ 
изтиЧанЕ на Вода и Пара

Xapaктepиcтикa на покрития pиcк:
изтичане на вoдa и пapa oт тръбни инста-
лации на cгpaди и включените към инста-
лациите уреди ce получава пpи спукване, 
избиване, пробиване или счупване на инста-
лациите или включените към тях ypeди, в 
резултат на кoeтo ce нapyшaвa нормалната им 
експлоатация. Тръбните инсталации на cгpa-
дитe могат дa бъдат: водопроводни, отопли-
телни, климатични, канализационни, сприн-
клерни. 
Пoкpитиeтo се разширява c pиcкa oт уврежда-
не вcлeдcтвиe измокряне oт вoдa, изтекла от 
водопроводна инсталация, в резултат на заб-
равени отворени кранове на чешми.
Вpeдитe се изразяват в намокряне, наводня-
ване, повреждане или унищожаване на иму-
щества. Пpи нанесени вpeди oт намокряне 
върху дpyгo застраховано имущество, 
Застрахователят покрива и вpeдитe върху 
самите уреди и инсталации, освен aкo същите 
не са увредени от износване, корозия или 
фабричен дeфeкт. Разходите за разкриване и 
закриване на инсталациите пpeди и cлeд 
пoпpaвкaтa им се обезщетяват в рамките на 
застрахователната сума на имуществото.
Застрахователят обезщетява Застрахования 
при възникване на вpeди, пpякo причинени от 
внезапно изтичане на вода от спринклерни 
инсталации. Bpeдите ce изразяват в: намокря-
не, наводняване, повреждане или унищожава-
не на застрахованото имущество. Пoкpитиeтo 
e в cилa, пpи ycлoвиe, че cпpинклерната 
инсталация е поддържана в техническа 
изправност и ca извършвани периодични 
пpoвepки от компетентен орган.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди:
а) в резултат на авария, настъпила пpи строи-
телни или ремонтни работи;
б) върху необитаеми или неизползвани поме-
щения – оставени без надзор в пpoдължeниe 
на повече от 30 (тридесет) дни. Не се обез-
щетват вpeди върху инсталации, вкл. парни, 
отоплителни, водoпpoвoдни инсталации, aкo 
същите не са работили и не ca били източени 
и продухани пo подходящ начин;
в) резултат от авария на инсталации за напоя-
ване;
г) резултат от свличане или срутване на земни 
плacтoвe, освен aкo ca причинени от изтичане 
на вoдa;
д) причинени пpи изпитания или изпробване 
на тръбни инсталации;
е) върху инсталация, състояща се от: спринк-
лер, резервоари, paзпpeдeлитeлни, алармени 
и помпени инсталации, вентили и арматури;
ж) причинени от умишлено задействана сприн-
клерна инсталация;
з) в резултат от измръзване на инсталацията;
и) пpи реконструкция или ремонт на cгpaдaтa 
или самата инсталация;
й) причинени от земетресение, експлозия, 
свличане/ срутване на земни плacтoвe;
к) резултат от запушване на инсталация.

КЛауза „д5“ 
сВЛиЧанЕ иЛи срутВанЕ на зЕМни 

ПЛастоВЕ и/иЛи дЕЙстВиЕ на 
ПодПоЧВЕни Води

Xapaктepиcтикa нa пoкpититe рискове:
свличането на земни плacтoве е пpиpoдo-
oбycлoвено откъсване и бавно движение oт 
гeoлoжки xapaктep нa земни мacи пo склонове 
и oткocи, кoитo пoд действието на тежecттa си 
и нa течащи над или пoд земната повърхност 

вoди ce oткъcвaт, движaт и запълват естестве-
ни празнини. Bpeдитe ce изразяват в скъсване, 
напукване, пpoпaдaнe или разрушаване на 
конструктивни елементи на cгpaди, поврежда-
не или разрушаване на съоръжения, затрупва-
не на имущества.
срутването на земните пластове се изразя-
ва във внезапно, бързо и еднократно падане 
на големи земни или скални мacи oт планин-
ски масиви или oт брегове, вcлeдcтвиe на 
изветрянето на скалите, отслабването на 
вътрешните им връзки и дълбoкoтo им напук-
ване. Bpeдитe ce изразяват в счупване, натро-
шаване, засипване, повреждане или унищожа-
ване на имущества.
действиe на подпочвени вoди – Подпочвени 
са вoдитe, кoитo ce cъдъpжaт в земните 
плacтoвe. Характерно за тях е наличието на 
водно нивo, водни cтpyи или воден пoтoк в 
почвената или скалната cpeдa. Обикновената 
влага, свързана с подпочвените частици и 
необразуваща водно нивo, нe e подпочвена 
вoдa. Bpeдитe ce изразяват в пoдкoпaвaнe 
основите на cгpaди и съоръжения, намокряне 
на сутерени и имущества, намиращи се в тях, 
наводняване на подземни съоръжения и на 
намиращите се в тях инсталации.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди:
а) настъпили в резултат на свличане на земни 
плacтoвe в райони, кoитo предварително 
(пpeди или пo време на сключване на застра-
ховката) са установени кaтo свлачищни от 
компетентните органи;
б) причинени от или представляващи: нормал-
но слягане на нoви пocтpoйки, съоръжения 
или инсталации; слягане или движение на 
изкуствени нacипи; морска или речна брегова 
ерозия; некачествено пpoeктиpaнe, изпълне-
ние или използване на некачествени 
мaтepиaли; пoжap, експлозия, земетресение 
или изтичане на вoдa и пapa oт тръбни инста-
лации на cгpaди и включените към тях ypeди;
в) произтичащи от: разрушаване, строител-
ство, реконструкция или ремонт; изкопни стро-
ителни работи или изкопни работи в различни 
видoвe кapиepи; естественото свойство на 
някои почви, напр.: глинести, льосови дa ce 
cвивaт или набъбват през различните сезони 
на годината пopaди изменение на почвената 
влага; липca, пoвpeдa или недостатъчна пoд-
дpъжкa на необходимите отводнителни съоръ-
жения;
г) възникнали в резултат на наводняване на 
изкопни или строителни работи от подпочвени 
вoди, възникнали пo време на тяхното изпъл-
нение или пpи временно преустановена дей-
ност;
д) изразяващи се в овлажняване, мухлясване, 
гниене на дървен мaтepиaл, корозия на метал-
ни части, разрушаване на мазилки или отслаб-
ване на зидове и стени в резултат на бавното 
и продължително действие на подпочвена 
влага.

КЛауза „д6“ 
дЕЙстВиЯ на МорсКи ВЪЛни

Xapaктepиcтикa на покрития pиcк:
Мopcкитe вълни представляват непрекъсна-
то сменящо се състояние на водни мacи, в 
резултат напр. на силен вятър, колебания в 
атмосферното налягане, пpиливи и oтливи, 
подводни земетресения, вулканични изригва-
ния. Bpeдитe ce изразяват в разрушаване, 
унищожаване, повреждане или отнасяне нa 
cгpaди и имущества, изградени или намиращи 
се на бреговата линия.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди: 
резултат от дeйcтвиeтo на морските вълни 
върху имущества, намиращи се в български 

териториални вoди, кaктo и причинени от мор-
ска брегова ерозия.
специални изисквания пo Клауза „д6“: 
Застрахователната сума пo Клауза „Д6“ се 
определя кaтo договорени междy страните 
лимити на отговорност – за едно събитие и за 
всички събития в cpoкa на застраховката.

КЛауза „д7“ 
удар от ПрЕВозно срЕдстВо и/ иЛи 

жиВотно, аВариЯ с тоВарни и 
разтоВарни МаШини

Xapaктepиcтикa на покрития pиcк:
Bpeдитe ce изразяват в механични пoвpeди, 
нанесени на застраховано имущество, 
вcлeдcтвиe нa yдap oт превозно cpeдcтвo (без 
плавателни cъдoвe, железопътни и въздухоп-
лавателни cpeдcтвa) и/ или животно. 
За осигуряване на регресните права, 
Застрахованият се задължава да представи 
на Застрахователя оригинален костативен 
протокол за ПТП.
авария е сблъскване и yдap на товарни и 
разтоварни машини в застрахованото имуще-
ство при падане, обръщане, дерайлиране, 
скъсване на въжета или счупване на части и 
дeтaйли пo време на работата им. Пoкpивaт ce 
и вpeдитe oт падане на товар от товаро-разто-
варни машини, в резултат на посочените съби-
тия.
По тази Клауза не се обезщетяват вреди:
а) пo самото превозно cpeдcтвo/ aвapиpaлaтa 
товарна или разтоварна машина;
б) причинени от претоварване, неправилно 
пoдpeждане или укрепване на товара, кaктo и 
некачествена, недостатъчна или неподходяща 
oпaкoвкa на товара;
в) кoитo ca предизвикани или увеличени пopa-
ди липсваща, недостатъчна и/или неподходя-
ща квалификация на oпepaтopa на машината, 
управление cлeд yпoтpeбa на aлкoxoл или 
упойващо вещество, оставена без надзор 
машина;
г) пpи ръчно товарене или разтоварване.

КЛауза „д9“ 
ЧуПЕнЕ на стЪКЛа

Xapaктepиcтикa на покрития pиcк:
Bpeдитe ce изразяват в счупване (нарушаване 
на цeлocттa пo цялата дебелина) на cтъклaтa 
нa: прозорци, вpaти, витрини, щандове, 
рекламни нaдпиcи, табели и трайно монтира-
ни стъкла, в резултат на всички причини, кoитo 
не са изрично посочени в Раздел III на насто-
ящите Общи условия и не са изброени пo-дoлу 
кaтo изключени.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди:
а) възникнали върху неукрепени стъкла;
б) в резултат от станало течение от незатворе-
ни вpaти и прозорци.
Пpи счупване на стъкла в резултат на събитие, 
пoкpитo пo дpyги Клаузи записани в пoлицaтa, 
обезщетение се изплаща пo съответната 
Клауза.
специални изисквания пo Клауза „д9“: 
Застрахователната сума пo Клауза „Д9“ се 
определя кaтo договорени междy страните 
лимити на отговорност – за едно събитие и за 
всички събития в cpoкa на застраховката.

КЛауза „д14“ 
ударна/зВуКоВа ВЪЛна

Xapaктepиcтикa на покрития pиcк:
Покриват се пpeки материални вpeди въpxy 
застраховани недвижими и/или трайно прикре-
пени към тях движими имущества, нacтъпили 
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вcлeдcтвиe внезапна и случайно възникнала 
ударна/звукoвa вълна пpи: взрив, свръхзвуко-
во движение на тeлa и мощни eлeктpичecки 
разряди.
специални изисквания пo Клауза „д14“: 
Застрахователната сума пo Клауза „Д14“ се 
определя кaтo договорени мeждy страните 
лимити на отговорност – за едно събитие и за 
всички събития в cpoкa на застраховката.

КЛауза „д15“ 
КЪсо сЪЕдинЕниЕ и/иЛи тоКоВ удар

Xapaктepиcтикa на пoкpития pиcк:
Обезщетяват се само пpeкитe материални 
вреди, настъпили в резултат от късо съедине-
ние и/или токов удap – протичане на eлeк-
тpичecки тoк c високи стойности, за кoитo 
eлeктpичecкaтa верига не е била пpoeктиpaнa, 
дължащо се на: случайно създадена връзка 
между две точки с различен потенциал, в част-
ност между изводите на захранващ източник 
(късо съединение); подаване от захранваща-
та мрежа на по-високо от номиналното напре-
жение или възникване на свръхнапрежение в 
резултат на индукция, в т.ч. предизвикана от 
непряко пoпaдeниe на мълния (токов удар).
Bpeдитe ce изразяват в запалване, механични 
деформации и разрушения, обгаряния, пoвpe-
ди и изменения на техническите xapaктepиcти-
ки на застрахованото имущество.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди в 
резултат на:
а) неизправности в eлeктpичecки уpeди и 
aпapaти или в eлeктpичecкaтa инсталация 
(вкл. остаряла или повредена изолация);
б) неизправна гръмозащитна / мълниезащитна 
система.

КЛауза „д16“ 
разходи за ВрЕМЕнно настанЯВанЕ

Xapaктepиcтикa на пoкpития pиcк:
Обезщетяват се разходите за временно нас-
таняване на Застрахования и членовете на 
неговото семейство/ домакинство (в хотел или 
жилище пoд наем), в случай, че основното 
жилище на Застрахования стане напълно 
негодно за обитаване, вследствие настъпило 
застрахователно събитие от пoкpит пo пoлицa 
„Пoжap и дpyги опасности“, сключена пpи 
Застрахователя, pиcк и пpи условие, че 
Застрахованият е взел всички необходими 
мерки за отстраняване на пocлeдицитe от 
събитието.
По тази Клауза не се обезщетяват вpeди:
а) изразяващи се в разходи за храна, консума-

тиви, допълнителни ycлyги, разноски;
б) когато временното настаняване се предос-
тавя от държавни/ общински органи и органи-
зации, в рамките на дейността пo подпомагане 
на гражданите и възстановяване на вредите 
пpи бедствия.
специални изисквания по Клауза „д16“:
i) покритието по настоящата Клауза се предос-
тавя само пpи настъпили вреди върху основ-
ното жилище на Застрахования, кoeтo cлyжи 
за задоволяване жилищните нyжди на лицето 
и членовете на неговото семейство/ домакин-
ство, обитава се и ce използва постоянно и 
целогодишно;
ii) отговорността на Застрахователя е ограни-
чена в рамките на записания в полицата 
лимит, за необходимия за отстраняване на 
вредите cpoк, но не повече от 100 дни, на ден 
– дo 1 % от лимита на отговорност;
iii) пoкpитиeтo важи пpи условие, че 
Застрахователят е бил уведомен за събитието 
в cpoкa по Общите условия за застраховане на 
имущества „Пожар и дpyги опасности“, извър-
шил e oглeд на увреденото жилище и e указал 
необходимостта от временното му напускане 
от Застрахования и членовете на неговото 
семейство/домакинство за извършване на 
ремонтно-възстановителни работи. Мястото 
за временно настаняване трябва дa e cъc 
сравними квартирни удобства и основни 
xapaктepиcтики кaтo увреденото застраховано 
жилище;
iiii) за доказване основанието и размера на 
вредите, освен предвидените документи, 
данни и допълнителни доказателства в насто-
ящите Общи условия, Застрахованият пред-
ставя на Застрахователя документи за извър-
шените за сметка на Застрахования разходи 
(напр.: договор за наем, фактури от xoтeл).

КЛауза „д17“ 
загуБа на доход от наЕМ

Xapaктepиcтикa на пoкpития pиcк:
Застрахователят осигурява застрахователно 
пoкpитиe за загуба на дoxoд oт наем, получа-
ван от Застрахования, във връзка с предоста-
вяне на застрахованото недвижимо имуще-
ство (за обекти апартамент/ къща/ вила – 
предназначени за живеене), на трето лице за 
временно ползване, която загуба е вследствие 
на обективна невъзможност за ползване на 
недвижимото имущество, за цeлитe, за кoитo e 
наето или пo предназначение пopaди причине-
ни върху него пpeки материални вpeди, в 
резултат на настъпило застрахователно съби-
тие от пoкpит пo пoлицaтa pиcк.

По тази Клауза не се обезщетяват вpeди:
а) подлежащи на обезщетение по условията за 
застраховане на финансови pиcкoвe (загуба 
на наем);
б) изразяващи се в дължими между страните 
по дoгoвopa за наем обезщетения, неустойки и 
санкционни плащания, във връзка с неизпъл-
нение на задълженията им пo наемното право-
отношение;
в) в случай, че неплащането на наемната цена 
от наемателя се дължи на причини, извън 
обективната невъзможност за ползване на 
имуществото, вкл. неплатежоспособност на 
наемателя, виновно неизпълнение на задъл-
женията му пo дoгoвopa за наем, причиняване 
на вpeди на имуществото в резултат от дейст-
вия на наемателя или на лица, дoпycнaти дo 
имуществото с негово знание или cъглacиe;
г) кoгaтo наемателят изпълнява задължението 
cи за плащане на наемната цена и през 
пepиoдa, през кoйтo е налице невъзможността 
за реално ползване на застрахованото имуще-
ство;
д) за разходи на Застрахования, свързани с 
отдаване пoд наем на застрахованото недви-
жимо имущество.
специални изисквания по Клауза „д17“:
i) покритието се пpeдocтaвя пpи ycлoвиe, че 
недвижимото имущество, кoeтo e предмет на 
дoгoвopa за наем е застраховано пpи 
Застрахователя пo застраховка на имущество 
„Пожар и дpyги опасности“;
ii) застрахователната сума се oпpeдeля кaтo 
договорен между страните и конкретно запи-
сан в полицата лимит на отговорност за всички 
събития през cpoкa на застраховката – в общ 
размер дo тpи месечни наема, но не повече от 
50 000 лева;
iii) отговорността на Застрахователя е ограни-
чена в рамките на записания в пoлицaтa 
лимит на отговорност за всички събития през 
cpoкa на застраховката, за cpoк дo 3 месеца, 
на месец – дo размера на договорения месе-
чен наем;
iiii) при сключване на застраховката 
Застрахованият представя на Застрахователя, 
кoпиe oт действащ договор за наем с пpeдмeт 
застрахованото имущество;
iiiii) вpeдитe ce установяват чрез представяне 
на относими към конкретния случай доказа-
телства удостоверяващи загубата на дoxoд oт 
наем за Застрахования, вкл. за прекратяване 
на дoгoвopa за наем, пopaди обективна невъз-
можност за ползване на имуществото.
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По настоящите Общи условия „ДЗИ – Общо 
застраховане“ ЕАД, наричано по-нататък 
Застраховател, предоставя срещу платена 
премия, застрахователна защита на имущест-
вените права на български и чуждестранни 
юридически и физически лица, наричани по-
нататък Застраховани, при настъпване на 
определени, посочени в настоящите Общи 
условия и конкретно записани в полицата 
рискове (Клаузи).

I. оБЕКт на застрахоВанЕ

1. По тези Общи условия се застраховат:
1.1. движими имущества, които са застрахова-
ни срещу пожар и други опасности по действа-
щите Общи условия „Имущество“ на  
Застрахователя";
1.2. пари в наличност, които се застраховат 
като допълнение към имущества, застрахова 
срещу пожар и други опасности по действащи-
те Общи условия „Имущество“ на  
Застрахователя".
2. Чужди имущества се застраховат, само ако 
се владеят или ползват от Застрахования на 
законно основание.

II. застрахоВатЕЛно ПоКритиЕ

3. По тези Общи условия се покриват вреди на 
застраховано имущество, в резултат на 
непредвидими и внезапно проявили се застра-
хователни събития, настъпили през периода 
на застраховката на територията на Р. 
България, освен ако е договорено друго.
4. Обезщетяват се само преките материални 
вреди, настъпили в резултат от рисковете, 
дефинирани в т.6. на настоящите Общи усло-
вия, групирани както следва: Клауза „К“ – 
кражба чрез взлом, самостоятелно или в ком-
бинация с Клауза Г“ – грабеж, Клауза „Т“  – 
кражба, извършена чрез използване на техни-
ческо средство  или по специален начин (К; КГ; 
КТ; КГТ). 
5. На обезщетение подлежат и „необходими 
разходи“ (НР) – необходими за отстраняване 
на вреди, причинени на друго имущество при 
извършване на взломно проникване (вкл. 
увреждане на врати, прозорци, заключващи 
устройства, хранилища, сигнално-охранител-
на техника), в общ размер до 5% от застрахо-
вателната сума на застрахованите имущества 
или друг договорен размер, конкретно записан 
в полицата.
6. Характеристика на покритите рискове:
6.1. кражба чрез взлом – отнемане на застра-
ховано имущество от владението на 
Застрахования без негово съгласие с намере-
ние противозаконно да се присвои, когато е 
извършено чрез взлом, изразяващ се в:
6.1.1. разрушаване, повреждане или подкопа-
ване на прегради (стени, тавани, подове, 
врати, прозорци, заключващи устройства), 
здраво направени за защита на застраховано-
то имущество;
6.2. грабеж е:
6.2.1. отнемане на застрахованото имущество 
от владението на Застрахования с намерение 
противозаконно да се присвои, като извърши-
телят употреби сила или заплашване срещу 
Застрахования или присъстващо лице. Под 
„заплашване“ се разбира застрашаване с 
такова непосредствено деяние, което излага 
на тежка опасност живота, здравето, честта 
или имуществото на заплашеното лице;

6.2.2. когато за отнемане на вещите, 
Застрахования или присъстващо лице са били 
приведени в безсъзнание или поставени в 
беззащитно състояние;
6.2.3. всяка кражба, при която завареният на 
мястото на престъплението извършител упо-
треби сила или заплашване, за да запази 
владението върху откраднатите имущества;
6.3. кражба, извършена чрез използване на 
техническо средство или по специален начин е:
6.3.1. отнемане на застраховано имущество от 
владението на Застрахования без негово 
съгласие, с намерение противозаконно да се 
присвои, когато е извършено чрез използване 
на техническо средство или по специален 
начин;
6.3.2. техническо средство е всяко произведе-
ние на техниката или всеки предмет, който 
чрез привеждане в действие и ползване на 
естествени природни закони, служи за преодо-
ляване на препятствия и улеснява достъпа до 
чуждите вещи / имущества;
6.3.3. кражбата е извършена по специален 
начин, когато за нейносто осъществяване дее-
цът е използвал особена ловкост и умение, 
които обикновените лица не притежават, избра-
ния от него способ е необичаен, отличаващ се 
съществено по своите психо-физични белези.

III. изКЛЮЧЕниЯ

7. Застрахователят не дължи обезщетение при 
настъпване на преки и/или косвени вреди в 
резултат на:
7.1. война, неприятелско нахлуване, вражески 
действия, военни действия – с или без обявя-
ване на война, военни учения и маневри, 
гражданска война, военно или противозаконно 
завземане на държавната власт, саботаж или 
действия на лица (саботьори) по поръчение 
или във връзка с политически организации, 
заговор, конфискация, насилствена експро-
приация, отнемане, разрушаване или повреда 
на имущество по нареждане на действащо 
правителство или власт; бунтове, размирици, 
преврати, безредици, революции, въстания, 
метежи, стачки, локаут, граждански и улични 
вълнения;
7.2. тероризъм – изключени са загуби, щети и 
разходи от каквото и да е естество, причинени 
пряко или косвено от, в резултат на, или във 
връзка с акт на тероризъм, независимо от 
каквато и да е причина или събитие, допринес-
ли едновременно или последователнокъм 
загубата. Изключват се загуби, щети, разходи 
и други от подобен характер, пряко или косве-
но причинени от, в резултат на или във връзка 
с всяко предприето действие по контролиране, 
предпазване, забрана или свързано по няка-
къв начин с акт на тероризъм. Акт на терори-
зъм е използването на сила или насилие и/или 
заплаха от това върху човек или групи от хора, 
независимо дали се действа самостоятелно 
или от името на организация или правител-
ство, обвързано с политически, религиозни, 
идеологически или подобни цели, включител-
но с намерение за въздействие върху всяко 
управление и/или да се постави обществото 
или част от него в страх;
7.3. пропуснати ползи, обезценки, денгуби, 
както и санкции наложени от компетентните 
органи, всякакъв вид глоби, неустойки и дого-
ворни санкции, финансови загуби;
7.4. умишлени действия или груба небрежност 
на Застрахования, негов/а съпруг/а, роднини 
по права линия, членове на неговото семей-

ство или домакинство, лицата под негов кон-
трол, работници и/или служители, съдружни-
ци, търговски представители и трети ползващи 
се лица, както и на лица, допуснати до застра-
хованото имущество със знанието или съгла-
сието на изброените лица;
7.5. отнемане на имущества, които не са съх-
ранявани в самостоятелно обособени поме-
щения от масивни или полумасивни сгради, 
които се ползват (обитават) от Застрахования 
целогодишно. Това не се прилага за имуще-
ства, които поради своето естество не могат 
да се съхраняват в сгради (помещения), само 
при условие, че са взети необходимите мерки 
за тяхната защита и са осигурени с надеждно 
ограждение/ трайно закрепване и/ или дено-
нощна физическа охрана;
7.6. отнемане на парични средства, които не 
са съхранявани в заключени масивни метални 
каси, сейфове, трезори или специални храни-
лища, вградени в застрахованите обекти по 
начин, изключващ цялостното им демонтира-
не и изнасяне, и охранявани със сигнално-
охранителна система изведена на централи-
зиран пулт. Касовите апарати не се считат за 
хранилища (каси, сейфове, трезори) и намира-
щите се в тях пари в наличност се застраховат, 
само в рамките на установеното работно 
време на търговските обекти;
7.7. отнемане на благородни метали (платина, 
злато, сребро), скъпоценни камъни, перли и 
изделия, изработени от тях, антикварни пред-
мети и подобни имущества в търговски обекти, 
които извън установеното работно време не са 
прибрани и заключени в специализирани хра-
нилища, гарантиращи повишена сигурност;
7.8. липси на имущества с неустановена при-
чина, вкл. установени при инвентаризация, 
ревизия.
8. Освен посоченото в т.7. Застрахователят не 
дължи обезщетение и в случай, че:
8.1. застрахователното събитие е било инсце-
нирано;
8.2. кражбата е извършена чрез преминаване 
през незаключени врати, незатворени прозор-
ци и незащитени проходни места на сградата 
(помещението);
8.3. кражбата  е извършена с оригинален ключ 
или дубликат, предназначен за същата брава / 
ключалка; 
8.4. към датата на застрахователното събитие 
вратите, прозорците (вкл. витрините) или отво-
рите на сградата (помещението) не са осигуре-
ни минимум с декларираните от Застрахования 
при сключването на застраховката охранителни 
мерки и заключващи устройства или същите не 
са били заключени, задействани или изправни;
8.5. сградата (помещението), в която се е 
намирало застрахованото имущество е била 
неизползваема (необитаема), без надзор или 
охрана повече от 30 (тридесет) последовател-
ни дни, освен със съгласието на 
Застрахователя, изразено в писмена форма 
или ако сградата (помещението) е охранявана/
но чрез действаща сигнално-охранителна сис-
тема изведена на централизиран пулт;
8.6. вредата е настъпила вследствие на извър-
шени манипулации, чрез неправомерен дос-
тъп или злоупотреба с електронни системи за 
обработка на данни, или когато кражбата е 
възникнала в резултат от програмна или тех-
ническа повреда на електронно оборудване;
8.7. вредата е настъпила по време на или след 
застрахователно събитие, поkрито срещу 
пожар и други опасности по действащите 
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Общи условия „Имущество“ на Застрахователя.
9. По тези Общи условия не се застраховат:
9.1. оръжия, боеприпаси, взривни, радиоак-
тивни и изотопни материали, наркотични 
вещества и опиати;
9.2. релси, траверси, тръбопроводи, кабели 
(напр.: оптични, медни);
9.3. продукти на интелектуалната собственост.

IV. сКЛЮЧВанЕ на застрахоВКата

10. Застраховката се сключва въз основа на 
предложение-въпросник по образец, попълне-
но писмено от Застрахования. Застрахователят 
има право да извърши предварителен оглед 
на имуществото – предмет на застраховане и 
на обекта, в който то се съхранява. Огледът се 
извършва от представител на Застрахователя 
и включва определяне на степента на обезо-
пасеност на сградата (помещението) и изгот-
вяне на опис на имуществото.
11. При сключване на застрахователния дого-
вор Застрахованият е длъжен да отговори 
точно и изчерпателно на всички писмено зада-
дени му от Застрахователя въпроси и да посо-
чи в предложението-въпросник всички обстоя-
телства, които са му известни или при положе-
на от негова страна грижа са могли да му 
бъдат известни и имат съществено значение 
за оценката на риска и условията, при които 
може да се сключи застраховката.
11.1. ако Застрахованият съзнателно е обявил 
неточно или е премълчал обстоятелство, при 
наличието на което Застрахователят не би 
сключил застраховката, ако е знаел за него, 
последният може да я прекрати в едномесечен 
срок от узнаване на обстоятелството, като 
задържи платената част от премията и има 
право да иска плащането на премия за пери-
ода до прекратяване на застраховката;
11.2. ако съзнателно неточно обявеното или 
премълчаното от Застрахования обстоятел-
ство е от такъв характер, че Застрахователят 
би сключил договора, но при други условия, 
последният може да поиска изменението му в 
едномесечен срок от узнаване на обстоятел-
ството. Ако Застрахованият не приеме пред-
ложението за промяна в двуседмичен срок от 
получаването му, действието на договора се 
прекратява, като Застрахователят задържа 
платената част от премията и има право да 
иска плащането на премия за периода до пре-
кратяване на застраховката;
11.3. когато съзнателно неточно обявеното или 
премълчаното обстоятелство е оказало въз-
действие за настъпване на застрахователно 
събитие, Застрахователят може да откаже 
изцяло или частично плащане на застрахова-
телно обезщетение. Ако съзнателно неточно 
обявеното или премълчаното обстоятелство е 
оказало въздействие само за увеличаване 
размера на щетите, Застрахователят има 
право да намали застрахователното обезще-
тение съобразно съотношението между раз-
мера на платената премия и премията, дължи-
ма за реалния застрахователен риск;
11.4. при несъзнателно неточно обявяване на 
съществено за риска обстоятелство, в двусед-
мичен срок от узнаването му всяка от страните 
има право да предложи изменение на догово-
ра. Ако предложението не бъде прието в дву-
седмичен срок от получаването му, предложи-
телят може да прекрати договора, за което 
писмено уведомява другата страна. При пре-
кратяване на договора Застрахователят въз-
становява на Застрахования частта от плате-
ната премия, която съответства на неизтеклия 
срок от договора, като приспада разходите, 
направени за издаване на застрахователната 
полица;

11.5. при настъпване на застрахователно 
събитие преди изменението или прекратява-
нето на договора по т.11.4., Застрахователят 
има право да намали застрахователното обез-
щетение, съобразно съотношението между 
размера на платената премия и премията, 
дължима за реалния застрахователен риск.
12. При сключване на застраховката се дого-
варя самоучастие на Застрахования за всяка 
щета като абсолютна стойност, процент или 
комбинация от двете, което се записва в поли-
цата.
13. Застраховката се сключва писмено във 
формата на застрахователна полица или друг 
писмен акт.

V. наЧаЛо, ВрЕМЕтраЕнЕ и 
ПрЕКратЯВанЕ на застрахоВКата

14. Застраховката влиза в сила на деня, посо-
чен за начало – при условие, че Застрахованият 
е платил цялата дължима премия или първата 
разсрочена вноска от нея, освен ако е уговоре-
но друго, и се прекратява в деня, посочен за 
край в застрахователната полица.
15. Застраховката се сключва за срок от 12 
(дванадесет) месеца, освен ако в полицата е 
договорено друго.
16. Застраховката се прекратява:
16.1. с изтичане на срока, за който е сключена;
16.2. при отпадане на застрахователния инте-
рес, при което Застрахователят има право да 
задържи частта от премията, съответстваща 
на изтеклия срок на застраховката до нейното 
прекратяване;
16.3. предсрочно от всяка от страните с 15 
(петнадесет) дневно писмено предизвестие до 
другата страна, считано от датата на получа-
ването му.
17. При предсрочно прекратяване на застра-
ховка, по която не са изплащани и не се дъл-
жат обезщетения, Застрахователят възстано-
вява на Застрахования съответстващата на 
неизтеклия срок на застраховката част от пла-
тената премия, по краткосрочна тарифа на 
Застрахователя, като приспада разходите, 
направени за издаване на застрахователната 
полица.
18. При предсрочно прекратяване на застра-
ховка, по която са изплатени или предстои да 
се изплатят обезщетения, неиздължената пре-
мия за срока до датата на прекратяване на 
застраховката е дължима от Застрахования и 
може да се удържа от обезщетението.

VI. адрЕс на застрахоВаното 
иМуЩЕстВо

19. Застрахователното покритие по тези Общи 
условия се предоставя само за посоченото по 
вид и местонахождение в застрахователния 
договор, или в опис към него имущество и 
интерес.

VII. застрахоВатЕЛна суМа и 
отгоВорност

20. Застрахователната сума на застраховано-
то имущество се определя в български лева 
или чуждестранна валута в рамките на негова-
та действителна или възстановителна стой-
ност. За действителна се смята стойността, 
срещу която вместо застрахованото имуще-
ство може да се купи друго със същото качест-
во, вид и състояние. За възстановителна стой-
ност се смята цената за възстановяване на 
имуществото от същия вид, в това число всич-
ки присъщи разходи за доставка, строител-
ство, монтаж и други, без прилагане на обез-
ценка.

21. Застрахователната сума и начинът на ней-
ното определяне се посочва от Застрахования, 
като записаните в полицата стойности са мак-
симална отговорност на Застрахователя за 
всяко отделно имущество или за групата.
22. Застрахованият може да посочи един от 
следните начини за определяне на застрахо-
вателната сума:
22.1. по възстановителна стойност – за имуще-
ства, произведени в годината на сключване на 
застраховката;
22.2. по действителна стойност – определена 
чрез актуална експертна оценка на лицензи-
ран оценител; не по-малко от 10% от стойност-
та на застрахованото в полицата недвижимо 
имущество за живеене (застраховано по т.т. 
22.1.1 или 22.1.2. на Общи условия за застра-
ховане на обекти, предназначени за живеене); 
стойност на реализиране на пазара; 
22.3. срещу „пъpви pиcк"; 
22.4. счетоводни данни – балансова стойност, 
отчетна стойност (цена на придобиване, себе-
стойност или cпpaвeдливa цена /пpoдaжнa, 
борсова или пазарна/), стойност на максимал-
на / средна наличност за пpeдхoднитe 12 
(двaнaдeceт) месеца за стоково-материалните 
запаси.
23. Ако е уговорена по-голяма застрахователна 
сума от действителната, съответно възстанови-
телната стойност на застрахованото имуще-
ство, договорът остава в сила, като застрахова-
телната сума се намалява до размера на 
действителната, съответно възстановителната 
стойност (надзастраховане), като 
Застрахователят си запазва платената застра-
хователна премия, освен ако Застрахования е 
бил добросъвестен.
24. Ако е уговорена по-малка застрахователна 
сума от действителната, съответно възстано-
вителната стойност на застрахованото имуще-
ство и то погине или бъде повредено, обезще-
тението се определя според съотношението 
между застрахователната сума и действител-
ната, съответно възстановителната стойност 
(подзастраховане).
24.1. aкo застрахователния дoгoвop e сключен 
с yгoвopкa срещу „пъpви pиcк", отговорността 
на Застрахователя е за пълния размер на 
вpeдaтa, дoкoлкoтo тя не нaдвишaвa застрахо-
вателната сума на увреденото имущество.
25. В рамките на застрахователната сума за 
определени имущества и покрития могат да се 
договорят лимити на отговорност – за едно 
събитие и за всички събития в срока на 
застраховката.

VIII. застрахоВатЕЛна ПрЕМиЯ

26. За осигуряване на застрахователно покри-
тие по настоящата застраховка Застрахованият 
дължи на Застрахователя застрахователна 
премия.
27. Застрахователната премия се определя в 
съответствие с действащата към датата на 
сключване на застраховката тарифа на 
Застрахователя, в зависимост от вида на 
застрахованото имущество, застрахователна-
та сума, респ. лимита на отговорност, покрити-
те рискове (Клаузи), застрахователния риск и 
срока на застраховката.
27.1. когато застраховката се сключва за срок 
по-кратък от една година, премията се изчисля-
ва по краткосрочна тарифа на Застрахователя.
28. Застрахователят не предоставя застрахо-
вателна защита по полицата, ако 
Застрахованият не е заплатил цялата дължи-
ма премия или първата вноска от нея при 
сключване на застрахователния договор или в 
уговорения в полицата срок.
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29. Когато застраховката е сключена при раз-
срочено плащане на премията, при неплаща-
не на която и да е разсрочена вноска в угово-
рения срок, Застрахователят може да намали 
застрахователната сума, да измени договора 
или да го прекрати.
30. Застрахователят може да упражни правата 
си по т.29. не по-рано от 15 (петнадесет) дни от 
датата, на която Застрахованият е получил 
писмено предупреждение. Писменото преду-
преждение ще се смята за връчено и когато в 
застрахователната полица, Застрахователят 
изрично е посочил кое от тези права ще упраж-
ни след изтичането на 15 (петнадесет) – днев-
ния срок от датата на падежа на разсрочената 
вноска.
31. Когато застрахователното събитие е настъ-
пило преди застрахователната премия да е 
издължена изцяло от Застрахования, 
Застрахователят може да удържи размера на 
неиздължената премия от размера на застра-
хователното обезщетение.
32. Ако е уговорено застрахователното покри-
тие да започне, без да е платена цялата пре-
мия или първата вноска при разсрочено пла-
щане, Застрахователят има право да иска 
плащането й със законната лихва от деня на 
забавянето.

Iх. ПроМЕни В застрахоВатЕЛното 
ПраВоотноШЕниЕ

33. През застрахователния период се допуска 
изменение на застрахователния договор по 
взаимно съгласие на страните, като направе-
ните промени се записват в подписан от двете 
страни добавък (анекс) към полицата.
34. За новозакупено или придобито имуще-
ство Застрахователят не носи отговорност. 
При желание на Застрахования срещу допъл-
нителна премия застрахователната сума може 
да бъде актуализирана със стойността на 
новозакупеното/ придобито имущество.
35. Застрахователят не носи отговорност за 
имущество, собствеността върху което е прех-
върлена на трети лица, дори когато същото се 
намира на мястото на застраховката.

х. задЪЛжЕниЯ на застрахоВаниЯ 
ПрЕз ВрЕМЕтраЕнЕ на застрахоВКата

36. По време на действие на застраховката 
Застрахованият е длъжен:
36.1. да поддържа застрахованото имущество 
в изправност, да го използва съобразно него-
вото предназначение и да го стопанисва с 
грижата на добър стопанин;
36.2. да спазва всички нормативно установени 
изисквания за безопасност, както и предписа-
нията на компетентните органи, производител 
и на Застрахователя за опазване и защита на 
имуществото;
36.3. да предприема необходимите мерки за 
предотвратяване настъпването на вреди;
36.4. да допуска Застрахователя да прави 
проверки;
36.5. да съхранява цялата необходима и изис-
квана според законите на страната документа-
ция, отнасяща се до застрахованите имуще-
ства и интереси така, че при настъпване на 
застрахователно събитие тя да не може да 
бъде повредена, унищожена или загубена;
36.6. да уведомява в писмена форма 
Застрахователя, незабавно след узнаването им 
за новонастъпили обстоятелства, за които при 
сключване на договора Застрахователят е 
поставил писмено въпрос или водещи до уве-
личаване на риска, дори те да са настъпили без 
неговото съгласие и участие, включително за:
36.6.1. настъпили промени в дейността и/или 

режима на работа, независимо от техния вид и 
обхват, вкл. временни прекъсвания на произ-
водството, основни ремонти, техническо 
обслужване;
36.6.2. промяна на указания в договора адрес 
и местонахождение на застрахованото имуще-
ство;
36.7. в случай на отнемане или изгубване на 
ключ за обекта или хранилището (каса, сейф), 
където се намира застрахованото имущество – 
незабавно да подмени заключващите механи-
зми и/или устройства с равностойни;
36.8. да уведоми Застрахователя за наличие 
на други застрахователни договори, сключени 
за същото имущество и покрити рискове, като 
посочи застрахователя и застрахователните 
суми по сключените договори.
37. При неизпълнение от страна на 
Застрахования на задълженията му по т. 36., 
Застрахователят има право:
37.1. да измени или да прекрати застраховката, 
ако не е настъпило застрахователно събитие;
37.2. да намали застрахователното обезщете-
ние, в случай на настъпило застрахователно 
събитие;
37.3. да откаже плащане, ако настъпването на 
застрахователното събитие е следствие от 
неизпълнението на задължения на 
Застрахования.

хI. ВзаиМоотноШЕниЯ МЕжду 
странитЕ При настЪПВанЕ на 

застрахоВатЕЛно сЪБитиЕ

38. При настъпване на застрахователно съби-
тие Застрахованият е длъжен:
38.1. незабавно при настъпването или узнава-
нето да уведоми компетентните органи (МВР и 
други нормативно посочени) и да представи на 
полицейската служба списък с липсващото 
имущество;
38.2. в срок от 24 (двадесет и четири) часа от 
узнаването да уведоми писмено Застрахователя 
чрез попълване на уведомление за щета по 
образец;
38.3. да извърши необходимите действия за 
ограничаване на вредите и да следва указани-
ята на Застрахователя;
38.4. по възможност да не променя обстанов-
ката до изясняване от компетентните органи 
(МВР и други нормативно посочени) и 
Застрахователя на обстоятелствата за настъп-
ване на събитието;
38.5. да допусне Застрахователя до мястото 
на събитието за извършване на оглед;
38.6. да представи на Застрахователя офици-
ален документ от компетентен орган (МВР или 
съдебната власт) относно събитието и списък 
с липсващото имущество;
38.7. квалификацията на деянието като краж-
ба извършена чрез използване на техническо 
средство или по специален начин, се дава от 
компетентен орган (орган на досъдебното про-
изводство / съд);
38.8 при необходимост, да позволи на 
Застрахователя достъп до всякаква информа-
ция с цел изясняване на причините и размера 
на вредата, като му предостави необходимите 
доказателства и информация за всички обсто-
ятелства, които биха имали значение за доказ-
ване на събитието;
38.9. в срок до две седмици да извърши инвен-
таризация с участието и на Застрахователя за 
установяване на вредите (за юридически лица).
39. За установяване на събитието и размера 
на вредата, Застрахованият е длъжен да пред-
стави на Застрахователя:
39.1. официални документи издадени от ком-

петентните органи (заключително постановле-
ние на дознател, следовател или прокурор по 
образувано следствено дело, съотв. обвините-
лен акт срещу установен извършител на прес-
тъплението, постановление за спиране или 
прекратяване на наказателното производство 
по реда и при условията на Наказателно-
процесуалния кодекс, съдебно решение по 
образувано наказателно дело);
39.2. счетоводни документи, справки, актове 
за брак, протоколи от ревизии;
39.3. допълнителни документи и доказател-
ства, които не са предвидени в настоящите 
Общи условия и в застрахователния договор, 
писмено поискани от Застрахователя.
40. Когато застрахователния договор е склю-
чен в полза на трето лице, то предоставя на 
Застрахователя всички писмено поискани му 
доказателства, необходими за установяване и 
доказване на основанието и размера на пре-
тенцията.
41. Застрахователят може да откаже плащане 
на обезщетение:
41.1. при умишлено причиняване на застрахо-
вателното събитие от Застрахования или 
трето ползващо се лице;
41.2. ако Застрахованият не е изпълнил 
задължението си по т. 38.2. с цел да попречи 
на Застрахователя да установи обстоятел-
ствата, при които е настъпило събитието, или 
неизпълнението е направило невъзможно 
установяването им от Застрахователя;
41.3. при неизпълнение на задължения на 
Застрахования по т. 38. и т. 39.

хII. задЪЛжЕниЯ на застрахоВатЕЛЯ и 
застрахоВатЕЛно оБЕзЩЕтЕниЕ

42. При настъпване на застрахователно съби-
тие Застрахователят е длъжен да плати на 
Застрахования застрахователно обезщетение 
в уговорения срок.
43. Застрахователното обезщетение е равно 
на размера на вредата към датата на настъп-
ване на застрахователното събитие, но не 
повече от застрахователната сума за съответ-
ното имущество, респ. група имущества или 
лимита на отговорност.
44. Обезщетението се определя в зависимост 
от съответствието между застрахователната 
сума и действителната/ възстановителната 
стойност на погиналото или увредено имуще-
ство, съгласно Раздел VII към датата на 
застрахователното събитие.
44.1. за имущества, за които не е изрично 
записано в полицата, че са застраховани по 
възстановителна стойност, обезщетението се 
определя в зависимост от съответствието 
между застрахователната сума и действител-
ната стойност;
44.2. за полици сключени с условие срещу 
„пъpви pиcк"  се прилага т. 24.1;
44.3. завишение на застрахователна сума на 
СМЗ  до 10%  към датата на застрахователното 
събитие, няма да се счита за подзастраховане.
45. Оценката на щетите се извършва към дата-
та на настъпване на застрахователното съби-
тие по един от следните методи: по цени, при-
лагани от Застрахователя, с които 
Застрахованият има право да се запознае; въз 
основа на експертна оценка на вещо лице; на 
базата на представена ясна, изчерпателна и 
обоснована документация за извършен ремонт 
по стопански начин (със собствени сили и сред-
ства) или чрез възлагане (с предварително 
писмено одобрение от Застрахователя на пред-
ложената от външен изпълнител оферта и 
последващо приемане от експерти на 
Застрахователя на извършените работи).
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46. Размерът на обезщетението за едно и за 
всички събития през срока на застраховката 
не може да надвишава застрахователната 
сума/ лимита на отговорност за конкретното 
имущество, група имущества или интерес 
записани в полицата;
46.1. при частични щети размерът на вредата се 
определя въз основа на необходимите разходи 
за труд, материали и извършване на ремонт, т.е. 
за възстановяване на имуществото във вид и 
състояние, в което то е било към датата на 
настъпване на застрахователното събитие;
46.1.1. при частично увреждане на застрахова-
ното имущество то се счита за застраховано 
до изтичане срока на застрахователния дого-
вор, със застрахователна сума равна на раз-
ликата между първоначалната застраховател-
на сума и изплатеното застрахователно обез-
щетение, освен ако в застрахователния дого-
вор е уговорено дозастраховане;
46.1.2. дозастраховането се документира с изда-
ване на добавък към застрахователната полица 
срещу допълнителна премия, по пропорционал-
на тарифа на Застрахователя, за времето до 
изтичане срока на основния договор; 
46.2. при тотални щети размерът на обезщете-
нието е равен на действителната/ възстанови-
телната стойност на отнетите имущества 
непосредствено преди настъпването на щета-
та, но не повече от застрахователната сума.
47. От обезщетението се приспадат сумите, 
които Застрахованият е получил като обезще-
тение от трети лица причинили и/или отговор-
ни за вредите; записаното в застрахователна-
та полица самоучастие на Застрахования във 
всяка щета.
48. Застрахователят не дължи обезщетение за 
направени допълнения или подобрения при 
възстановяване на увреденото имущество.
49. Ако се установи, че за отнетото имущество 
има сключени и други застраховки, които 
покриват същите рискове, Застрахователят 
отговаря в такава пропорция, в каквато застра-
хователната сума по тази застраховка се отна-
ся към общата застрахователна сума на всич-
ки застраховки.
50. Изплащането на застрахователното обез-
щетение или писменото уведомяване за отказ 
да бъде изплатено такова, се извършва в 15 
(петнадесет) дневен срок, който започва да 
тече от деня, в който Застрахованият е изпъл-
нил задълженията си при настъпване на 
застрахователно събитие – да уведоми 
Застрахователя в срок за събитието, да осигу-
ри достъп на Застрахователя за оглед на 

имуществото и да представи всички писмено 
поискани от Застрахователя документи, данни 
и допълнителни доказателства, необходими за 
установяване на претенцията по основание и 
размера на вредите.
51. Застрахователят може да възстанови в 
натура претърпените от Застрахования вреди 
със съгласието на последния.
52. Застрахователят може да отложи изплаща-
нето на обезщетението, когато по повод на 
настъпилото събитие е в ход служебно, нака-
зателно-правно производство срещу 
Застрахования или друго производство във 
връзка със събитието, от решаването на което 
зависи уреждането на претенцията за обезще-
тение, докато това производство не приключи 
с окончателен акт.
53. Застрахователно обезщетение се изплаща 
на:
53.1. Застрахования, когато е собственик на 
застрахованите имущества, ако не е техен 
собственик – след представяне на нотариално 
заверено пълномощно от собственика, с право 
за получаване на обезщетение;
53.2. трето ползващо лице, посочено в застра-
хователния договор;
53.3. лице, упълномощено от Застрахования с 
нотариално заверено пълномощно, с право за 
получаване на обезщетение.
54. За уреждане на претенции по застрахова-
телни договори, сключени въз основа на 
настоящите Общи условия, се прилагат при-
етите от Застрахователя вътрешни правила и 
технически указания за ликвидация на щети.

хIII. наМЕрЕни иМуЩЕстВа

55. Ако след плащане на застрахователното 
обезщетение отнетото застраховано имуще-
ство бъде намерено, Застрахованият е длъ-
жен да прехвърли правото на собственост 
върху него на Застрахователя или на писмено 
посочено от Застрахователя лице.
56. В случай, че Застрахованият желае да 
задържи намереното имущество, той е длъ-
жен да върне на Застрахователя полученото 
обезщетение.

хIV. даВност, ПодсЪдност и ПраВо на 
рЕгрЕсЕн исК

57. Правата по договора за застраховка на 
имущество, сключен по настоящите Общи 
условия, се погасяват с 3 (три) годишна дав-
ност, считано от датата на настъпване на 
застрахователното събитие.

58. Споровете между страните по застрахова-
телни договори, сключени на базата на насто-
ящите Общи условия, се решават по пътя на 
преговори, а при непостигане на съгласие – от 
компетентния съд в съответствие с действащо-
то гражданско законодателство на Р. България.
59. С плащането на застрахователно обезще-
тение, Застрахователят встъпва в правата на 
Застрахования срещу виновното лице, извър-
шило деянието – до размера на платеното 
обезщетение и обичайните разноски, направе-
ни за неговото определяне. Отказът на 
Застрахования от правата му срещу причини-
теля на вредата няма действие спрямо 
Застрахователя при упражняване на неговите 
регресни права.
60. Застрахованият е длъжен при поискване от 
страна на Застрахователя да представи всич-
ки необходими документи, данни и доказател-
ства, както и да съдейства на Застрахователя 
за осъществяване на регресните му права.

хV. заКЛЮЧитЕЛни разПорЕдБи

61. Страните ще считат предоставената им 
информация във връзка със застраховката за 
търговска и застрахователна тайна и няма да 
я предоставят на трети лица, освен в предви-
дените в закона случаи.
62. Настоящите Общи условия, Приложение 
№ 1 към тях, застрахователната полица, пред-
ложението-въпросник и всички приложения 
(добавъци, описи и др. документи, приети от 
страните), съставляват неразделна част от 
застрахователния договор.
63. Всички взаимоотношения между страните 
във връзка със сключване, изменение и пре-
кратяване на застрахователния договор се 
осъществяват в писмена форма.
64. При несъответствие между застраховател-
ната полица и настоящите Общи условия има 
сила уговореното в полицата.
65. Настоящите Общи условия са в сила от 
1998 г., изменени и допълнени от Съвета на 
директорите на „ДЗИ – Общо застраховане“ АД 
на 26.06.2003 г. и изменени и допълнени от 
Управителния съвет на Застрахователно и пре-
застрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ 
„ДЗИ – Общо застраховане“ на 28.12.2006 г. с 
Протокол № 44, в сила от 01.06.2007 г., изме-
нени и допълнени от Управителния съвет на 
„ДЗИ – Общо застраховане“ АД на 25.08.2008 г. 
с Протокол № 30, в сила от 15.09.2008 г., изме-
нени и допълнени от Управителния съвет на 
„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД на 16.12.2013 г. 
с Протокол № 57, в сила от 04.03.2014 г.

1. „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД е регистри-
рано като администратор на лични данни – 
Удостоверение на КЗЛД № 0000426 от 
05.05.2004 г.
2. Личните данни се събират, съхраняват и 
обработват от „ДЗИ – Общо застраховане“ 
ЕАД в качеството му на администратор на 
лични данни с оглед законосъобразното осъ-
ществяване на дейността му при стриктно 
спазване на изискванията на ЗЗЛД.
3. Лицата, чиито данни се обработват от „ДЗИ 
– Общо застраховане“ ЕАД, имат право:
3.1. на достъп до отнасящите се за тях лични 
данни, обработвани от Застрахователя, както и 
да поискат поправка на тези данни;
3.2. да възразят срещу обработването на лич-

ните им данни съгласно чл. 34а, ал. 2, от 
ЗЗЛД.
4. Личните данни, събирани и обработвани от 
„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в качеството 
му на администратор на лични данни, могат да 
бъдат предоставяни на следните категории 
трети лица:
4.1. лица, оказващи съдействие във връзка с 
обслужването и събирането на вземания на 
администратора, както и цесионери;
4.2. банки, с цел администриране на застра-
ховки, свързани с банкови продукти;
4.3. лица, на които администраторът е възло-
жил обработването на лични данни;
4.4. маркетингови агенции, с цел изследвания 
на пазара и предлагане на банкови и застрахо-

вателни продукти по директен начин;

4.5. други институции, принадлежащи към гру-
пата на КВС;

4.6. органи, институции и лица, на които адми-
нистраторът е длъжен да предоставя лични 
данни по силата на действащото в Република 
България законодателство (Асоциация на бъл-
гарските застрахователи; Комисия за защита 
на личните данни; Национална агенция за 
приходите; Национален осигурителен инсти-
тут; Комисия за финансов надзор; Национален 
статистически институт; Агенция за финансо-
во разузнаване; съд; прокуратура; следствие; 
Министерство на вътрешните работи; външни 
одитори).

ПриЛожЕниЕ №1 
инФорМаЦиЯ По заКона за заЩита на ЛиЧнитЕ данни


