
Специални условия по застраховка 

„ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ – ЗА ДОМА” 
 

По тези Специални условия се предоставя допълнително разширение на обхвата на застраховката, рисково покритие, договорени лимити 
и франшизи подробно описани по-долу. Настоящите специални условия са неразделна част от Общите условия по застраховка „Пожар и 
природни бедствия” секция III „ Жилища и домашно имущество”, Щети на имущество, секция I „Кражба чрез взлом, Вандализъм и Грабеж” 
и застраховка „Правна защита”. 
 
I.  Обект на застраховане: 
В допълнение на Общите условия по застраховка „Пожар и природни бедствия” секция III „ Жилища и домашно имущество”, съгласно чл. 
4, Застрахователя приема да застрахова собствени, наети или държани на друго правно основание имущество - недвижимо и движимо, 
използвано за жилищни цели, както следва: 
 
1. Недвижимо имущество – сгради като неразделна част от тях са намиращите се под земята основи и фундамент, носещи стени, 
подове, вътрешни и външни стълби и други съставни елементи от сградата, електрическа, газова, отоплителна, санитарна, водопроводна 
и канализационна инсталация, заедно с принадлежащите измервателни уреди и съоръжения, климатични и телефонни инсталации, 
облицовки на стени и тавани, подови настилки, неподвижни пространствени разделители, камини, външни щори, тераси, навеси, 
свързани със застрахованата сграда, зидове, огради, подпорни стени, подземни кабели и водни помпи за домакински цели, захранващи и 
отводнителни тръби и канали за смесени води, антенни съоръжения, външни осветителни тела и други подобни – намиращи се на 
територията на застрахованият адрес. 

 Масивни второстепенни сгради, които не служат за живеене, когато са изрично вписани в полицата. 

 Допълнително могат да бъдат застраховани и: мазета, тавани и/ или заместващи ги помещения и гаражи. 
 

2. Движимо имущество - Движимо имущество са вещи, предназначени за употреба в частния живот на застрахования, неговото 
семейство и/или домакинство и/или лица, работещи под негов контрол, включително: 
-  Вещи за лична употреба, намиращи се във всички помещения на посочения в полицата адрес, както и 
- Вещи, съхранявани в мазе, таван, или в помещение, което ги замества, както и в гараж, ако е вписан в застрахователната 
полица (без ценности като пари в брой и ценни книжа, бижута от благородни метали и скъпоценни камъни, килими от естествен материал, 
изделия от кожа, сбирки от пощенски марки, монети и други ценни предмети). 
- Вещи, намиращи се във второстепенни сгради към собствена къща, като етажерки-стелажи, детски и инвалидни колички, пътни 
и спортни принадлежности, съоръжения за сауна, инструменти и строителни материали за лична употреба, автомобилни 
принадлежности, градински мебели и други подобни. 
 
II. Застрахователно покритие: 
 
1. Основно покритие: СТАНДАРТ 
 (А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), 
експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар; 
 (Б 1) – Имплозия 
 (Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или 
градушка); 
 (Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед; 
 (Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди; 
 (Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 
 (Б 6) – Замръзване; 
 (Д 13) – Необходими разходи; 
 Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж. 
 
2. Разширено покритие: СПОКОЙСТВИЕ 
 (А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), 
експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар; 
 (Б 1) – Имплозия 
 (Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или 
градушка); 
 (Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед; 
 (Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди; 
 (Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 
 (Б 6) – Замръзване; 
 (Б 7) - свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води; 
  (Д 5) – злонамерени действия на трети лица; 
 (Д 6) - Земетресение; 
 (Д 13) – Необходими разходи; 
 Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж. 
 
3. Максимално покритие: СИГУРНОСТ 
 (А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), 
експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар; 
 (Б 1) – Имплозия 
 (Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или 
градушка); 



 (Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед; 
 (Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди; 
 (Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 
 (Б 6) – Замръзване; 
 (Б 7) - свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води; 
 (Д 2) – Умишлен палеж и/или експлозия; 
 (Д 3) – Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; 
 (Д 5) – Злонамерени действия на трети лица; 
 (Д 6) - Земетресение; 
 (Д 13) – Необходими разходи; 
 Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж. 
 
 
4. Допълнителни покрития по избор на Застрахования: 
 (Д 11) - Късо съединение вкл. токов удар 
 Гражданска отговорност към трети лица 
 Правни разноски. 

 
III. Застрахователна сума 
Застрахователната сума се определя по начин, договорен между ЗАСТРАХОВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и вписан в застрахователната 
полица въз основа на действителната стойност на застрахованите имущества - стойността, за която вместо застрахованото имущество 
може да се купи друго със същото качество, вид и състояние. 
Определя се на база експертна оценка, избрана методика: 
1. За недвижими имущества - въз основа на прилагани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ минимални суми за единица площ / обем съобразно 
определени от него показатели описани в следната таблица: 

Минимални застрахователна сума на 1 м2 разгъната застроена площ (РЗП) 

№ Вид сграда 
Начин на изпълнение 

Стандартна Подобрена 

1 Двуетажна еднофамилна къща 600 800 

2 Четириетажна монолитна жил. сграда 600 740 

3 Пететажна монолитна жил. сграда 530 650 

4 Еднофамилна вила на два етажа 830 950 

5 Монолитен гараж в двор 300   

6 Едноетажна постройка лек тип / масивни второстепенни сгради - необитаеми 360 450 

7 Универсални навеси с три стени  160   

 
Пояснения: 

 Стандартна - нормално изпълнение без подобрения и луксове 

 Подобрена - висококачествено изпълнение, специални дограми, настилки, облицовки и прозорци, топлоизолация и др. 

 За малки неадминистративни градове  се допуска снижаване на средната цена с 10% 

 За малки селища и населени места (без курортни или други центрове) -  снижаване на средната цена с 15% 
2. За движими имущества – стойността, за която имущества от същия вид, състояние и качество могат да бъдат купени на пазара – 
пазарна цена, с приспадане на овехтяване. 
 Страните по застрахователния договор се договарят, че ако при настъпване на застрахователно събитие се установи, 
че увреденото имущество е подзастраховано, при определяне на дължимото обезщетение застрахователят няма да взема 
предвид същото, доколкото то не надхвърля 50%. 
 
IV. Лимит на отговорност за срока на застраховката за съответния риск: 
 (Д 3) - Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; - до 10 % от застрахователната сума на недвижимото имущество; 
 
 Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж - до 40 % от застрахователната сума на движимото имущество, 
в т.ч.: 

 Пари в брой и ценни предмети, съхранявани в постоянно обитаеми помещения до 200 (двеста лева); 

 Заключени в каса или сейф, в обитаеми помещения до 2 000.00 (две хиляди) лв.; 

 За кражба чрез взлом и/или с техническо средство или грабеж на кредитни/ дебитни карти и лични документи - 
покриват се само служебните такси за издаване на нови кредитни/дебитни карти и лични документи; 

  
 (Д 5) - Злоумишлени действия на трети лица, - до 20 % от общата застрахователната сума. 
 
  (Д 13) – Необходими разходи, в зависимост от нивото на избраното покритие: 

 покритие “Стандарт” - до 1 000 (хиляда); 

 покритие “Спокойствие” - до 2 000 (две хиляди); 

 покритие  “Сигурност” - до 3 000 (три хиляди лева) 
 
V. Самоучастия на застрахования във всяка щета: 
 Риска земетресение - 2 (два) % от застрахователната сума; 
 За всички останали случаи 30 лева от всяка щета. 
 


