
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА 

РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ ПО ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ 2014 Г 

 

Промоцията се организира и провежда от ”Застрахователно дружество Евроинс” АД, 

със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" №43 

("Организатор на промоцията"). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват 

условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията 

(наричани по-долу "Официални Правила"). 

  

Официалните Правила са изготвени и ще бъдат публично оповестени в съответствие с 

изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си 

запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените 

влизат в сила само след предварителното им оповестяване.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

За всички сключени застраховки „Имущество на физически лица”, „Моето жилище”, 

„Екстра дом”, и „ Имущество на юридически лица, еднолични търговци и 

организации”  промоцията започва на  1 май 2014 г. и продължава до 31 август 2014 г. 

Промоцията ще се проведе съгласно предвидените в този документ конкретни дати. 

 

  

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА 

 

Участващи са всички сключени застраховки „Имущество на физически лица”, „Моето 

жилище”, „Екстра дом”, и „ Имущество на юридически лица, еднолични търговци и 

организации”, наричани по-долу "Участващи продукти", закупени / сключени  до 

31.08.2014г. включително. 

Участник в промоцията може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което в 

периода на промоцията е закупило / сключило имуществена застраховка („Имущество 

на физически лица” ”, Моето жилище”, „Екстра дом и „Имущество на юридически 

лица, еднолични търговци и организации”), наричани по-долу "Участващи продукти". 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОМОЦИОНАЛНИ НАГРАДИ 

 

Промоционалните награди са както следва: 

1. Всеки клиент сключил имуществена застраховка през периода на промоцията 

получава  подарък – ключодържател с логото на EUROINS. 



2. Всеки клиент сключил имуществена застраховка през периода на промоцията  

получава отстъпка в размер на 15% при сключване на индивидуална застраховка 

„Злополука и общо заболяване” . 

3.Всеки клиент получава допълнително покритие за сумата от 0.01 лв, както следва: 

3.1. При сключване на застраховки: 

� „Имущества на физически лица” 

� „Имущества на юридически лица, еднолични търговци и организации“ 

клиентът избира едно от следните допълнително покрития: 

� Клауза О – Гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от 

застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователният 

договор риск с лимит на отговорност 1,000 лв за сумата от 0.01 лв. 

ИЛИ 

 

� Клауза Р – Необходими целесъобразни разходи – разноските за разчистване 

и транспортиране на остатъците на унищожено имущество, разходи за 

преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество, разходи 

за хонорари на експерти, инженери и архитекти, хотелски разходи 

(нощувки), ако жилището стане напълно необитаемо с лимит на 

отговорност 1,000 лв за сумата от 0.01 лв. 

3.2. При сключване на застраховка: 

� „Екстра дом” 

клиентът получава допълнително покритие: 

� Клаузи В5 и В6 (Разширено покритие) – Късо съединение, токов удар с лимит 

на отговорност 2,000 лв за сумата от 0.01лв. 

 

Всеки клиент сключил имуществена застраховка през периода на промоцията има 

възможност да спечели:  

� един от петте безплатни уикенда (една  нощувка със закуска) за двама души в 

хотел "ЕЛА", к.к. Боровец; 

� една седмица за двама души с включени нощувки със закуски в хотел "ЕЛА", 

к.к. Боровец; 

� една екскурзия в чужбина. 

Всеки клиент, който сключи имуществена застраховка през периода на промоцията 

със дължима застрахователна премия над 100 лв платена еднократно има 

възможност да спечели голяма хавлиена кърпа с логото на ЕUROINS. До 10-то число 

на текущия месец, считано от месец юни, чрез теглене на томбола ще бъдат избрани и 

обявени номерата на полиците, сключени през предходния месец, които печелят 

награда голяма хавлиена кърпа с логото на ЕUROINS. 

 

Всеки 100-тен клиент, заплатил застрахователната премия еднократно, получава 

бутилка уиски. 
 

През месец септември 2014 г. чрез томбола ще бъдат избрани и обявени номерата на 

полиците по имуществените застраховки, без полици по застраховка „Моето 

жилище”, които печелят следните награди: 



• пет  безплатни уикенда (една нощувка със закуска) за двама души в хотел 

„Ела”, к.к. Боровец. 

• една седмица за двама души с включени безплатни нощувки със закуски 

в х. Ела, к.к-с Боровец; 

• една екскурзия в чужбина. 

 

Наградите от х. Ела, к.к-с Боровец могат да се ползва в периода от 1.10.2014 г. до 

15.12.2014 г. при предварителна направена резервация. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Всяко лице, което отговаря на условията по Раздел 4 от тези Правила става 

автоматично Участник в Промоцията и се включва в тегленето на Промоционалните 

награди с номера на закупената / сключена застрахователната полица. Ако един 

участник е закупил / сключил повече от една застрахователна полица, същият участва в 

тегленето на Промоционалните награди с всички номера на закупените / сключени 

Участващи продукти. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕГЛЕНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ 

 

Тегленето на Промоционалните награди ще се проведе през месец септември 2014 г.  

Всеки Участник има право само на една промоционална награда. Участниците, които 

са спечелили една Промоционална награда се изключват от последващите тегления. 

Тегленията са електронни и се извършват в присъствието на Комисия, съставена от 

представители на Организаторите в централния офис на ”Застрахователно дружество 

Евроинс” АД в гр. София, бул. „Христофор Колумб” №43, посредством използване на 

специална софтуерна програма. Резултатите от всяко теглене се констатират от 

Комисията. 

След изтегляне на печелившите Участници, се изтеглят още четири резервни 

печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести 

предходния изтеглен, при условие, че същия не може да бъде открит и/или да получи 

Промоционалната награда. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ 

 

Всеки печеливш Участник ще бъде информиран за спечелената от него 

Промоционална награда и начина на получаването й чрез обаждане на служител или 

представител на ”Застрахователно дружество Евроинс” АД. В случай, че съответният 

печеливш Участник не бъде открит на телефонния номер или адреса за 

кореспонденция в рамките на 3 (три) дни от датата на тегленето, за печеливш се счита 



следващият резервен печеливш участник. Победителите се обявяват и на Интернет 

страницата на www.euroins.bg, както и на фен страницата на Дружеството във Фейсбук. 

За да получи Промоционалната си награда, съответният печеливш участник следва  да 

се яви в гр. София, бул. „Христофор Колумб” №43 и да представи лична карта и 

участващия продукт.  

При получаване на Промоционалната награда, Печелившият Участник подписва 

протокол за получаване. 

В случай, че даден печеливш Участник не спази условията и/или сроковете от тези 

Правила, този печеливш Участник губи правото да получи Промоционална награда и 

за печеливш може да бъде определен следващия по ред заместващ печеливш 

Участник.Промоционалните награди не могат да бъдат разменяни за паричната им 

равностойност. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ 

 

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в 

същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава 

спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.  

 

Участвайки в тази Промоция, участниците приемат и се ангажират с настоящите 

Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. Със закупуване на 

Участващ продукт (сключване на застраховки „Имущество на физически лица”, 

„Моето жилище”, „Екстра дом”, и „ Имущество на юридически лица, еднолични 

търговци и организации”), се счита, че участникът дава изричното си съгласие за 

събиране и обработка на личните му данни от Организатора на промоцията за целите 

на промоцията. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети 

лица, освен в предвидените от закона случаи. 

 

Настоящите правила влизат в сила от 1.05.2014г. 


