
ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ”      
Информационен документ за застрахователния продукт
 

Дружество:   „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, бул. „Христофор   
  Колумб“ №43, Разрешение №8/15.06.1998 г.    www.euroins.bg  
 Продукт:  Каско на малки плавателни съдове

Пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт се съдържа в общите условия за 
застраховане на яхти, катери и малки плавателни съдове на „ЗД ЕВРОИНС“ АД и в останалите документи, 
които са част от застрахователния договор (полица, предложение-въпросник и др.).
Какъв е този вид застраховка?
Това е доброволна застраховка, с която могат да се застраховат срещу загуба или повреда малки 
плавателни съдове като: яхти, катери, гребни и моторни лодки, салове, понтони, водни колела, скутери, 
джетове и други подобни.

Покриват се вреди по застрахования 
плавателен съд в резултат на следните 
рискове:
Природни стихийни бедствия (буря,  
мълния, вулканично изригване, 
земетресение и др.);
Корабокрушение, преобръщане, потъване, 
изчезване, засядане;
Пожар или експлозия; 
Сблъскване с наземен транспорт, док или 
пристанищна техника или оборудване.

Допълнително покритие:
Отговорност към трети лица.

Застрахователната сума не може да 
надвишава действителната стойност на 
плавателния съд към датата на сключване 
на застраховката.

Умисъл или груба небрежност на 
застрахования или на негов представител;
Война, революция, въстание или породени 
от тях граждански конфликти;
Вреди от изоставени мини, торпеда, бомби 
или други оръжия;
Стачка, локаут, тероризъм;
Йонизираща радиация;
Злоумишлени действия на трети лица;
Детонация на експлозив;
Конфискация, принудително задържане,  
реквизиция и/или одържавяване.

Покритието за отговорност към трети лица 
е ограничено до следните вреди:
Загуба или щета, причинени на друг 
плавателен съд, включително товарите 
и имуществата и/или други имущества, 
превозвани на другия плавателен съд. 
Загуба или щета, причинена на което 
и да е пристанище и съоръжения в 
акваторията му, док, кей, шамандура, веха и 
комуникационни кабели.
Смърт или телесно увреждане на трети 
лица извън застрахования плавателен съд, 
както и разходите за спасяването на живот 
в резултат на сблъскване. 

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

Застраховката не покрива изплащането на 
обезщетение за вреди, произтичащи от:

Има ли ограничения на покритието?
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В района на плаване на плавателния съд, посочен в застрахователния договор.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Какви са задълженията ми?

Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало на срока на 
полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея 
при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 ч. на деня, посочен за край в полицата. 

Кога започва и кога свършва покритието?

Можете да прекратите договора с писмено предизвестие от най-малко 15 дни. 

Как мога да прекратя договора?

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно, преди влизане в сила на полицата, 
или на разсрочено плащане на вноски. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в 
пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховането, ако закъснеете с плащането 
на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите 
застрахователното покритие.
 
Дължимата сума може да бъде платена:
• във всеки офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
• чрез банков превод по сметката на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, посочена в полицата;
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата;
При сключването на застраховката трябва да обявите данните на плавателния съд, както и да 
отговорите вярно и точно на поставените от застрахователя писмени въпроси;
По време на действие на застраховката трябва да:
• полагате за застрахования плавателен съд грижата на добрия стопанин и да не правите по 

него никакви промени, които биха увеличили съществено риска при експлоатацията му, 
освен със знанието и съгласието на застрахователя;

• спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на 
източниците на опасност за причиняване на вреди.

При настъпване на застрахователно събитие, в зависимост от неговия характер да 
уведомите компетентните органи, както и „ЗД ЕВРОИНС“ АД в съответния срок, уговорен в 
застрахователния договор; 
При предявяване на застрахователна претенция да предоставите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД 
цялата информация по случая и всички документи, поискани от застрахователя. Обадете се 
в най-близкия офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, за да получите необходимата Ви консултация, или 
посетете www.euroins.bg.
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