
ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ДРУГИ РИСКОВЕ”    
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:  Пожар и други рискове

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общи 
условия на  застраховка „Пожар и други рискове“ и в останалите документи, които са неразделна част 
от застрахователния договор (полица, предложение-въпросник и др.).
Какъв е този вид застраховка? 
Застраховката осигурява покритие на щети от пожар и други рискове върху имущество, което се 
използва за бизнес, административна дейност или държавни нужди.

Застрахователният договор осигурява 
покритие на избраните от Вас рискове, 
групирани в  следните клаузи:
Клауза А - „Пожар” (основно и 
задължително покритие)
пожар, включително пряко причинен от 
късо съединение;
пряко попадение на мълния;
експлозия и имплозия;
удар, падане на пилотирано летателно тяло, 
негови части или товар.
Клауза Б - „Природни бедствия и други 
рискове” 
буря, градушка, проливен дъжд и/или 
наводнение;
увреждане от удар или тежест при 
естествено натрупване на сняг и/или лед;
измръзване (замръзване);
свличане или срутване на земни пластове;
увреждане от действието на подпочвени 
води или морски вълни;
изтичане на вода;
увреждане от удар на пътно превозно 
средство или животно;
щети при товарно-разтоварни работи.
Клауза В1 - „Кражба чрез взлом”
Клауза В2 - „Грабеж”
Клауза В3 - „Злоумишлени действия 
на трети лица” - вандализъм, умишлено 
взривяване или умишлен палеж.
Клауза В4 - „Чупене на стъкла”
случайно счупване на стъкла, витрини или 
рекламни табели.
Клауза В5 - „Късо съединение или токов 
удар”
късо съединение и токов удар;
индукция от електрически ток в преносната 
мрежа.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?
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Пожар, възникнал в резултат на запалването 
на горска, степна или полска растителност;
Срутване, пропадане или свличане на земни 
или скални маси в резултат на човешка 
дейност, при изкопни, строителни, ремонтни 
и взривни работи;

Има ли ограничения на покритието?
Не се покриват щети:

!

!

Не се покриват щети, възникнали:
преди започване на периода на 
застрахователното покритие;
поради слягане на сграда или терен;
в резултат на нарушение на строително-
техническите норми, строителен недостатък, 
некачествен ремонт, неотстранени вреди;
от електронно компютърно престъпление, 
в т. ч. кражба, криптиране или промяна на 
данни в електронен формат;
от самозапалване, самовзривяване,  
стареене, увреждане вследствие на 
обичайна употреба или от действията на 
червеи, птици, насекоми или гризачи и т.н.;
в резултат на съхранение и/или работа с 
взривни вещества;
от директно или индиректно 
изпускане, разпръскване, просмукване, 
филтрация, изтичане, заразяване или 
друг вид замърсяване, разходи за  
предотвратяването, отстраняването, 
неутрализирането, премахването или  
почистването на такова замърсяване;
от влага, плесен и други микроорганизми;
в резултат на снежни лавини;
от терористичен акт, война, стачки, 
гражданско неподчинение и др.;
от други причини, описани в общите 
условия.



Пожар при пряко попадение на мълния 
в случай на липсваща или неизправна 
гръмоотводна система;
Отговорността по Клауза О -  е до по- малкото 
от двете: 10 000 лева и 0.5% от общата 
застрахователна сума, посочена в договора, 
освен ако е уговорено друго.
Други, описани в общите условия или в 
полицата.

Клауза З - „Земетресение”
Клауза О - „Гражданска отговорност към 
трети лица”
Клауза Р - „Необходими целесъобразни 
разходи”.

Застрахователната сума  е горна граница на 
отговорността на Застрахователя, в случай 
на застрахователно събитие и може да бъде 
определена на база:
Действителна стойност;
Възстановителна стойност;
Договорена стойност.

Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало в 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 по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.

Как мога да прекратя договора?

!

!

!

Кога и как плащам?

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;
Да полагате грижата на добър стопанин като вземете всички необходими и целесъобразни мерки, за да 
пазите имуществото си от увреждане;
Да 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 събитието, да уведомите: компетентните 
органи, застрахователя в уговорения срок (за всяко събитие срокът за уведомление е различен), да заведете 
щета; 
Да предоставите цялата информация по случая и документите, които Ви поиска застрахователят, за да 
докажете основанието и размера на претенцията си за получаване на застрахователно обезщетение. 
Обадете се в най-близкия офис и ще получите необходимата Ви консултация или посетете www.euroins.bg.

Какви са задълженията ми?
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На територията на Република България, на конкретно записан в полицата адрес.

Къде съм покрит от застраховката?

√


