
СЕЛСКОСТОПАНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ    
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:  Застраховка на селскостопански култури

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите 
условия по застраховка на селскостопански култури на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, както и в останалите 
документи, които са част от застрахователния договор (полица, предложение- въпросник и др.).

Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка на селскостопански култури и насаждения, разпределени по видове и 
местности.

Вреди на селскостопански култури, пряко 
причинени от следните рискове групирани 
по клаузи:

Основно покритие:
градушка, буря и проливен дъжд;
пожар на корен.

Допълнително покритие:
измръзване и изтегляне;
осланяване,
наводнение;
падане на летателен апарат.

Застрахователната сума се определя:
съгласно действителната стойност на 
насажденията на декар за главния плод;
на брой растения – при новозасадени и 
неплододаващи трайни насаждения.

Не се покриват вреди по застрахованите 
насаждения, пряко или косвено причинени от:
земетресение, свличане, срутване на земни 
пластове;
военни действия, граждански вълнения и 
размирици и др. подобни;
умишлени действия, включително кражба 
на посадъчен материал или реколта;
неполагане грижите на добрия стопанин от 
страна на застрахования;
понижаване качеството на реколтата;
полягане на посевите поради застояване 
от проливни дъждове, снеготопене, 
завишаване гъстотата на посева, 
неправилно наторяване с азот;
разливане на водни маси от р. Дунав;
замърсяване от радиоактивни вещества, 
йонизираща радиация.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?
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суша, топли или студени ветрове;
болести по културите, непоникване, 
естествено отмиране;
нападение от животни, птици, гризачи;
екологично замърсяване;
неспазване на агротехническите изисквания;
увредена продукция, която може да 
се използва в прясно състояние или 
преработка.

Има ли ограничения на покритието?
Не са застрахователни събития:
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На територията на Република България, на конкретно записан в полицата адрес, съгласно 
ортофотокарти на площите със застрахованите насаждения.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

По време на действие на застраховката трябва да:
полагате за застрахованите насаждения грижата на добър стопанин, да спазвате и извършвате 
в срок всички агротехнически мероприятия;
заплащате разсрочените вноски по премията в уговорения в полицата срок.
При настъпване на застрахователно събитие сте длъжен:
да направите необходимото за ограничаване на размера на вредите;
да уведомите писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД в срока и по реда, посочени в общите условия, както 
и да му предоставите цялата информация и всички документи, които Ви бъдат поискани. 
Обадете се в най-близкия офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, за да получите необходимата Ви 
консултация, или посетете www.euroins.bg.  

Какви са задълженията ми?

Застраховката се сключва за периода на отглеждане на културата. Срокът може да бъде и за 
една година, когато е застраховано самото насаждение.

Кога започва и кога свършва покритието?

Можете да прекратите едностранно застрахователния договор със 7-дневно писмено 
предизвестие, при условие че няма настъпило застрахователно събитие.

Как мога да прекратя договора?

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно, преди влизане в сила на 
застраховката, или разсрочено 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 застраховане, 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.
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