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Информационен документ за застрахователния продукт 
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Продукт:  „КИБЕР СМАРТ ” 

Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в общите условия на 
застраховка „Кибер Смарт”, застрахователната полица и другите документи, които са неразделна 
част от застрахователния договор. 

Какъв е този вид застраховка?  

Застраховката е предназначена за компании извън IT индустрията и покрива загуби и 
допълнителни разходи на застрахования, вследствие на увреждане на негови информационни 
активи след пробив в информационната сигурност, разходи за възстановяване на увредена 
репутация, разходи за уведомление на трети лица при установено изтичане на лични данни след 
пробив в информационната сигурност, разходи за откупи при киберизнудване. 

 

 

Какво покрива застраховката? 

Покритието се предлага под формата на 
пакет, който включва следните рискове: 

 Загуба на застрахования вследствие на 
увреждане на негови информационни 
активи и мрежи, прекъсване на бизнес, 
кибер кражба, кибер изнудване, непра-
вомерен достъп до телефонни системи; 

 Разходи за ограничаване на вреди; 

 Отговорност към трети лица, която 
покрива вреди, нанесени от застрахо-
вания на трети лица вследствие на:  

 медийни публикации;  

 пробив в информационната сигурност 

на застрахования; 

 нарушаване на лично пространство и 

загуба на документи;  

 нарушаване на конфиденциалност; 

 Регулаторни глоби и санкции; 

 Увреждане на репутацията на 
застрахования;  

 Разходи за уведомление на трети лица;  

Застрахователната сума представлява 
горната граница на отговорност на 
застрахователя и се договаря свободно 
между страните по застрахователния 
договор. 

 
 

 

Какво не покрива застраховката? 

Застраховката не покрива изплащането 
на обезщетение за вреди, произтича-
щи от: 

x Телесно увреждане на застрахова-
ния; 

x Нелегални, криминални или злона-
мерени действия на застрахования; 

x Кражба и/или разкриване на 
търговски тайни от застрахования; 

x Имуществени вреди и/или 
амортизация на машини, 
съоръжения и оборудване на 
застрахования; 

x Несъстоятелност на застрахования 
или негова дъщерна компания;  

x Всяка отговорност в резултат на 
замърсяване на околната среда; 

x Други вреди, описани в общите 
условия.  

 

 

 

Има ли ограничения на покритието? 

! Покриват се само писмени претенции 
на увреденото лице за причинени 
вреди, които са настъпили за пръв 
път в срока на действие на 
застраховката. 

 
 

 



 

 

Къде съм покрит от застраховката?  

Застрахователното покритие има действие само на територията, посочена в 
застрахователния договор. 

  
 

 
Какви са задълженията ми? 

 Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата; 

 Да спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за 
отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди; 

 При настъпване на застрахователно събитие трябва да уведомите застрахователя в 
уговорения срок и да му предоставите цялата информация по случая, както и поисканите 
от него документи. Обадете се в най-близкия офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, за да получите 
необходимата Ви консултация, или посетете www.euroins.bg. 

  
 

 
Кога и как плащам?  

В полицата се договаря еднократно плащане на застрахователната премия преди 
влизане в сила на полицата, 

Дължимата застрахователна премия 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. 
  

 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

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

  
 

 
Как мога да прекратя договора? 

Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до 
застрахователя. 

 


