
ИМУЩЕСТВЕНО 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:  Домашно имущество

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите 
условия на застраховка „Домашно имущество“, в застрахователната полица и в другите документи, 
които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Имуществена застраховка, покриваща всички неочаквани и случайни рискове за недвижимо и движимо 
имущество, допълнителни разходи и отговорност към трети лица, възникнала от собствеността или 
обитаването на застрахованото жилище. 

Пожар, имплозия или експлозия; 
Мълния или гръм;
Буря (включително циклон или ураган) и/
или дъжд, който може да е придружен от 
сняг, лапавица, град или порой, тежест от 
естествено натрупване на сняг или лед;
Спукване или протичане на уред, резервоар 
или тръби, предвидени да съхраняват или 
пренасят каквато и да е течност;
Земетресение;
Наводнение; 
Злоумишлени действия;
Удар от пътно превозно средство, 
въздухоплавателно средство или 
плавателен съд, от предмет, падащ от 
космоса, самолет, космически кораб или 
сателит, от животно, от падащо дърво или 
част от дърво, от счупена или съборена 
антенна мачта или радио или телевизионна 
антена;
Случайно счупване на стъкло, трайно 
прикрепено към сграда;
Щети на електроуреди в резултат на 
анормално елекрическо напрежение
Кражба с взлом или грабеж;
Хонорари, пряко свързани с ремонта или 
възстановяването на  жилището; 
Разходи за разчистване на останки;
Разходи за подмяна на ключалки и ключове 
или увредени документи;
Разходи за наем на временно жилище и/
или съхранение на обзавеждане.  

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?
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Обгаряне, стопяване или тлеене без поява на 
пламък;
Вреди вследствие на несъответствие на 
сградната инсталация за мълниезащита 
със строително - техническите норми и 
изискванията за пожаробезопасност;
Вреди от колебания в електрическото 
захранване, ако няма видимо доказателство, 
че вредата е причинена от мълния, токов удар 
или прекъсване на нормалното подаване на 
ток;
Вреди, причинени от плесен, мухъл или 
други микроорганизми;
Вреди, причинени от строителни работи или 
материали с лошо качество;
Вреди, причинени на сутеренни или тавански 
помещения или на гараж;
Вреди, настъпили в резултат от забравен в 
отворено положение кран в жилището;
Вреди от спукване или протичане на уред, 
резервоар или тръби, ако жилището е било 
необитаемо за непрекъснат период от 30 или 
повече дни преди настъпването на щетата;
Кражба с взлом, ако жилището е било 
необитаемо за непрекъснат период от 30 
или повече дни преди датата на кражбата с 
взлом; 
Вреди от йонизиращи лъчения, замърсяване 
от радиация от ядрено гориво или ядрени 
отпадъци или от изгаряне на ядрено гориво. 
Вреди, вследствие на война, военни 
действия или операции с военен характер; 
тероризъм и всякакви действия, предприети 
за контролиране, предотвратяване или 
потискане на тероризъм.



На територията на Република България, на конкретно записан в полицата адрес.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Да полагате за застрахованото имущество грижата на добър стопанин.
Да вземете всички необходими и целесъобразни мерки за предпазване на застрахованото 
имущество 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 трябва да уведомите застрахователя в 
уговорения срок, като предоставите цялата информация по случая, която Ви е известна.
В случай на застрахователно събитие трябва да докажете основанието и размера на 
претенцията си за получаване на застрахователно обезщетение.

Какви са задълженията ми?

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

Кога започва и кога свършва покритието?

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

Как мога да прекратя договора?

Цялата премия или първа вноска при разсрочено плащане се плаща в деня на  сключването 
на договора, освен ако в него е предвиден друг срок. При разсрочено плащане вноските от 
премията се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор.
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Покритието за кражба чрез взлом и грабеж 
е до лимитите, посочени в общите условия;
Покритието за хонорари и разходи е до 
съответните лимити, посочени в общите 
условия. 

Има ли ограничения на покритието?

!

!


