
Уведоми „ЗД ЕВРОИНС„ АД по един от следните начини:

	В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС„ АД

	В агенция на  „ЗД ЕВРОИНС„ АД в твоя град

	По телефон  02 / 4895 443

	По факс 02 / 4895 443

	На електронен адрес: imushtestvo@euroins.bg

При уведомяването непременно посочи типа на застрахова-
телното събитие, увреденото имущество и номера на застра-
хователната полица.

При настъпване на застрахователно събитие ти си  длъ-
жен да уведомиш „ЗД ЕВРОИНС” АД в следните срокове:

	в срок до 25 (двадесет и пет) часа или в първия рабо-
тен ден, след настъпване на застрахователното събитие 
или неговото узнаване, когато събитията са вследсвие 
на рисковете кражба чрез взлом и злоумишлени дейст-
вия на трети лица;

	в срок до 73 (седемдесет и три) часа от деня на на-
стъпване на застрахователното събитие или  неговото 
узнаване при събития по останалите покрити рискове;

	да представиш на „ЗД ЕВРОИНС„ АД всички необхо-
дими документи, описани в Общите условия по тази 
застраховка, за установяване размера на щетата и опре-
деляне на обезщетението.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Размерът на обезщетението се определя в рамките на за-
страхователната отговорност за съответното имущество и 
не може да надвишава застрахователната сума, договорения 
лимит на отговорност, и действителната стойност на имуще-
ството.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕШ ЗАСТРАХОВКА  „ЕКСТРА ДОМ“?

	Бързо, лесно и изгодно сключване на застраховката - 
без оглед, без опис , без снимка.

	Възможност за избор на застрахователни суми и покри-
ти рискове.

	Широко и гъвкаво застрахователно покритие, обвърза-
но с индивидуалните потребности.

	Атрактивна цена за широка гама от покрити рискове.

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник 
на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.

Свържете се с нас:
0700 17 241

www.euroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЗАСТРАХОВКА  

ЕКСТРА ДОМ

Агенции и представителства на „ЗД ЕВРОИНС АД"

Айтос, ул. „Славянска“ № 92
Асеновград, пл. „Изложение“ № 1, 
Търговски център „Чая“
Балчик, жк Балик, ул. “Асен Петков” № 9
Банско, ул. “ген. Стилиян Ковачев” № 1
Благоевград, ул. „Д-р Хр. Татарчев“ № 15 
Благоевград, ул. „Кирил и Методий“ № 3
Борово, ул. „Климент Охридски“ № 4А
Ботевград, пл. „Незнаен войн“ № 7, оф. 3 
Бургас, ул. „Цар Симеон“ № 63 
Бургас, ул. „Антим I“ № 9 
Бургас, ул. „Александровска“ № 137, вх. В, eт. 1 
Бургас, ул. „Ал. Стамболийски“ № 24, ет. 1 
Бяла, ул. „Панайот Волов“ № 8 
В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 19 
Варна, ул. „Охрид“ № 26
Варна, ул. „Русе” № 15, 4-ти надпартерен етаж, офис 7 
(адм. сграда “Опера”)
Велинград, ул. „Винчо Горанов“ № 6, 
БЦ Актив, ет. 1, офис 102
Видин, ул. „Дунавска“ № 2 
Враца, бул. „Демокрация“ № 17 
Враца, ул. „Баба Йота“ № 5 
Габрово, ул. „Пенчо Славейков“ № 1 - 3 
Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев“ № 16 
Гълъбово, пл. Съединение, бл. 4, партер
Димитровград, ул. „Цар Борис І“ № 5,
ет. 2, офис 8
Добрич, ул. „Страцин“ № 14 
Драгоман, ул. „Рила“ № 18 
Дупница, ул. „Христо Ботев“ № 30, ет. 1, 
“Спортна зала”
Елин Пелин, пл. „Св. Н. Чудотворец“, ет. 2
Исперих, ул. „Васил Левски“ № 38
Исперих, ул. „Ал. Стамболийски“ № 39
Ихтиман, ул. „Йордан Цонев“ № 21
Казанлък, ул. „Хр. Ботев“ № 32, ет. 2, оф. 3 
Карлово, ул. „Васил Левски“ № 9
Карнобат, ул. „9 - ти септември“ № 9Г 
Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков“ № 3
Костенец, ул. „Китка” № 12
Котел, ул. „Алеко Богориди“ № 2
Кубрат, ул. „Екзарх Йосиф“ № 5
Кърджали, бул. „България“ № 47, к-с „Орфей”
Кюстендил, бул. „България“ № 44
Ловеч, бул. „България“ № 31
Лом, ул. „Славянска“ № 54 
Монтана, ул. „Трети март“ № 53
Несебър, ул. „Несебър“ № 1, к-с „Калифорния“ 
Никопол, ул. „Васил Левски“ № 1 ет. 2 
стая 1, сграда на  РПК Никопол
Нова Загора, ул. „Миньо Балкански“ № 59 
(бивша ул. Преславска)
Нови Пазар, ул. „Патриарх Евтимий” № 1
Омуртаг, ул. „Климент Охридски“ № 3

Пазарджик, пл. „Възраждане“, БЦ „Тракия“, 
оф. 101 
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 25
Перник, ул. „Търговска“ № 46 
Петрич, ул. „Славянска“ № 3
Пещера, пл. България, Търговски комплекс 
Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 51 
Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 18, ет. 3
Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 18 - офис 3 
Пловдив, бул. „Шести септември“ № 113 
Пловдив, бул. „Източен“ № 80, бл. Пежос, 
офис 101-108
Пловдив, ул. „Ибър“ № 26, ет. 1, ап. 1
Поморие, ул. „Ахелой“ № 4А
Поморие, ул. „Солна“ № 64 
Попово, бул. „България“ № 61
Разград, ул. “Н. Й. Вапцаров“ № 4, бл. Ален мак 
Разлог, ул. „Бяла река“ № 12
Русе, ул. „Духовно възраждане“ № 45 
Русе, ул. „Славянска“ № 11 
Самоков, бул. „Искър“ 55
Сандански, ул. „Христо Ботев“ № 15
Свищов, ул. „Цар Освободител“ № 23, ет. 2 
Своге, ул. „Цар Симеон“ № 17
Севлиево, ул. „Пенчо Славейков“ № 8 
Силистра, ул. „Раковска“ № 8 
Силистра, ул. „Ген. Скобелев“ № 17, вх. Б, ет. 1 
Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 17, ет. 1
Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 1 
София, бул. „Васил Левски“ № 37, ет. 1, ап. 4
София, ул. „Бузлуджа“ № 52, ет. 1
София, ул. „Триадица“ № 6 
София, ул. „Добруджа“ № 1, сграда на Рудметал, ет. 3
София, ул. „ХХІ век“ № 2, офис 2, партер
София, жк Разсадника, бл. 87, вх. 12, партер  
София, ул. „Света София“ № 8, ет. 4, ст. 9 
София, бул. „Христо Ботев“ № 5, ет. 1
София, жк. Дружба 2, бл. 280, вх. А, партер
София, жк „Света троица“, ул. „Цар Симеон“, 
бл. 303 Б, вх. Б, ет. 5, ап. 41
София, ул. „Симеоновско шосе“  № 1
София, ул. „Фр. Нансен“ 25 а 
София, бул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1-3
София, жк Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, 
Силвър център, маг. 9 
София, жк Сухата река, ул. ”Тодорини кукли” № 1А, 
магазин 3
Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 
95, партер
Троян, ул. „Ген. Карцов“ № 28 
Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 96
Търговище, ул. „Кирил и Методий“ № 7 
Хасково, пл. „Отец Паисий“ № 16 
Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 84
Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6



КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СуМА  
И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ?

	Застрахователната сума е сумата, за която е застра-
ховано имуществото и се определя   на база разгъната 
застроена площ на жилището.

	Застрахователната сума се определя в български 
лева или чуждестранна валута.

	Подобрения в  жилището до 5 % от застрахователна-
та сума, за периода на застраховката, се покриват без 
допълнително заплащане, а за новопридобито дви-
жимо имущество - до 3 % от застрахователната сума.

	Застрахователната премия се определя в процент от 
застрахователната сума, съгласно дейставащата Тарифа 
на „ЗД ЕВРОИНС„ АД  по тази застраховка.

	Застрахователната премия се заплаща еднократно 
или разсрочено до четири вноски без допълнително 
оскъпяване.

 Отстъпки от застрахователната премия  можеш да 
получиш при:
	подновяване на застрахователния договор и липса на 

щети от предходната година;

	наличие на други застраховки в „ЗД ЕВРОИНС„ АД;

	еднократно плащане;

	наличие на клубна карта Auto CarD;

	добра обезопасеност на жилището.

КАКъВ Е СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката се сключва за период от 12 месеца.

КАКВО ДА НАПРАВИШ ПРИ  ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
СъБИТИЕ?

	Предприеми всички необходими действия за намалява-
не и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  
застрахованото имущество.

	Незабавно уведоми съответните държавни контролни 
органи (служба за противопожарна охрана на тел. 160, 
полиция на тел. 166 и  др.) в деня на настъпване на застра-
хователното събитие или в деня на узнаването му, като из-
ложиш всички обстоятелства, които са ти известни.

ЗАСТРАХОВКА „ЕКСТРА ДОМ”

Имуществена застраховка „ЕКСТРА ДОМ” на „ЗД ЕВРОИНС„ 
АД е модерно застрахователно решение за твоя дом.

Бързо, лесно и изгодно! Без оглед, без опис, без снимка!

 Със застраховка „ЕКСТРА ДОМ” ти получаваш:

	защита на недвижимото и движимото си имущество;  

	покрития по максимално широк набор от рискове и 
възможност за избор според конкретните потребности 
и изисквания; 

	партньорство с надеждна и коректна застрахователна 
компания; 

Застраховано лице по застрахователната полица може да 
бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, 
обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключе-
на и в полза на трето лице.

 Застраховка „ЕКСТРА ДОМ” ти осигурява защита на:

	жилищни сгради - постоянно обитаеми апартаменти и къщи;

	мебели и обзавеждане ;

	битова и електронна техника ;

	лични вещи и принадлежности.

„ЗД ЕВРОИНС” АД ТИ ПРЕДЛАГА ЗАСТРАХОВКА 
„ЕКСТРА ДОМ” В  ДВА ВАРИАНТА:

 Стандартно покритие 

Включва следните рискове: 

	пожар и последиците от неговото гасене: включи-
телно пожар причинен от късо съединение, мълния, 
експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано 
летателно тяло, негови части или товар падащи от него;

	природни бедствия и аварии: буря, градушка, проли-
вен дъжд, наводнение, замръзване, срутване на земни 
пластове, увреждане вследствие действие на подпочве-
ни води и действие на морски вълни; тежест от естест-
вено натрупване на сняг или лед ;

	изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват 
се и вреди причинени от измокряне на имущество в ре-
зултат на:

	забравени отворени кранове или  чешми;

	авария на водопроводни, топлофикационни, кана-
лизационни, климатични или друг вид инсталации.

	счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове, 
санитарен фаянс; 

	увреждане или унищожаване вследствие на удар 
от пътно транспортно средство;

	кражба чрез взлом, включително и нанесени увреж-
дания на врати, прегради и заключващи средства;

	грабеж;

	злоумишлени действия на трети лица, палеж; 

	чупене на стъкла и повреда на дограма, причинено от 
злоумишлени действия на трети лица; 

	земетресение;

	гражданска отговорност към трети лица за щети, 
причинени от застрахованото имущество. 

 Разширено покритие 

Включва покритите рискове от Стандартното, като срещу 
заплащане на допълнителна премия, се покриват и следните 
рискове:

	кражба чрез взлом за преносима електронно-компю-
търна техника;

	късо съединение вследствие на гръм или мълния;

	токов удар от свръхнапрежение;

	необходими целесъобразни разходи за:

	разчистване и транспортиране на остатъците от 
унищожено имущество; 

	преместване, предпазване и съхранение на за-
страховано имущество; 

	разходи за хонорари на експерти, инженери и ар-
хитекти;  

	разходи за хотел (нощувки), ако жилището стане 
напълно необитаемо.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Бързо, лесно и изгодно! Без оглед, без опис , без снимка!


