
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:  Всички рискове, свързани с имущество на търговеца

Раздел 1: Материални загуби или вреди 
Покрива се всяка загуба, унищожаване 
или повреда на застрахованото 
имущество, намиращо се на адреса, 
посочен в полицата, с изключение на 
случаите, в които щетата е в резултат 
на настъпило събитие, което е описано 
като изключен риск в общите условия.
В рамките на застрахователната сума, 
посочена в полицата, в случай на 
настъпване на застрахователно събитие 
от покрит по полицата риск се покриват 
и необходими и разумно направени 
разходи за разчистване на развалини 
и останки, временно съхранение на 
застраховано имущество, потушаване 
на пожар на адреса или в близост до 
него и др.:

Раздел 2: Косвени загуби – Прекъсване 
на дейността

Покрива се загубата на застрахования, 
ако в случай на настъпване на 
застрахователно събитие от покрит 
по полицата риск, дейността му бъде 
прекъсната или възпрепятствана. 
Загубата може да се изразява в загуба 
на бруто печалба, увеличени разходи 
за работа, задължения към работници 
и служители и др. Покритие по Раздел 
2 се предоставя само в случай, че 
имуществото е застраховано по 
Раздел 1.

Какво покрива застраховката? 
Всички вреди по застрахователния 
обект освен изрично изключените в ОУ

Какво не покрива застраховката? 
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Не се покриват щети вследствие на:
Война, бунт граждански вълнения или 
тероризъм;
радиоактивно замърсяване или използване 
на химическо, биологично, биохимично и 
електромагнитно оръжие;
влага, плесен, спори и други микроорганизми;
унищожаване, заличаване, увреждане или 
промяна на електронни данни;
конфискация, национализация, реквизиция 
или увреждане от или по заповед на орган 
на държавната власт;
наводнение, приливна вълна или покачване 
на водното равнище;
обичайно износване или похабяване;
нормално слягане, свиване или разширяване 
на сгради или основи;
некачествени материали или лоша 
изработка; 
грешка или пропуск в дизайн
ерозия, свличане, движение на земята или 
срутване, причинено от подобно събитие;
кражба на имущество, държано на открито, 
липси по неизяснени причини.

Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в общите условия на 
застраховка „Всички рискове, свързани с имущество на търговеца“ и останалите документи, които са 
неразделна част от застрахователния договор (полица, предложение-въпросник и др.).
Какъв е този вид застраховка? 
Застраховката осигурява покритие за материални вреди на недвижимо и движимо имущество, 
използвано за търговска дейност, и прекъсване на дейността (загуба на печалба), предизвикани от 
внезапно, случайно и непредвидимо застрахователно събитие. 



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 едномесечно писмено предизвестие, 
което започва да тече от деня на получаването му от застрахователя.

Как мога да прекратя договора?
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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 -от премията трябва да бъде платена 
в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 

Дължимата сума може да бъде платена:
o във всеки офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
o чрез банков превод по сметката на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, посочена в полицата;
o 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 всякакви разумни мерки за  
предотвратяване на загуба, унищожаване или повреда на застраховано имущество.
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 и застрахователя. 
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?

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

Къде съм покрит от застраховката?

√

Има ли ограничения на покритието?

Не се застраховат: 

имущество по време на транспортиране;

бижута, ценни кожи, благородни метали или скъпоценни камъни;

локомотиви, железопътни състави, плавателни съдове, летателни апарати, превозни 
средства, регистрирани за движение по обществени пътища;

земя, насаждения и животни;

мостове, канали, пътища, тунели, докове, кейове и пристани, нефтени и газови сондажни и/
или добивни съоръжения, изоставени сгради, предназначени за разрушаване;

имущество в процес на строеж и други;


