
 

Застраховка на имущество 
 

Информационен документ за застрахователен продукт 
 
Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с 
Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 1-ОЗ/05.05.2005 г. на КФН 
 

Продукт: „Индустриален пожар и други щети на имуществото“ 
 
 

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не 
отчита специфичните ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в договорната и 
преддоговорната документация. 

 

Какъв е видът на застраховката? 
 
Предмет на застраховката са: сгради,МСО,ел.компютърна техника,ст.инвентар,др.ДМА,транспортни средства 
без ДК№,стоки,материали,продукция,незавършено производство, чуждо имущество. 
 

 
  
 

         Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 
 

Основно покритие 
 

���� Клауза „А” – пожар, мълния, експлозия, имплозия, 
сблъсък или падане на пилотирано летателно 
тяло, не-гови части или товар. 
 

Допълнителни покрития 

 

Клауза „Б” – бедствия - буря (падане на дървета и 
клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, 
увреж-дане от тежест при естествено натрупване 
на сняг или лед и/или измръзване. 

клауза „Д1” – земетресение 

клауза „Д2” – изтичане на вода и пара;  

клауза „Д3” – свличане или срутване на земни 
пластове и/или вреди от подпочвени води;  

клауза „Д4” – увреждане на имущества вследствие 
удар от превозно средство или животно;  

клауза „Д5” – чупене на стъкла,витрини, рекламни 
надписи и табели; 

клауза „Д6” – злоумишлени действия на трети 
лица.  

клауза „Д7” – внезапно изтичане на вода от 
спринклерни инсталации.  

клауза „Д8” – увреждане от действие на морски 
вълни.  

клауза „Д9” – късо съединение и/или токов удар.  

клауза „Д10” – ударна/звукова вълна.  

Клауза „Д11” – авария с товарни и разтоварни 
машини при товарене и разтоварване  

клауза „Деклариране на материални запаси”.  

Клауза „К“ – кражба чрез взлом 

Клауза „К1“ – въоръжен грабеж 

Клауза „К2“ - вандализъм  
 

  

 Не са обект на застраховане: домашно имущество, 
имущество на физически лица; 

 МПС с ДК №, плавателни и релсови транспортни 
средства, живи животни; 

 Документи,ръкописи, ценни книжа, скъпоценни 
камъни, произведения на изкуството, растения. 

 
Пълна информация можете да намерите в 
Общите условия на застраховката. 

 

 

Има ли ограничения на 

покритието? 
 

 Ядрени, военни и екологични рискове,  
тероризъм, улични вълнения, размирици; 

 Обезценки, пропуснати ползи, глоби и неустойки,  

 Нарушени строително-технически норми и 
изисквания, строителни недостатъци, 
гаранционни повреди, причинени от 
безстопанственост, умисъл или груба небрежност 
или инсценирани събития, измама; 

 Плесен, корозия, щети, причинени от животни, 
гризачи;  

 Щети причинени от лица свързани със 
застрахования;  

 Кражба или вандализъм без взлом; 

 Кражба на имущества без надзор; 

 Кражба чрез манипулация на компютърни 
системи; 

 Обичайно износване, избледняване, издраскване 
или похабяване, постепенно влошаване на 
състоянието, нормално слягане, свиване или 
разширяване на сгради основи или други 
структурни подобрения,  вибрация, некачествени 
материали или лоша изработка. 

 
Пълна информация можете да намерите в 
Общите условия на застраховката 
 



 

Какво е териториалното покритие на моята застраховка? 

���� Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на държавите, 

членки на Европейския съюз. 

 
 

Какви са моите задължения?   
• При подписване на договора 

При сключване на застрахователния договор Вие трябва да обявите точно и изчерпателно съществените за риска 
обстоятелства, които са Ви известни и за които Застрахователя изрично и писмено Ви е поставил въпрос.  

При промяна в тези обстоятелства по време на действие на договора, трябва да уведомите Застрахователя 
незабавно след узнаването им. 

Да заплащате определения в полицата размер на застрахователната премия/вноска от застрахователната 
премия при разсрочено плащане до или на падежа й, но не по-късно от 15 дни от датата на падежа. 

• По време на договора 

При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, трябва да 
уведомите незабавно Застрахователя. 

Да вземете мерки за предпазване на имущества от вреди. Да полагате грижата на добър стопанин за 
застрахованото имущество през периода на застрахователното покритие. 

Да допускате Застрахователя за извършване на оглед. 

Да спазвате стриктно предписанията на Застрахователя и на компетентните държавни органи за отстраняване 
източниците на опасност за вреди и да допускате Застрахователят да прави проверки. 

• При застрахователно събитие 

При настъпило застрахователно събитие да представите поисканите документи, свързани с установяване на 
събитието и размера на вредите, да предприемете всички необходими мерки за ограничаване или намаляване 
размера на щетите и да следвате указанията на Застрахователя/представител на Застрахователя, дадени Ви 
непосредствено след събитието, на дежурните телефони посочени в застрахователния договор на обслужващия 
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР. 

Да осигурите правото на застрахователя за регрес, като предоставите необходимата информация и съдействие. 

Да уведомите Застрахователя ако имате действаща друга застраховка, която покрива същите рискове на 
застрахования обект. 

 

 

Кога и как трябва да заплатя? 

При сключване на застрахователния договор трябва да заплатите Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна 
премия, данъци, такси и др.под.) или първата разсрочена вноска от нея в договорения размер и срок. При 
договорено разсрочено плащане трябва да заплащате всяка следваща вноска до или на съответната дата на 
падежа, договорен в застрахователната полица,  

При частично изчерпване на първоначално договорената застрахователна сума (лимит на отговорност) в резултат 
на платени обезщетения, имате право да поискате от застрахователя да направи дозастраховане и срещу 
заплащане от Вас на допълнителна премия да възстановите първоначално договорената застрахователна сума 
(лимит на отговорност). 

Общата дължима сума, както и всяка разсрочена вноска можете да заплатите: в офисите на Групама – в брой и 
чрез АТМ, при Вашия застрахователен посредник, в офисите на всички застрахователни брокери – партньори на 
Групама; в над 350 клона на „Банка ДСК“ ЕАД в цялата страна, в реално време, посредством онлайн платформа 
ДСК Директ, при доставка чрез куриер - с наложен платеж или безкасово по следната банкова сметка в лева: 
„Банка ДСК“ ЕАД, IBAN BG57STSA93000010592240, с посочено основание за плащане – номер на 
застрахователната полица. В случай, че плащането се извършва по банков път (безкасово), може да дължите 
допълнителни такси за банковия превод, по тарифа на банката!   

 
 

Кога започва и кога свършва покритието? 

Периодът на застрахователното покритие е 1 (една) година. Началото на покритие е датата на плащане на 
Общата дължима сума/Първата разсрочена вноска от нея. Краят на застрахователното покритие е денят на 
съответния месец на съответната година, през който изтича периодът на застрахователното покритие.  

Периодът на застрахователното покритие може да се промени или предсрочно прекрати в съответствие с Общите 
условия на застраховката. При условие че не заплатите поредната дължима разсрочена вноска до 15 
(петнадесет) дни от датата на падежа застраховката се прекратява автоматично от 00.00 часа на 16 
(шестнадесетия) ден от датата на падежа на разсрочената вноска. 

 
 

Как мога да прекратя договора?  
Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор без неустойки или други разноски с писмено 
предизвестие, изпратено до застрахователя в срока, съгласно Общите условия, като прекратяването влиза в сила 
от края на текущия застрахователен период. Други възможности за прекратяване са посочени в Общите условия 
по продукта, като е възможно при тях да са дължими неустойки от Ваша страна. 


