
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: „Строително-монтажни рискове“ 
 

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 е всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер, поради 
каквато и да е причина освен изрично посочените в Общите условия или полицата и допълнително уговорени 
изключения, на или във връзка с изграждането на включените в полицата обекти.  

         Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 

Покритието е групирано в два раздела, 
както следва: 

���� Раздел 1 – Материални щети, по който се 
застраховат 

  за позиция 1 - Строителни работи: пълната 
стойност на предприетите до завършването 
на строежа строително-монтажни работи 
(временни и постоянни), включително 
стойността на всички материали, труд, 
доставни разходи на обекта, такси, 
митнически сборове, задължения, печалба, 
както и предоставени от инвеститора 
материали и строителни елементи за 
влагане; 

   за позиции 2 и 3 - Машини и съоръжения, 
оборудване и инвентар: възстановителната 
стойност в ново състояние на същите или 
съответни по вид и производителност, 
достатъчна за замяната им на обекта. 

Добавки за извънреден труд, нощен труд, 
работа през законни празници, спешен 
транспорт се покриват от тази застраховка 
само ако това е предварително изрично 
писмено договорено. 

���� Раздел 2 – Отговорност към трети лица – 
покрива се отговорността на Застраховащия/ 
Застрахования за суми, които суми бъде 
законно отговорен да заплати за щети, 
вследствие на: 

а. телесна повреда или болест на трето 
лице поради злополука (с или без смъртен 
изход); 

б. загуби и щети на имущество, собственост 
на трети лица, поради събития,  

настъпили в непосредствена връзка с 
изпълнението на застрахованите в раздел 1 
строителни или монтажни работи, случили 
се на самия строеж или в непосредствената 
му околност по време на застрахователния 
период.  

 

  
 Домашно имущество, имущество на физически лица; 
 Физическа загуба, унищожаване или увреждане на: бижута, 
ценни кожи, кюлчета, благородни метали или скъпоценни 
камъни; регистрирани превозни средства, животни; земя, 
растения; мостове, канали, пътища и тунели, железопътни 
линии; кейове и пристани; имущество под повърхността на 
земята;  документи, ценни книжа или чекове и др. 
 

Пълна информация можете да намерите в Общите условия 
на застраховката. 

 

Има ли ограничения на покритието? 

 
 Застрахователят не носи отговорност по Раздел 1 и/или 2 по 

отношение на щети вследствие на: 
 Ядрени, военни и екологични рискове, тероризъм, улични 

вълнения, размирици; 
 Обезценки, пропуснати ползи, глоби и неустойки,  
 Безстопанственост,  умисъл или груба небрежност или 

инсценирани събития, измама; 
 По Раздел 1 -  Проектни грешки; отстраняване на дефекти;  

износване, окисляване, обезценяване поради неизползване и 
от нормални атмосферни условия; загуба или повреда на 
строителни машини в резултат на авария, повреда, 
замръзване на течност, лошо смазване;  

 По Раздел 2 -  щети върху имущества, терен или сгради от 
вибрации или от отслабването на носещи елементи, или при 
предизвикани по този начин телесни увреждания; телесни 
увреждания или заболяване на служител на изпълнителя, 
инвеститора или на която и да било друга фирма, ангажирана 
с застрахованите по раздел първи работи, както и на членове 
на техните семейства; имуществени щети върху предмети, 
които принадлежат или се намират в разпореждане на 
изпълнителя, инвеститора или друга фирма свързана със 
строителните работи, злополуки, причинени от МПС с лиценз 
за движение по пътищата на републиканската мрежа, както и 
на плавателни и въздухоплавателни средства; всякакви 
доброволно приети от Застрахования задължения за 
изплащане на обезщетение или други така поети задължения, 
извън тези, за които той е задължен по закон, както и 
увреждане на имущество, което е неизбежен резултат от 
естеството на договорените строителни работи или 
отстраняване на допуснати по тях дефекти. 
 
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. 


