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I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

Съгласно настоящите специални 
условия по тази секция се покрива 
всяка внезапна и непредвидена 
загуба или повреда на машини, 
съоръжения и оборудване, отбеля-
зани по Опис, които са собственост 
на Застраховащия/Застрахования 
или стопанисвани и пазени от него 
срещу изброените по–долу покрити 
рискове. Покриват се машини и 
предмети /или части от тях/ посоче-
ни в Описа намиращи се в помеще-
нията посочени в Спецификацията 
след успешно извършване на при-
емните изпитания, в работно състо-
яние и в покой, или в демонтирано 
състояние за почистване или прег-
лед и ремонт, или по време на го-
респоменатите операции, или когато 
са премествани в рамките на поме-
щенията или мястото посочено в 
Спецификацията или по време на 
последващо изграждане. 

II. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ 

Валидността на настоящите специ-
ални условия е територията на Ре-
публика България. 

III. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

1. Съгласно настоящите специални 
условия по тази застраховка се 
покрива всяка внезапна и непред-
видена загуба или повреда на зас-
трахованите обекти вследствие на 
причини като:  

- дефекти на отливката и/или мате-
риала;  

- грешки в проекта;  

- грешки направени в цеха или при 
монтирането и/или изграждането;  

- лоша изработка;  

- липса на съответна квалификация;  

- небрежност;  

- липса на вода в бойлери; 

- физическа експлозия;  

- разрушаване на части вследствие 
на центробежни сили;  

- късо съединение;  

- буря, градушка, замръзване или 
размразяване  или  

- по друга причина, която не е кон-
кретно посочена тук като изклю-
чена, по начин, че да се налага 
ремонт или подмяна. 

2. Допълнение за разходи за уско-
рено изпълнение на ремонти 

2.1. В съответствие със Застрахова-
телната сума посочена в Описа и 
заплащането на допълнителна пре-
мия - от Застраховащия на Застра-
хователя, Застрахователят възста-
новява на Застрахова-
щия/Застрахования сумата на дейс-
твителните разходи до размера на 
съответната Застрахователна сума 

посочена в Описа като разходи за 
ускорено изпълнение на ремонти. 

2.2. По смисъла на това допълнение, 
“разходи за ускорено изпълнение на 
ремонти” означава: 

2.2.1. Разходи за експресен превоз 
включително по въздух по редовна 
въздушна линия в рамките на Евро-
па, и 

2.2.2. Заплащане за извънреден 
труд за работа в почивни дни или 
празници; за спешно възстановява-
не, ремонт или подмяна на Застра-
хования обект във връзка със загуба 
или повреда, за които Компанията е 
приела отговорността по силата на 
тези общи условия 

2.3. Разходите за ускорено изпълне-
ние на ремонти няма да включват 
компенсации за забавяне на ниво 
производство във връзка със загуба-
та или щетата 

3. Допълнение относно собствено 
съседно на застрахованото имущес-
тво: 

3.1. При условие, че е посочена в 
Полицата съответна застрахователна 
сума и е платена допълнителна 
премия от  Застраховащия, както е 
договорено, Застрахователят ще 
покрие собствено съседно на заст-
рахованото имущество, принадле-
жащо на Застрахова-
щия/Застрахования, до съответните 
посочени в таблицата суми срещу 
следните увреждания: 

3.1.1. произтичащи от покрити по 
полицата рискове по отношение на 
всеки обект, специфициран в табли-
цата, или 

3.1.2. причинени от удар по време 
на нормалните операции на застра-
хована машина, чието предназначе-
ние е да повдига и/или премества 

или транспортира предмет или ма-
шина, макар и такава транспорти-
раща, преместваща и т.н. машина да 
не е увредена от удара. 

3.2. Застрахователят ще обезщети 
Застраховащия/Застрахования за 
вреди, причинени на неговото собс-
твено, съседно на застрахованото 
имущество само при условие, че 
преди настъпване на застраховател-
ното събитие, това имущество е 
било  в добро състояние и са взети 
предпазни мерки за избягване на 
вредоносни събития. 

3.3. По отношение на вреди, причи-
нени от вибрация или от премества-
не или от отслабване на подкрепя-
щи/подпорни елементи, Компанията 
ще обезщети Застрахова-
щия/Застрахования само за загуба 
или повреда, като резултат от пълно 
или частично сриване/срутване на 
собственото съседно на застрахова-
ното имущество.  

 

4. Застрахователят няма да обезще-
ти Застраховащия/Застрахования за: 

4.1. Загуба или увреждане, които са 
предвидими, имайки предвид естес-
твото на производствените операции 
на застрахованата машина. 

4.2. Стойността на предпазните 
мероприятия или разходи за мини-
мизиране, намаляване на щетите, 
които може да се окажат необходи-
ми по време на периода на застра-
ховката. 

IV. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

Застрахователят няма да носи отго-
ворност за: 

5. Сумата на самоучастие посочена в 
Полицата за всяко отделно Застра-
хователно събитие, за което е пре-
дявена претенция за обезщетение 
съгласно тези общи условия. Ако са 
изгубени или повредени повече от 
един Застрахован обект поради една 
и съща причина за Застрахователно 
събитие, Застрахова-
щия/Застрахованият, при все това, 
няма да бъде задължен да понесе 
повече от единичната стойност на 
самоучастието. 

6. Загуба или повреда на подменими 
части или сглобяеми инструменти и 
уреди като: свредели или остриета, 
бормашини, фрези и резачки, ножо-
ве или други режещи части, острие-
та за триони, бои, калъпи и шабло-
ни, вградени цилиндри или други 
части, които с употребата им и/или 

поради техния характер претърпя-
ват силно износване или амортиза-
ция, такива като: огнеупорни обли-
цовки и обшивки, ролки и лагери, 
повърхности за стриване на прах 
или за трошене, екрани, сита, пред-
мети направени от стъкло, вериги, 
ленти, въжета, жици, кабели, огъва-
еми тръби и маркучи, ленти за кон-
вейери и елеватори, батерии, гуми, 
работни средства /смазки, горива, 
катализатори и подобни/ и съедини-
телни и опаковъчни материали. 

7. Загуба или повреда дължащи се 
на пожар; пряк удар от мълния; 
химическа експлозия /освен експло-
зии на димови газове при бойлери/; 
гасене на пожар или последващо 
разрушаване; самолетни или други 
въздушни устройства или предмети 
изпаднали от тях; кражба, кражба с 
взлом или опит за такива; опити за 
сплашване; умишлени действия на 
трети лица; срутване на сгради; 
водни течове от апарати съдържащи 
вода или от инсталации за пръска-
не; наводнения; сеизмични или 
приливни вълни; цунами; земетре-
сения, сеизмичен трус; пропадане; 
свлачище; лавина; ураган, циклон; 
подземен пожар; вулканично изриг-
ване или сходни природни катаст-
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рофи. 

8. Загуба или повреда, за които 
доставчикът, предприемачът или 
извършващият ремонта носят отго-
ворност по закон или по силата на 
договор. 

9. Загуба или повреда причинени от 
грешки или дефекти съществуващи 
по времето на започването на тази 
застраховка, със знанието на Заст-
раховащия/Застрахования или негов 
представител – независимо дали 
такива грешки или дефекти са из-
вестни на Компанията или не. 

10. Загуба или повреда причинени 
от съзнателно или грубо небрежно 
действие на Застрахова-
щия/Застрахования или неговите 
представители или работници.  

11.  Загуба или повреда като дирек-
тно следствие от постоянни работни 
въздействия /напр. износване и 
скъсване, издълбаване, ерозия, 
корозия, ръжда, котлен камък, изг-
ниване, лющене на бойлер, естест-
вено изхабяване в резултат на нор-
мална експлоатация/. 

12. Разходи за подобряване и усъ-
вършенстване на машината и/или 
съоръжението и за основни и теку-
щи планови ремонти. 

13. Поправяне на някакво влошава-
не дължащо се на липса на употреба 
или друго постепенно влошаване 
включително причинено от атмос-
ферните условия. 

14. Последваща и косвена загуба 
или отговорност от всякакъв харак-
тер, или плащане над  сумата на 
определеното обезщетение за физи-
ческа загуба или повреда, както е 
предвидено по тази полица. 

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ  

15.1. Освен ако в Полицата не е 
уговорено друго, застрахователният 
договор се сключва с уговорка за 
пропорционално обезщетяване. 

15.2. В случай на Застрахователно 
събитие, както е определено в тази 
полица, Застрахователят ще плати 
на Застраховащия/Застрахования 
застрахователно обезщетение до 
размера на застрахователната стой-
ност в рамките на застрахователната 
сума, посочена в Описа. Посочената 
в полицата застрахователна сума за 
всеки вид или група имущества  
може да се различава от застрахова-
телната стойност. Когато застрахо-
вателната сума е по-голяма или по-
малка от застрахователната стой-
ност е налице надзастраховане или 
съответно подзастраховане. 

15.3. Тази полица изисква Застрахо-
вателната сума, посочена в Описа,  
да бъде определена на база на възс-
тановителната стойност на Застра-

хования обект. За възстановителна 
застрахователна стойност се смята 
стойността за  възстановяване на 
Застрахования обект с нов от същия 
вид и капацитет, включително вся-
какви разходи за превоз, мита, так-
си, разходи за изгражда-
не/монтиране, материали и артикули 
набавени от Застрахования. Ако 
Застрахователната сума е по-малка 
от изискваната сума по-горе, Заст-
рахователят ще изплати обезщете-
ние само в пропорцията в която 
Застрахователната сума се отнася 
към сумата, която се изисква. Всяка 
машина или съоръжение, коя-
то/което е Застрахован обект, е 
самостоятелно обект на това усло-
вие. 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

16.1. Застрахователната премия се 
определя по тарифа на Застрахова-
теля. Тя се заплаща еднократно, 
освен в случаите, в които е догово-
рено разсрочено плащане.  

16.2. Заплащането на застрахова-
телната премия е изрично условие, 
за да влезе застрахователната по-
лица в сила.  

16.3. Когато срокът на застраховка-
та е по-малък от една година, заст-
рахователната премия се изчислява 
по краткосрочна тарифа.  

16.4. Застрахователната премия се 
заплаща съгласно договорените в 
полицата срокове. При неплащането 
й Застрахoвателят може да намали 

застрахователната сума, да измени 
договора или да го прекрати.  

16.5. С подписването на застрахова-
телната полица се уговаря, че при 
неплащането на разсрочена вноска 
от застрахователната премия, заст-
рахователният договор се прекратя-
ва в 24.00 часа на 15 
/петнадесетия/ ден от датата , на 
която застрахованият е получил 
писмено уведомление от страна на 
застрахователя. Писменото уведом-
ление се смята за връчено и догово-
рът се прекратява автоматично, 
когато застрахователят изрично е 
посочил в полицата, че договорът 
ще се счита за прекратен след изти-
чането на 15 дни от падежа на разс-
рочената вноска. Ако в периода 
след падежа на неплатената пре-
мия/част от премия, до прекратява-
нето на договора, настъпи застрахо-
вателно събитие, Застрахователят 
редуцира обезщетението в същата 
пропорция, както платената към 
дължимата застрахователна премия. 

16.6. Застрахователят има право да 
удържи всички свои вземания към 
Застраховащия/Застрахования  при 
изплащане на обезщетение, включи-
телно и разсрочени премии, незави-
симо, че не е настъпил падежа им.  

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА 
СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ 

17. Задължения на застрахования  

При настъпване на застрахователно 
събитие, Застраховащи-
ят,Застрахованият или третото полз-
ващо лице (Ползвателите на застра-
хователни услуги)  са длъжни: 

17.1. да вземе всички разумни и 
целесъобразни мерки за спасяване, 
предотвратяване, ограничаване 
и/или намаляване на щетите, както 
и за обезпечаване на правата си 
срещу трети лица;  

17.2. да уведоми незабавно застра-
хователя след като узнае за настъп-
ване на застрахователно събитие и 
да осигури възможност  на застра-
хователя за достъп до застрахова-
ният обект по всяко време. Всички 
уведомления във връзка с изпълне-
ние на полицата са в писмена форма 

по образец на Застрахователя; 

17.3 да уведоми незабавно компе-
тентните органи на властта - проти-
вопожарна охрана, полиция и/или 
други; 

17.4.Застраховащият / Застрахова-
ният е длъжен  да запази увредено-
то имущество за оглед от Застрахо-
вателя. Застраховащият / Застрахо-
ваният е длъжен да докаже настъп-
ването на застрахователно събитие 
и размера на причинените вреди, да 
съобщи  на Застрахователя всички 
сведения и обстоятелства, свързани 
със застрахователното събитие.  

18. Задължения на Застрахователя 

18.1. Застрахователят или негов 
представител извършва оглед и 
описание на щетите на имуществото 
в присъствие на Застрахова-
щия/Застрахования или негов пред-
ставител. При необходимост всяка 
от страните може да привлече екс-
перт-вещо лице. Страните могат да 
се договарят за едно общо вещо 
лице. При несъгласие на двете вещи 
лица по констатациите от огледа 
страните привличат трето вещо 
лице. Всяка страна заплаща разнос-
ките за своето вещо лице и полови-
ната от разноските за третото вещо 
лице. Ако вещото лице е общо Заст-
рахователят поема изцяло разноски-
те му.  

18.2. Застрахователят има право да 
участвува в спасяването на увреде-
ното  имущество, като посочва не-
обходимите мерки за това, да води 
преговори и/или да сключва спора-
зумения от името на застрахования 
във връзка с претенции на трети 
лица, както и да води по тези пре-
тенции съдебни или други дела.  
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19. Предявяване на претенция 

19.1. При предявяване претенция за 

изплащане на застрахователно 

обезщетение, Застраховащият/ Зас-

трахованият е длъжен да представи: 

19.1.1. валидна застрахователна 
полица; 

19.1.2. документи (в оригинал или 
заверени дубликати), издадени от 
съответните компетентни органи на 
властта, удостоверяващи настъпва-
нето на застрахователно събитие, 
ако е от естество, изискващо доку-
мент от такава институция; 

19.1.3. документи удостоверяващи 
размера на щетата.  

19.2. По искане на Застрахователя , 
Застраховащият/Застрахованият е 
длъжен да представи и други необ-
ходими документи - фактури, спе-
цификации, счетоводни справки и 
други, доказващи настъпването на 
застрахователното събитие и разме-
ра на причинените вреди.  

19.3. Когато по преписката се при-
лагат документи, те могат да бъдат 
представени и в заверен от страната 
препис, но в такъв случай при поис-
кване тя е длъжна да представи 
оригинала на документа или офици-
ално заверен препис от него. Ако не 
стори това, представеният препис се 
изключва от доказателствата по 
делото.  

20. Застрахователно обезщетение 

20.1. Застрахователят ще обезщети 
Застраховащия/Застрахования при 
Застрахователно събитие чрез пла-
щане в брой, подмяна или ремонт 
/по преценка на Застрахователя/ до 
размера на сумата посочена в Описа 
за всеки Обект поотделно и ненад-
вишаваща като цяло общата Застра-
хователна сума посочена в Полица-

та. 

20.2. При повреди, които могат да 
бъдат ремонтирани, Застрахователят 
ще плати разходите, целесъобразно 
направени за възстановяване на 
дадена повредена машина до 
предишното й състояние на годност 
плюс разходите за демонтиране и 
повторно монтиране, налагащи се 
във връзка с извършването на 
ремонтни работи, както и за 
обичайни разходи за превоз до и от 
ремонтен цех, мита, такси, ако има 
такива, до размера, до който такива 
са били включени в 
Застрахователната сума. 

20.2.1. Ако ремонтните работи са 
извършени в цех притежаван от 
Застраховащия/Застрахования, Зас-
трахователят трябва да плати раз-
ходите за материали и труд налага-
щи се за целите на ремонтните ра-
боти плюс съответен процент за 
покриване на режийни. 

20.2.2. Няма да се правят приспада-
ния относно подменените части, но 
стойността на спасено имущество ще 
се взема предвид 

20.2.3. Ако разходите за ремонт, 
както е посочено по-горе, са равни 
или надвишават възстановителната 
стойност на съответния Застрахован 
обект, непосредствено преди въз-
никване на Застрахователно съби-
тие, артикулът ще се счита унищо-
жен и уреждането ще се прави на 
база, както е предвидено по-долу в 
20.3.  

20.2.4. Когато щетата е частична и 
засяга само част или части от Заст-
рахования обект,  Застрахователят в 
никакъв случай няма да бъде  отго-
ворен за сума по-голяма от стой-
ността на съответната част или час-
ти предвидена в Застрахователната 
сума за съответния Застрахован 
обект плюс разходите за демонтира-
не и повторно монтиране и за пре-
воз. В случай, че не са на разполо-
жение чертежи на производителя 
и/или оригиналните корпусни кутии 
/core boxes/ необходими за ремонта, 
Компанията няма да носи отговор-
ност за разходите за изработване на 
такива чертежи и/или кутии. 

20.3. В случаите когато Застрахова-
ният обект е унищожен – Застрахо-
вателят трябва да заплати възстано-
вителната стойност на съответния 
Застрахован обект, каквато е била 
непосредствено преди възникване 
на Застрахователното събитие, 
включително разходи за обикновен 
превоз, разходи за монтиране и 
мита, ако има такива, при условие, 
че такива разходи са били предви-
дени в Застрахователната сума. 
Застрахователят трябва да плати 

също нормалните разходи за демон-
тиране на разрушената машина, но 
ще се взема предвид съответно спа-
сяване на имущество. 

20.4. Всякакви извънредни разходи 
възникнали за работа след работно 
време, нощен труд, работа през 
почивни и празнични дни и експре-
сен превоз ще се покриват от тази 
полица,  само когато това е специ-
ално договорено писмено.  

20.5. Съгласно тази полица няма да 
се възстановяват разходи за проме-
ни, добавъци, подобрения или прег-
леди и сервизни работи.   

20.6. Разходите за всякакви меж-
динни ремонти ще се поемат от Зас-
трахователя ако такива ремонти 
представляват част от крайните 
ремонти и не увеличават общата 
цена на ремонтите. 

20.7 Застрахователят не носи отго-
ворност по отношение на всяка една 
застрахована машина, ако послед-
ната е оставена в експлоатация без 

да е извършен ремонт по изисква-
нията на Застрахователя или е из-
вършен временен ремонт без съгла-
сието на Застрахователя. 

20.8 Обезщетението е дължимо само 
когато въз основа на представените 
сметки и документи Застрахователят 
се е убедил, че ремонтите са реално 
извършени, респективно повредени-
те части за заменени. 

20.9.Изплащането на застраховател-
но обезщетение, респ. писменото 
уведомяване на Застраховащия/Зас-
трахования за отказ да бъде изпла-
тено такова, се извършва в срок от 
15 (петнадесет) работни дни и за-
почва да тече от деня, в който Заст-
рахованият е представил всички 
писмено поискани му от Застрахова-
теля документи и данни, необходими 
за установяване на вредите по осно-
вание и размер. В определени слу-
чаи, след доказване на основанието 
и приблизителния размер на дължи-
мото обезщетение, Застрахователят 
може да изплати предварително 
част от него с цел по-бързо прик-
лючване на възстановителните ра-
боти. 

VIII. ДЕФИНИЦИИ  

- Самоучастие означава сумата, 
която Застрахованият трябва да 
поеме от стойността на загубата или 
повредата. 

- Застрахователен Период означава 
периода, в рамките на който се пре-
доставя застрахователно покритие 

посочен в съответния опис. 

- Полица означава застрахователния 
договор, с неразделна част Опис или 
издавани в бъдеще описи, измене-
ния и добавъци, издадени от Заст-
рахователя - за Застрахова-
щия/Застрахования или Представи-
теля на застрахования отнасящи се 
към предмета на тази застраховка. 

- Опис означава оригинален опис 
приложен към тази полица и всякак-
ви издавани впоследствие списъци, 
в които са изложени данни, конк-
ретно касаещи Застрахования и 
които са подписани от Компанията. 
Всеки опис представлява неделима 
част от тази полица. Описът може да 
се нарича още Сертификат.  

- Собствено, съседно на застрахова-
ното имущество означава, по смисъ-
ла на  Допълнението към покритието 
- имущество принадлежащо на Заст-
рахования или стопанисвано и пазе-
но от Застрахования, което е в бли-
зост до засегнатото от застраховате-
лен случай имущество освен: 

- част от Застрахования Обект при-
чиняваща щети на собственото при-
лежащо имущество или на друг 
застрахован обект или оборудване 
управлявано от такъв застрахован 
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обект, и 

- имущество, което е вдигнато, 
придвижено, манипулирано, трети-
рано, изстудено или обработено от 
или съдържащо се в някой застрахо-
ван обект или оборудване на всеки 
застрахован обект, освен ако не е 
писмено договорено друго със Заст-
рахователя. 

- Застраховател - Застраховател по 
тези общи условия е „ГРУПАМА ЗАС-
ТРАХОВАНЕ” ЕАД, ЕИК 131421443, 
със седалище и адрес на управление 
в Р. България, гр. София, ПК 1124, 
бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл. 
В, ет. 3. 

- Застраховащ - Застраховащ е ли-
цето, което е страна по застрахова-
телния договор. Застраховащият 
може при условията на застрахова-
телния договор да бъде и Застрахо-
ван или трето ползващо се лице. 

- Застрахован - Застрахован е лице-
то, чиито имуществени и/или неи-

муществени блага са предмет на 
застрахователна защита по застра-
хователен договор. Застрахован 
може да е всяко лице, което има 
застрахователен интерес от сключ-
ването и действието на застрахова-
телния договор. 

- Ползвател на застрахователни 
услуги - Ползвател на застрахова-
телни услуги е застраховащият, 
застрахованият, третото ползващо 
се лице, третото увредено лице, 
другите лица, за които са възникна-
ли права по застрахователен дого-
вор, както и физическото или юри-
дическо лице, което проявява инте-
рес да се ползва от услугите, пре-
доставяни от застраховател или от 
застрахователен посредник във 
връзка с предмета му на дейност. 

- Застрахователна сума - Застрахо-
вателна сума е договорената между 
страните  и посочена в застрахова-
телния договор парична сума, пред-
ставляваща горна граница на отго-

ворността на застрахователя към 
застрахования, третото ползващо се 
лице или към третото увредено ли-
це. 

 

Настоящите Специални условия 

„Авария на машини“ са Специални 

условия към Общите условия по 

застраховка „Индустриален пожар и 

други щети на имущество“, приети 

от Съвета на директорите /СД/ на 

„Групама Застраховане” ЕАД, ЕИК 

131421443, на 10.06.2009 г., в сила 

от 01.01.2010 г., изменени и допъл-

нени с решение на СД на 07.05.2014 

г., в сила от 08.05.2014 г., изменени 

с решение на СД на 16.12.2015 г., в 

сила от 01.01.2016 г., изменени с 

решение на СД на 24.11.2017 г., в 

сила от 20.03.2018 г., изменени и 

допълнени по Решение на СД от 

11.04.2018 г., в сила от 25.05.2018 

 

 

 

 

Удостоверявам, че получих „Уведомление за поверителност“ на застрахователя и подписан екземпляр от 

настоящите Специални условия „Авария на машини“ по застраховка „Индустриален пожар и други щети на 

имущество“, приета на 10.06.2009 г. , последно изменени на 11.04.2018 г., в сила от 25.05.2018 г., запознат/а съм с 

цялото им съдържание, съгласен/а съм с тях и ги приемам без възражения: 

 

…………………….              ………………………………………………………………………………………             ………………….. 

      (дата)                                              (три имена)                                                                          (подпис) 

 

Предал: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 (име и фамилия на служителя, длъжност) 

 

 

 


