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1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КЛАУЗА  

За целите на тези Специални усло-

вия „Групама Застраховане“ ЕАД, 

ЕИК 131421443, със седалище и 

адрес на управление в Р. България, 

гр. София, ПК 1124, бул. “Цариг-

радско шосе” № 47А, бл. В, ет. 3 ще 

бъде наричан за краткост Застрахо-

вателят. 

Застрахователят приема, при усло-

вие, че е налице платена допълни-

телна застрахователната премия 

или първата премийна вноска от 

нея и след прилагане на всички 

условия, изключения и ограниче-

ния, съгласно застрахователната 

полица и Общите условия, да изп-

лати на Застрахова-

щия/Застрахования финансовите 

загуби, произтичащи от прекъсване 

на производствената му дейност, 

изчислени съгласно настоящите 

условия, ако по което и да е време 

на срока на застраховката, имущес-

тво ползвано от Застрахования в 

района на предприятието за целите 

на дейността му е унищожено или 

увредено от някои от рисковете 

покрити по полица „Индустриален 

пожар и други щети на имущество“ 

и/или Специални условия „Авария 

на машини“, в резултат на което 

дейността на Застрахова-

щия/Застрахования извършвана в 

района на предприятието (произ-

водствени сгради и помещения, 

земя, съоръжения и всичко друго 

свързано с дейността) е нарушена 

или прекратена. 

2. УСЛОВИЯ 

Посоченото по т. 1 по-горе е при-

ложимо при условие, че: 

2.1. По време на настъпване на 

застрахователно събитие, което 

причинява загуба, унищожение или 

увреждане на въпросното имущест-

во, има действаща и в сила застра-

ховка покриваща това имущество 

на застрахования в производствени 

и други сгради и помещения, за 

същия период, както по тези спе-

циални условия срещу загуба, уни-

щожение или увреждане; 

 2.2. Налице е извършено плащане 

на обезщетение за такива матери-

ални щети от загуба, унищожение  

или увреждане или Застраховате-

лят е приел отговорността по отно-

шение на събитието; 

2.3. Плащане не е извършено пора-

ди условие за изключване на отго-

ворност на Застрахователя за щети 

под определена сума или срок (са-

моучастие); 

2.4. Отговорността на Застрахова-

теля няма да превишава Застрахо-

вателната  сума. 

3. САМОУЧАСТИЕ 

Винаги условие на тази полица е, 

че при всяко събитие, което може 

да причини прекъсване или нару-

шаване на дейността, при калкули-

ране на обезщетението ще се при-

лага самоучастие на Застрахования 

от 15 дни, освен ако специално е 

договорено друго между Застрахо-

вателя и Застрахова-

щия/Застрахования. 

4. МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД НА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Максималният период на обезщете-

ние се определя от Застраховащия 

и Застрахователя и се посочва в 

застрахователната полица, като не 

може да надвишава 24 месеца. 

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНТЕРЕС. 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА  

Тази застраховка покрива загуба на 

бруто печалба поради: 

а. Намаление на оборота и 

б. Увеличение на производствените 

разходи,и сумата платима като 

обезщетение  ще бъде: 

5.1. По отношение на намалението 

на оборота - тази сума която се 

получава от прилагането на про-

цента на Бруто печалбата към су-

мата, с която оборотът по време на 

Периода на обезщетение се е нама-

лил спрямо Стандартния оборот, 

като последица от  загуба, унищо-

жение или увреждане; 

5.2. По отношение на увеличените 

производствени разходи - допълни-

телните разходи (Предмет на усло-

вията по Меморандума - чл. 7) 

целесъобразно и оправдано напра-

вени единствено с цел да се избег-

не или ограничи намалението на 

оборота, което без тези допълни-

телни разходи би се получило през 

Периода на обезщетение в резултат 

на увреждането. Тези разходи не 

могат да надвишават сумата полу-

чена от прилагане на процента на 

Бруто печалбата към сумата на 

избегнатото поради такива допъл-

нителни разходи намаление на 

оборота. Приспада се сумата спес-

тена по време на Периода на обез-

щетение по отношение на режийни 

разноски, прекратени или намалени 

в резултат на увреждането. 

5.3. Ако застрахователната сума 

посочена в таблицата на полицата е 

по-малка от сумата на Годишния 

оборот, платимата сума ще бъде 

пропорционално на това редуцира-

на. 

6. ДEФИНИЦИИ 

6.1.“Бруто печалба“ 

Това е сумата, с която сумата на 

стойността на оборота и стойността 

на Приключителните наличности 

превишава сумата на стойностите 

на Началните наличности и сумата 

на незастрахованите производстве-

ни разходи, както са описани в 

спецификацията. Стойностите на 

началните и приключителните на-

личности ще бъдат определени в 

съответствие с обичайните счето-

водни методи на Застрахования, 

като се направят съответните заде-

ляния за амортизация.  

6.2.“Незастраховани производстве-

ни разходи“ 

Това е сумата на разходите, специ-

фицирани в Таблицата към полица-

та (които не са застраховани по 

тази секция). 

6.3. “Оборот“ 

Парите платени или платими на 

Застраховащия/Застрахования за 

стоки продадени или доставени и 

за предоставени услуги в процеса 

на дейността в неговите производс-

твени и други сгради и помещения. 

6.4.“Период на обезщетение “ 

Периодът който започва с настъп-

ването на вредата и завършва не 

по-късно от броя на месеците посо-

чени в Таблицата на полицата, като 

Период на обезщетение след датата 

на вредата, по време на който ре-

зултатите на дейността ще бъдат 

засегнати вследствие на уврежда-

нията посочени в Таблицата на 

полицата. 

6.5.“Процент на Бруто печалба“ 

Процентът на Бруто печалбата от 

Оборота по време на финансовата 

година непосредствено преди  да-

тата на Вредата 

6.6.“Годишен оборот“ 
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Оборотът  по време на периода от 

12 месеца непосредствено преди 

датата на Вредата. 

6.7.“Стандартeн оборот“ 

Оборотът по време на този период в 

дванадесетте месеца, непосредст-

вено преди датата на Вредата,, 

който кореспондира с Периода на 

обезщетение. 

6.8. “Вреда“ 

Обединително определение за  

загуба, унищожение или уврежда-

не, употребявани в текста на тези 

Специални условия. 

6.9. По отношение на т. 6.5, 6.6 и 

6.7 ще се прилага следно-

то:Процентът на бруто печалба, 

годишният оборот и стандартният 

оборот ще бъдат коригирани, ако е 

необходимо, за да се отчетат  тен-

денциите на дейността или вариа-

ции или специални обстоятелства 

засягащи дейността преди или след 

вредата или които биха засегнали 

дейността, ако не беше настъпила 

Вреда, така че цифрите регулирани 

по този начин да представляват 

възможно най-точно резултатите, 

които без наличие на Вредата биха 

се получили  в съответния период 

след Вредата. 

7. МЕМОРАНДУМ 

7.1. Ако по време на Периода на 

обезщетение са продадени стоки 

или са предоставени услуги на 

друго място освен в производстве-

ните и други сгради и помещения, в 

полза на дейността, от Застрахова-

щия/Застрахования или от други 

лица за негова сметка, парите по-

лучени или получаеми от такива 

продажби или услуги ще бъдат 

отнесени в сметката за калкулира-

не на Оборота по време на Периода 

на обезщетяване. 

7.2. Ако някои постоянни разходи 

по дейността не са застраховани  

по тази полица  тогава при изчис-

ляването на платимата сума на 

увеличените производствени раз-

ходи, само тази пропорция от до-

пълнителните разходи ще бъде 

взета под внимание, която  Бруто 

печалбата има към общата сума на 

Бруто печалбата и на незастрахо-

ваните производствени  разходи. 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

8.1.Застраховащият/Застрахованият 

(или в случай на смърт на застра-

хования негови наследници или 

довереници по негово имущество) 

трябва да уведомят писмено  Заст-

рахователя в рамките на 7 (седем) 

календарни дни в следните случаи:  

8.1.1. Когато Застраховащи-

ят/Застрахованият не е в състояние 

да плаща задълженията си или не е 

в състояние да удостовери, че е в 

състояние да ги плаща когато пред-

стои плащането им; 

8.1.2. Когато компанията прекрати 

дейността си и е обявена в ликви-

дация. 

 8.1.3. Управител /Синдик/ Ликви-

датор/ Попечител по ликвидация е 

назначен за цялата дейност или 

част от нея; 

8.1.4.Застраховащият/Застраховани

ят (ако е едноличен собстве-

ник/търговец) е починал; 

8.1.5.Застраховащият/Застраховани

ят продава, прехвърля или по друг 

начин се освобождава като цяло 

или частично от дейността си или 

прекратява бизнеса си. 

9. ПРИЛОЖИМИ КЛАУЗИ 

9.1. Клауза за натрупани запаси: 

При установяване размера на щета, 

ще се вземе под внимание и съот-

ветно справедлива добавка ще се 

признава, ако натрупването на 

запаси е отложено следствие на 

вредата, поради това, че оборотът 

временно е поддържан от натрупа-

ни запаси или от готовата продук-

ция; 

9.2. Клауза за продажба на спасено 

имущество: 

След последвалата от настъпилата 

Вреда претенция по тази застра-

ховка, Застраховащи-

ят/Застрахованият ще извършва 

продажби на спасеното имущество 

по време на периода на обезщетя-

ване, и чл. 5.1. ще се чете за цели-

те на такава претенция както след-

ва: 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАМАЛЕНИЕ НА 

ОБОРОТА сумата получена от при-

лагане на процента на Бруто пе-

чалба към сумата с която Оборотът 

по време на Периода на обезщетя-

ване (намален с Оборота от перио-

да на продажби на спасено иму-

щество) ще се намали вследствие 

на Вредата, в сравнение със стан-

дартните нива, една сума ще бъде 

приспадната от Бруто печалбата 

която действително е придобита по 

време на периода на продажба на 

спасеното.   

9.3. Клауза “ Нов бизнес “: 

За целите на щета като последица 

от Вреда настъпила преди изтичане 

на едногодишно провеждане на 

дейността на Застрахования опре-

делението на понятията Процент на 

бруто печалба, Годишен оборот и 

Стандартно ниво на оборота ще 

имат следния смисъл, а не както е 

посочено в чл. 6: 

9.3.1. Процент на Бруто Печалба : 

Процентът на Бруто печалбата по-

лучена от оборота по време на 

периода между датата на започване 

на дейността и датата на Вредата. 

9.3.2. Годишен оборот : 

Пропорцията еквивалентна на пе-

риода между периода на започване 

на дейността и датата на Вредата . 

9.3.3. Стандартно ниво на оборота : 

Пропорционалната част на стандар-

тния оборот за период, съответст-

ващ на Периода на обезщетяване 

на Оборота реализиран по време на 

периода на започване на дейността 

и датата на Вредата.  

9.3.4. По отношение на т.т. 9.3.1, 

9.3.2 и 9.3.3 ще се прилага следно-

то: 

Към които такова регулиране ще се 

направи, както ще е необходимо за 

да се отчетат тенденциите на биз-

неса и отклоненията в тези тенден-

ции или да се отчетат други обстоя-

телства влияещи върху дейността 

преди или след Вредата, или които 

биха били повлияли на дейността, 

ако Вредата не е била настъпила, 

така че регулираните по този начин 

цифри ще представляват приблизи-

телно най-точно резултата който, 

ако не е настъпила Вредата би бил 

получен по време на съответен 

период след Вредата. 

9.4. Клауза за Определяне на сче-

товодителите: 

Застрахователят може да изиска 

всички данни и подробности съ-

държащи се в книгите на Застрахо-

ващият/Застрахования или в други 

книги или документи по дейността, 

за да установи и уточни всяка пре-

тенция, която е предявена, да бъ-

дат представени и удостоверени от 

професионалните счетоводители 

и/или одитори на Застрахова-

щия/Застрахования, и тяхното 
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удостоверение ще се счита първок-

ласно и истинско доказателство за 

особеностите и подробностите от-

насящи се до предмета, за който 

такова удостоверение се отнася. В 

този случай Застрахователят ще 

заплати на счетоводителите / оди-

торите разумни и оправдани разхо-

ди, които не могат да нахвърлят 

лимита на отговорност. 

9.5. Клауза за автоматично възста-

новяване на застрахователната 

сума: 

Застрахователната сума, посочена в 

полицата няма да бъде намалявана 

със сумата, на която и да е щета, 

освен ако някоя от страните не 

изиска обратното с писмено уве-

домление. Застраховащият, обаче, 

ще заплати допълнителната премия 

необходима, за да се възстанови 

застрахователната сума. 

9.6. Клауза за авансови плащания: 

Авансови плащания ще се извърш-

ват към Застраховащия / Застрахо-

вания, месечно по време на Перио-

да на обезщетение, ако бъде поис-

кано от Застраховащия / Застрахо-

вания. 

9.7. Клауза за оборот и продукция: 

По избор на Застраховащия / Заст-

рахования  понятието “Продукция“ 

може да замести “Оборот“ в който 

случай “Продукция“ ще означава 

продажната цена на продукцията 

произведена от Застраховащия / 

Застрахования в процеса на него-

вата дейност в производствените и 

други сгради и помещения при 

условие, че: 

- Само едно такова значение ще е 

приложимо във връзка с всяко едно 

събитие довело до Вреда както е 

определена тук; 

- Ако бъде ползвано значението 

посочено в тази под-клауза тогава 

Меморандум 7.1. ще бъде променен 

и ще се чете както следва:  

Ако по време на Периода на обез-

щетяване ще се произвежда про-

дукция и на друго място освен в 

производствените и други сгради и 

помещения за целите на дейността 

на Застраховащия/Застрахования, 

като такова производство се из-

вършва от Застрахования или от 

други лица, но за сметка на Застра-

ховащия / Застрахования, продаж-

ната цена на така произведената 

продукция ще бъде взета предвид в 

сметката при изчисляване на цяла-

та сума на продукцията по време на 

Периода на обезщетение. 

10. РАЗШИРЕНИЯ НА 
ПОКРИТИЕТО 

В случай, че е договорено, покри-

тието ще бъде разширено за: 

10.1 Нефункциониране на Общест-

вени или частни Енергийни или 

комунални услуги. 

Загуба на Бруто печалба в резултат 

на прекъсване или нарушаване на 

дейността като последица от Вреда 

(както е дефинирана в Застрахова-

телната клауза) по отношение на 

имущество във всяка електрическа 

централа или под-станция, газ-

станция или водоснабдителна инс-

талация /система от Обществено 

или частно снабдяване с енергия 

или тези услуги, от които Застрахо-

ваният получава електрическа 

енергия, газ или вода, в които слу-

чаи ще се счита, че е Вреда по 

отношение на имущество ползвано 

от Застраховащия/Застрахования в 

негови сгради и помещения. 

10.2 Производствени и други поме-

щения на доставчици  

Загуба на Бруто печалба в резултат 

на прекъсване или нарушаване на 

дейността в резултат на Вреда 

(както е дефинирана в Застрахова-

телна клауза) по отношение на 

имущество в производствени и 

други сгради и помещения в место-

нахождението на дейността на 

доставчици на Застрахования, ще 

се счита да е загуба произлизаща 

от Вреда по отношение на имущес-

тво в производствени и други по-

мещения на Застрахова-

щия/Застрахования. 

10.3 Производствени и други поме-

щения на клиенти : 

Загуба на Бруто печалба в резултат 

на прекъсване или нарушаване на 

дейността в резултат на Вреда 

(както е дефинирана в Застрахова-

телна клауза) по отношение на 

имущество в производствени и 

други сгради и помещения в место-

нахождението на дейността на 

клиенти на Застрахова-

щия/Застрахования, ще се счита да 

е загуба произлизаща от Вреда по 

отношение на имущество в произ-

водствени и други помещения на 

Застраховащия/Застрахования. 

10.4. Невъзможност за достъп : 

Загуба на Бруто печалба произти-

чаща от  прекъсване или наруша-

ване на дейността вследствие на 

Вреда (както е дефинирана в Заст-

рахователна клауза) по отношение 

на имущество в съседство и близост 

до производствени и други сгради, 

помещения и други имущества на 

Застраховащия/Застрахования, 

което може да попречи, ограничи 

или спре достъпа до мястото на 

Застраховащия/Застрахования, 

независимо дали неговото имущес-

тво е засегнато от Вреда, ще се 

счита че е Вреда по отношение на 

имуществото на Застрахова-

щия/Застрахования. 

11. ЩЕТИ 

11.1. Действия на Застрахова-

щия/Застрахования  

а/ В случай на Вреда като последи-

ца на която е възможно да възник-

не претенция по тези специални 

условия “Прекъсване на дейността“, 

Застраховащият/Застрахованият ще 

уведоми Застрахователя незабавно, 

като същевременно ще предприеме 

или ще позволи да бъдат предприе-

ти всички необходими мерки за 

минимизиране прекъсването на 

дейността или да се избегне или 

намали загубата. 

б/ В случай на предявена претен-

ция по тази секция, на свои раз-

носки Застраховащият / Застрахо-

ваният ще предостави на Застрахо-

вателя писмено не по-късно от 30 

дни след изтичане на Периода на 

обезщетение, или в такъв срок 

какъвто Застрахователят може да 

разреши, подробности по щетата, 

както и дали има и друга застра-

ховка покриваща същите рискове. 

в/ Ще предостави на Застраховате-

ля такава счетоводна и друга доку-

ментация, каквато обичайно може 

да бъде поискана за да се установи 

и оцени претенцията, заедно със 

всякакви други декларации за ис-

тинността на заявеното и по други 

въпроси свързани с това. 

г/ Ще осигури достъп на Застрахо-

вателя, на негови сървейори и/или 

счетоводители и одитори до произ-

водствени и други помещения и 

сгради и до счетоводните досиета, 

за да се установи причината, естес-

твото и размера на щетата. 

д/ Ще сътрудничи на Застраховате-

ля в оценяването на претенцията и 
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в осигуряване на регресни действия 

срещу трети лица; не ще предпри-

ема никакви действия нито ще 

преговаря за споразумения и уреж-

дания с трети лица без писменото 

съгласие на Застрахователя. При 

поискване от същия ще суброгира 

правата си срещу трети лица. 

11.2. Изплащането на застрахова-

телното обезщетение, респ. писме-

ното уведомяване на Застрахова-

щия/Застрахования за отказ да 

бъде изплатено такова, се извърш-

ва в срок от 15 (петнадесет) работ-

ни дни, който срок започва да тече 

от деня, в който Застраховащи-

ят/Застрахованият е представил 

всички писмено поискани му от 

Застрахователя документи или 

данни, необходими за установяване 

на вредите по основание и размер, 

съгласно разпоредбите на настоя-

щите Специални условия.  

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Всички спорове ще бъдат уреждани 

по споразумение. Ако не бъде пос-

тигнато съгласие спорът ще бъде 

отнесен за разрешаване в Българс-

ки съд. Всички други законови 

въпроси ще бъдат уреждани в съот-

ветствие със законите на Република 

България. 

13. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всички други стандартни условия и 

изключения, които не са споменати 

или включени в текста на тези 

специални условия, но са заложени 

в Общите и други условия на поли-

цата „Индустриален пожар“ и са 

свързани с покритието по тази 

секция са приложими като условия, 

ограничения и изключения по тези 

специални условия, доколкото има 

връзка  между рисковете покрити 

по полицата „Индустриален пожар“ 

и последиците покрити по тези 

специални условия. 

Настоящите Специални условия 

„Прекъсване на дейността“ са Спе-

циални условия към Общите усло-

вия 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., измене-

ни и допълнени 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 Реше-

ние на СД от 11.04.2018 г., в сила 

от 25.05.2018 г. 

 

 

 

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

Специални условия „Прекъсване на дейността“ 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) 

 


