
   Застраховка за вреди на имущество и обща гражданска отговорност 
   Информационен документ за застрахователен продукт

   Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

   Продукт: Застраховка „Всички рискове на изпълнителя“ 

Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява индивидуалните условия 
по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може да намерите в документацията по 
Вашия застрахователен договор. 

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е доброволна комбинирана застраховка, чрез която се застраховат строително-монтажни работи (СМР), които се 
изпълняват от застрахования по надлежно одобрен проект.

Какво покрива застраховката?
 Покритите рискове са групирани в следните секции:

• Секция І „Материални щети“ (задължителна)
При спазване на условията по застраховката на 
обезщетение по Секция I подлежат  материални 
вреди на застрахованите СМР, представляващи пряк 
резултат от внезапно, случайно и непредвидимо 
събитие, което е настъпило на строителната площадка 
(в т.ч. причинени от пожар, експлозия, имплозия, удар 
от мълния, земетресение, удар от летателен апарат, 
части от него или товара му, буря, градушка, пороен 
дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване 
на сняг или лед, удар от превозно средство или 
животно, злоумишлени действия на трети лица).

• Секция ІІ „Отговорност към трети лица“
При спазване на условията по застраховката на 
обезщетение по Секция II подлежат сумите, които 
застрахованият дължи по закон на основание 
непозволено увреждане за нанесени вреди на трети 
лица (вкл. телесно увреждане на трети лица и преки 
материални вреди на имущество на трети лица), които 
са причинени при изпълнение на застрахованите 
СМР по Секция І, при условие че застрахователното 
събитие е настъпило на строителната площадка или в 
непосредствена близост до нея.

Застрахователната сума е посочена в 
застрахователния договор парична сума, 
представляваща горната граница на отговорността на 
застрахователя към застрахования, третото ползващо 
се лице или към третото увредено лице, като за 
отделните покрития могат да бъдат договорени и 
различни застрахователни суми.

Какво не покрива застраховката?
 По Секция I не се обезщетяват материални 

вреди на застрахованите СМР, причинени пряко 
или косвено от:
• война или военни действия, актове на тероризъм 

и други подобни;
• ядрена реакция или радиоактивно излъчване;
• действие или бездействие, извършено с груба 

небрежност от застрахования;
• умишлени действия на застрахования;
• износване или умора на материала и влагане на 

дефектен материал;
• загуба или повреда на машини, инструменти и 

оборудване, превозни средства и документи;
• загуба, повреди или липси, установени при 

инвентаризация;
• разходи на застрахования за извънреден труд;
и други, подробно изброени в Общите условия.

По Секция II не се обезщетяват:
• вреди на СМР, строителни машини, оборудване и 

др., които могат да се застраховат по Секция І;
• разходи за разчистване на строителната площадка 

и около нея;
• отговорност, възникнала вследствие на: телесно 

увреждане или заболяване на работник или 
служител; загуба или повреда на имущество, 
принадлежащо или прието на съхранение; 
замърсяване на околната среда;

и други, подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничение на покритието?
      По Секция II не се считат за трети лица 
работниците и служителите на застрахования, 
подизпълнителите на застрахования, инвеститора 
на строежа и други физически или юридически 
лица, свързани с изпълнението на застрахованите 
СМР, както и работниците и служителите на 
посочените лица.



Къде съм покрит от застраховката?
     Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, и 
застрахователното покритие се отнася само до адреса на строителната площадка, посочен в застрахователния договор.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни 
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на 
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
• ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте декларирали, както и за всички новонастъпили 

обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна;
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
• спазвате нормативните изисквания и предписанията на компетентните органи, вкл. за противопожарна и 

аварийна безопасност, относно съхранението, монтажа, експлоатацията, безопасната работа, поддръжката и т.н. на 
застрахованото имущество; 

• ни осигурите достъп за проверка на застрахованото имущество и да изпълнявате нашите препоръки за подобряване 
на рисковите фактори.

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• уведомите незабавно компетентните органи;
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в Общите условия;
• вземете всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• обезпечите правата ни срещу трети лица, виновни за причинените вреди;
• ни оказвате пълно съдействие за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие, и 

представите всички необходими документи.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено. 
Застрахователната премия е платима в брой или по банков път.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това писмено с 
предизвестие от 15 дни.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователния договор, при 
условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея, но не по-рано от началната дата на 
СМР или след разтоварване на посоченото имущество на строителната площадка. Застрахователното покритие е 
в сила до 24.00 часа на датата, посочена в застрахователния договор, при условие че застрахователната премия е 
платена. Застрахователното покритие за отделни части на застрахованите СМР или монтираното оборудване, които 
са предадени на възложителя или въведени в експлоатация, съответно са включени пробно или тествани, съгласно 
Общите условия изтича на по-ранна дата, а в останалата си част - продължава да е в сила. При неплащане или частично 
плащане на разсрочена вноска до падежа, посочен в застрахователния договор, покритието по него се прекратява към 
24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа.


