
Застраховка за вреди на имущество
Информационен документ за застрахователен продукт
ЗАД „Алианц България“, регистрирано в Република България

Продукт: Застраховка на животни, птици, риба и кошери с пчели

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 застраховка, осигуряваща покритие за вреди на животни, птици, риба и кошери с пчели, 
които есобственост или за които носи отговорност застрахованият – физическо или юридическо лице.

Какво покрива застраховката?
Застраховката осигурява покритие за:

• едри рогати животни (говеда и биволи) на възраст над 
6 месеца;

• еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и 
магарета) на възраст от 1 до 10 години вкл.;

• дребни рогати животни (овце и кози) на възраст над 3 
месеца;

• подрастващи прасета над 40 килограма, свине за 
угояване и свине за разплод;

• ловни, луксозни и кучета, използвани за охрана на 
обекти на възраст от 6 месеца до 8 години;

• птици (бройлери, подрастващи, ярки, носачки, 
гъски и патици за гушене) отглеждани във ферми за 
интензивно птицевъдство;

• риба и зарибителен материал, отглеждани във 
водоеми за интензивно рибовъдство;

• кошери с пчели;
• в случай на смърт и/или клане при необходимост, 

съгласно посочените в Общите условия рискове, 
които са договорени между страните.

Племенни (елитни) луксозни, декоративни и 
състезателни животни и птици се застраховат 
и покритите рискове се определят от страна на 
застрахователя след индивидуална преценка.

При застраховане на кучета се покриват медицинските 
разноски за проведено лечение вследствие на удар от 
превозно средство.

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. При 
определяне на застрахователната сума задължително се 
вземат предвид индивидуалните качества на животните 
и птиците – порода, възраст, продуктивност, район, 
условия на отглеждане, и пазарните цени.

Какво не покрива застраховката?
На обезщетение по застраховката не подлежат 
вреди, загуби или разноски, настъпили в резултат на:

• ядрена реакция, радиоактивно излъчване или 
замърсяване, и последствията от тях;

• земетресение;
• война или военни действия, актове на тероризъм и 

саботаж, и други подобни;
• умишлени действия или небрежност на застрахования 

или упълномощено от него лице;
• злоумишлени действия на трети лица;
• нарушаване на зоохигиенните и ветеринарно-

санитарните изисквания за отглеждане, хранене и 
развъждане на животните;

• и други, подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничения на покритието?
Не се приемат за застраховане животни, птици, риба 
и пчелни семейства, които:

• са болни, изтощени и намиращи се в положение на 
залежаване;

• са реагирали положително при диагностични 
изследвания за заразни заболявания;

• са отглеждани в места, в които са обявени заразни 
болести, засягащи съответния вид животни, птици, 
риба и кошери с пчели;

• не са осигурени с фураж и условия за отглеждане и 
опазване съгласно зооветеринарните изисквания;

• не са маркирани с ушни марки, чипове, тавра, номер 
на кошери и други идентификационни белези на 
животните.

Не се приемат за застраховане кучета и не се 
обезщетяват вреди за същите, ако те не са ваксинирани 
срещу бяс, гана, хепатит, лептоспироза и парвовироза.

Не се приемат за застраховане свине и птици за риска 
измръзване и задушаване при повреда вентилационни 
съоръжения или скъсване на проводници и авария 
в електропреносната мрежа, ако фермите не са 
оборудвани с електрогенератори.

По покритието за вредите вследствие на болести 
се прилага 20-дневен карантинен срок, освен, ако 
застраховката се подновява без прекъсване.

Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България.



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;
• да дозастраховате в 7-дневен срок всички новопостъпили в стопанството и навършили необходимата за застраховане възраст 

животни и птици от съответния вид;
• да спазвате изискванията и указанията на компетентните органи относно отглеждането, храненето, опазването, профилактиката 

и лечението на застрахованите видове;
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• уведомите незабавно компетентните органи и/или обслужващия Ви ветеринарен лекар;
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор;
• вземете всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• ни допуснете за извършване на оглед на пострадалите видове и на условията на отглеждането им;
• 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.

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.  Застрахователното покритие е в сила до 24.00 часа на датата, 
посочена в застрахователния договор, при условие че застрахователната премия е платена. 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.

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. 


