
Застраховка за вреди на имущество 

Информационен документ за застрахователния продукт

Дружество: ЗАД „Алианц България“, регистрирано в Република България 

Продукт: Застраховка „Селскостопански култури“ 

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 реколтата от селскостопански 
култури, декоративни растения и новосъздадени трайни насаждения, която е собственост или за която носи отговорност 
Застрахования – физическо или юридическо лице

Какво покрива застраховката?
Обект на застраховане са: 

 При застраховане на реколта от селскостопански 
култури от овощни, зеленчукови, розови градини, 
лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна 
къпина, овощни разсадници, маточници, 
вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, 
разсади, семенилища, цветя за семе и продажба и 
култури в оранжерии Застрахователят обезщетява 
количествени вреди  на реколтата, дължащи се на 
механични увреждания, като оронване на плод, 
разкъсване на листа, стебла и плодове, пречупване 
и загиване на цели растения, представляващи 
пряк резултат от покрит по застраховката риск. 
Рисковете в Основното покритие са групирани в 
следните рискови групи:
• първа рискова група – градушка и буря;
• втора рискова група – градушка, буря и пожар на 
корен;
• трета рискова група - пожар на корен, проливен 
дъжд, наводнение, късно-пролетно и ранно-есенно 
осланяване и падащи летателни апарати, части от 
тях или от товара им;
• четвърта рискова група - градушка, буря, пожар 
на корен, проливен дъжд, късно - пролетно и 
ранно -есенно осланяване, наводнение и падащи 
летателни апарати, части от тях или от товара им.
Основните рискови групи може да се комбинират 
с един или повече от следните  допълнителни 
рискове: проливен дъжд; наводнение; късно-
пролетно и ранно-есенно осланяване;  измръзване 
и изтегляне (за зимни житни култури и рапица);

 Декоративни растения - дървета, храсти и 
градини, отглеждани на открито, като дълготрайни 
материални активи, се застраховат за рисковете: 
градушка, буря и пожар на корен.

 Новосъздадени трайни насаждения (лозя, 
овощни, ягоди,къпини, касис, рози, лавандула, 
хмел) се застраховат заедно или отделно за 
следните рискове: градушка, буря, пожар на корен, 
проливен дъжд, наводнение, осланяване (късно-
пролетно и ранно-есенно) и измръзване. 
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?  
Не са обект на застраховане: 

 На обезщетение по застраховката не подлежат 
вреди от:
• неспазване на агротехническите, агрохимическите 
мероприятия и/или технологията на отглеждане на 
съответната култура;
• суша, топли и студени ветрове, непоникване, 
повреди от химическо естество и болести;
• понижаване на качеството на реколтата;
• насекоми, диви животни, гризачи и птици;
• наводнение, вследствие на разливане на река 
Дунав, както и покачването на подпочвените води в 
резултат от същото;
• наводнение и проливен дъжд върху 
селскостопански култури, които са засяти или 
засадени на неравни терени и не са извършени 
мероприятия за подравняване и отводняване;
• влошена водопропускливост на почвата, плитки 
подпочвени води и такива на терени, подлежащи на 
заблатяване;
• пожар или вреди от падащи летателни апарати и
части от тях, когато застрахователното събитие е
възникнало в резултат на война или военни действия, 
бунтове, въстания, актове на тероризъм и други 
подобни;
• пожар, причинен с умисъл от Застрахования и/или 
работещи под негов контрол или негови свързани 
лица, както и при палеж на огън при неподходящо 
(ветровито) време или не на определено място 
(огнище) или при горене на стърнища;
и други, подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничения на покритието?
 Не подлежат на застраховане естествени и 

изкуствени ливади и пасища, гори и горски пояси, 
насаждения за укрепителни и мелиоративни 
мероприятия, папур, ракита, растения за зелено 
торене, стари плододаващи и неплододаващи трайни 
насаждения и селскостопански култури в опитни 
полета за научни и експериментални цели.

 Не са в отговорност на Застрахователя вреди, 
понесени от Застрахования поради неправилна 
обработка или несвоевременно прибиране на 
реколтата.



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 ни декларирали, така 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 агротехническите изисквания при отглеждане на селскостопанските култури и да се грижите за тях с грижата 
на добър стопанин.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:
• да вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите и възстановяване на 
пострадалите култури, а когато е възможно – за оползотворяване на продукцията от засегнатите култури.
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор;
• да ни предоставите документ, издаден от съответния държавен орган или служба, удостоверяващ настъпването на 
застрахователното събитие;
• дa ни дoпycнeте дo увреденото имущество за извършване на oглeд;
• да ни оказвате пълно съдействие за установяване на събитието, размера на вредите и за установяване на 
обстоятелствата, при които е настъпило.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено. 
В зависимост дали застрахователната сума е договорена в български лева или в свободно конвертируема валута, 
застрахователната премия се определя в български лева или в същата валута. Застрахователната премия се заплаща в 
български лева по централния курс на БНБ към датата на плащането. Застрахователната премия е платима в брой или по 
банков път.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Периодът на застрахователно покритие се определя в застрахователния договор и освен ако страните не са договорили 
друго:
• започва не по-рано от посочения в Общите условия момент, който е в зависимост от застрахованите селскостопански 
култури, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея и
• е в сила до момента на пълното обиране на плодовете (реколтата), но не по-късно от обичайното за отделния район 
време.
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. 


