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

Какъв е този вид застраховка?

Този застрахователен продукт е доброволна комбинирана застраховка, осигуряваща защита на Застрахованата компания чрез обезщетяване на 
вредите, причинени на застрахованите Недвижим имот и Движими вещи или съответно застрахованите Движими вещи. Застраховката покрива 
и Гражданската отговорност на Застрахованата компания, вкл. отговорността на изделието, и финансовите загуби в резултат на Прекъсване на 
дейността на Застрахованата компания. Застраховката включва и предоставянето на Асистанс услуги.

      Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива рисковете, включени в
избрания от Застрахованата компания пакет:

• Застрахователен пакет “МАКС” покрива:
 ‒ Пожар, Удар от мълния, Експлозия, Имплозия, удар от 

летателен апарат;
 ‒ Природни бедствия;
 ‒ Прекъсване на дейността;
 ‒ Гражданска отговорност, вкл. Отговорност на 

изделието (основно покритие);
 ‒ Застраховани разходи;
 ‒ Асистанс (основно покритие);
 ‒ Течове от тръбопроводи;
 ‒ Стъкла;
 ‒ Кражба и Грабеж;
 ‒ Злоумишлени действия на трети лица, вкл. 

вандализъм;
 ‒ Авария на машини и електронно оборудване;
 ‒ Гражданска отговорност, вкл. Отговорност на 

изделието (разширено покритие);
 ‒ Асистанс (разширено покритие).

• Застрахователен пакет “ЕКСТРА” покрива рисковете, 
посочени в пакет “МАКС” без рисковете Авария на 
машини и електронно оборудване; Гражданска 
отговорност, вкл. Отговорност на изделието (разширено 
покритие) и Асистанс (разширено покритие).
• Застрахователен пакет “ПЛЮС” покрива рисковете, 
посочени в пакет “МАКС” без рисковете Кражба и Грабеж; 
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм; 
Авария на машини и електронно оборудване; 
Гражданска отговорност, вкл. Отговорност на изделието 
(разширено покритие) и Асистанс (разширено 
покритие).
• Застрахователен пакет “КОМФОРТ” покрива 
рисковете, посочени в пакет “МАКС” без рисковете 
Течове от тръбопроводи; Стъкла; Кражба и Грабеж; 
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм; 
Авария на машини и електронно оборудване; 
Гражданска отговорност, вкл. Отговорност на изделието 
(разширено покритие) и Асистанс (разширено 
покритие).

Към всеки застрахователен пакет може да бъде закупен 
като допълнителна опция рискът Земетресение.

За риска Авария на машини и електронно оборудване и 

      Не са обект на застраховане следното имущество:
 ‒ Недвижими имоти, за които не са взети необходимите 

мерки и не са спазени стандартите за обезопасяване 
или които се използват за цели, различни от тези, за 
които са предназначени;

 ‒ Недвижими имоти, които са незаконно построени;
 ‒ Недвижими имоти в етап на строителство;
 ‒ Недвижими имоти в Лошо техническо състояние или 

Недвижими имоти, които представляват опасност и 
по отношение на които има издадени и влезли в сила 
предписания от компетентните органи за събаряне и/
или обезопасяване;

 ‒ машини, които не се използват поради повреда или 
техническо износване;

 ‒ и други, подробно изброени в Общите условия.

Застраховката не покрива дейности от следните отрасли:
 ‒ Селско, горско и рибно стопанство;
 ‒ Добивна промишленост;
 ‒ Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива;
 ‒ Доставяне на води; Канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване;
 ‒ Транспорт и складиране;
 ‒ Дейности на домакинства като работодатели; 

Недиференцирани дейности на домакинства 
по производство на стоки и услуги за собствено 
потребление;

 ‒ Дейности на екстериториални организации и служби.

По Застраховката са предвидени общи изключения за:
 ‒ извънредни събития (напр. бунтове, стачки, 

граждански вълнения, Военни събития, въстания и 
революция, пандемия, епидемия, Акт на тероризъм);

 ‒ загуби, Вреди, разходи или отговорност, произтичащи 
от Кибер събитие;

 ‒ Вреди, настъпили в резултат на умишлени действия, 
небрежност или подбудителство от страна на 
работниците и служителите, управителите, 
членовете на управителните и контролни органи на 
Застрахованата компания и на нейните собственици/
акционери или ползващото се лице; и други, подробно 
изброени в Общите условия.

За всеки отделен риск има предвидени допълнителни 
специални изключения, подробно изброени в Общите 
условия.

Застраховка за пожар, природни бедствия и други вреди на имущество, 
гражданска отговорност, разни финансови загуби и Асистанс услуги
Информационен документ за застрахователен продукт

Застрахователно акционерно дружество  „Алианц България“, регистрирано в Република България 
Продукт: Застраховка „Моята Компания“ 



Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на България, а за риска „Гражданска отговорност, 
вкл. Отговорност на изделието“ (основно и разширено покритие) се предоставя покритие и за ЕИП, Република Сърбия, Република 
Северна Македония и Република Турция.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Застрахованата компания следва да представи на Застрахователя 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 Застрахованата компания е длъжна да:
• уведомява Застрахователя за всички промени в обстоятелствата, които е декларирала, както и за всички новонастъпили 

обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска;
• уведомява Застрахователя за промяна в адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплаща застрахователната премия по договора в уговорените срокове.

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованата компания е длъжна да:
• уведоми незабавно компетентните органи;
• уведоми Застрахователя по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор;
• вземе всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• не променя състоянието на увреденото имущество, вкл. да не предприема отстраняване на Вреди, без писмено съгласие/

разрешение на Застрахователя;
• ни дoпycнe дo увреденото имущество за извършване на oглeд;
• обезпечи правата на Застрахователя срещу трети лица, виновни за причинените вреди;
• оказва пълно съдействие на Застрахователя за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие, и 

представя всички необходими документи.

за риска Земетресение се прилага Самоучастие, както 
е посочено в Общите условия. По всички останали 
рискове може да се договори Самоучастие в размер на 
100 лева от дължимото обезщетение за всяко събитие. 
При Асистанс не се прилага Самоучастие.

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.

Има ли ограничение на покритието?
    За да бъдат oбект на застраховане, Недвижимият 
имот и Движимите вещи трябва да са на aдреса на 
застрахованото имущество и да са свързани с  Дейността 
на компанията.
По Застраховката се прилага Клауза „Икономически 
санкции“.
В Общите условия се съдържат и други ограничения на 
покритието.

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

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?
Застрахованата компания може да прекрати застрахователния договор по всяко време, като уведоми Застрахователя за това с 
едномесечно писмено предизвестие.


