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ДОБРЕ ДОШЛИ
В АЛИАНЦ!
БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО И ИЗБОРА
ДА ЗАСТРАХОВАТЕ ВАШЕТО ИМУЩЕСТВО
И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАС.

Грижата за риска е наша
от близо 130 години.
Ние сме тук, за да
защитим Вас и Вашето
имущество при
непредвидени събития,
извън Вашия контрол.
Можете да разчитате на
нас, защото опитът ни е
научил как да действаме
във всяка една ситуация.
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1. ВСИЧКО
ЗА ВАШАТА
ЗАСТРАХОВКА

Здравейте!

4

1. ВСИЧКО ЗА ВАШАТА ЗАСТРАХОВКА

Този Наръчник съдържа
важна информация
относно:
•

ВИЕ
ЗАСТРАХОВАТЕ В
АЛИАНЦ ВАШЕТО
ИМУЩЕСТВО И
ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ.
НИЕ ВИ
ОСИГУРЯВАМЕ
КОМПЛЕКСНА
ЗАЩИТА,
СЪГЛАСНО
ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС
ПАКЕТ.

•
•
•

Покритите рискове и
договорните условия;
Процедурата по предявяване
на застрахователна
претенция;
Използваните дефиниции и
съкращения;
Отговори на често задавани
въпроси.

Част от информацията може да
не е приложима за избрания от
Вас застрахователен пакет,
посочен във Вашата
застрахователна полица.
Използваните тук термини
(изписани с главна буква) имат
значението съгласно
дефинициите в т.2.6. на този
Наръчник. Местоименията „Вие”,
„Ваш”, „Ваша“ се отнасят до
Застраховащия и/или
Застрахования, в зависимост
от контекста, а „ние”, „наш“,
„наша“, „Алианц“ или
„Застраховател“ се отнасят до
ЗАД „Алианц България“.
Ако имате въпроси, не се
колебайте да се обърнете към
Вашия застрахователен посредник или да се свържете с нас на:
Телефон: 0700 13 014
Интернет страница:
www.allianz.bg/stay_in_touch
Фейсбук страница:
www.facebook.com/allianz.bg
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2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА ЗАСТРАХОВКА
„МОЯТ ДОМ“
БИХМЕ ИСКАЛИ ДА
ВИ ПРЕДСТАВИМ
КОМБИНИРАНА
ЗАСТРАХОВКА
„МОЯТ ДОМ“.
ПРЕДЛАГАМЕ
ТРИ ПАКЕТА
С РАЗЛИЧНО
ПОКРИТИЕ.
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2. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА МОЯТ ДОМ
2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

2.1 КАКВО ПОКРИВА
ЗАСТРАХОВКАТА?
В този раздел ще намерите
информация относно
покритията по
Застраховка „Моят дом“
на Алианц. Избраният от
Вас пакет се определя във
Вашата застрахователна
полица.

2.1.1. ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Обект на застраховане са
законно изградени Недвижими
имоти на територията на
България, които са Ваша
собственост, които ползвате
на друго законно основание или
за които, като Застрахован,
носите отговорност, а именно:
•

Апартамент заедно с
прилежащите към него
части (напр. мазе, таван,
таванска стая, складово
помещение и/или Място за
паркиране), както и
прилежащите общи части

•

•

от Сградата, в която се
намира, при условие че тези
общи части са изрично
посочени в квадратни метри
в документите за
собственост;
Ателие, както и
прилежащите общи части
от Сградата, в която се
намира, при условие че тези
общи части са изрично
посочени в квадратни метри
в документите за
собственост;
Къща/Етаж от къща, както
и прилежащите общи части
от Сградата, в която се
намира, Вила/Етаж от вила,
както и прилежащите общи
части от Сградата, в която
се намира, при условие че
тези общи части са изрично
посочени в квадратни метри
в документите за
собственост, заедно със
спомагателните,
обслужващите,
стопанските и
второстепенните
постройки и съоръжения към
Сградата (напр. беседка,
басейн, барбекю, външна пещ,
навес, кладенец, ограда,
стълб, алея и/или други);
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•

Гараж/паркомясто,
представляващи
самостоятелен обект, само
ако се застраховат заедно с
жилищен имот, включително
когато са с различен
административен адрес от
адреса на застрахования
жилищен имот.

Неразделна част от
Недвижимия имот са:
• Изградените в Недвижимия
имот инсталации и системи
(в т.ч. газови, електрически,
отоплителни, водопроводни,
канализационни,
пожарогасителни,
пожароизвестителни,
алармени, климатични,
вентилационни,
комуникационни, соларни и
термопомпени),без крайните
устройства към тях;
• Трайно направените в
Недвижимия имот
подобрения (в т.ч. подови
настилки и облицовки на
стени и тавани, санитарен
фаянс);
• Поставените в Недвижимия
имот врати и прозорци.
ДВИЖИМИ ВЕЩИ
Обект на застраховане са
Движими вещи, които са Ваша
собственост, които ползвате
на друго законно основание или
8

за които Вие, като Застрахован,
носите отговорност.
Движимите вещи трябва да се
намират в Недвижимия имот и
са:
• Обзавеждане, в което се
включва мебели, килими,
мокети, пердета, постелки,
завивки, щори, осветителни
тела и други, използвани
обичайно от Домакинството
и нямащи консумативен
характер (като съвкупност
или под опис);
• Техника и уреди, в които се
включват бяла и черна
техника, бойлери,
електроуреди, подвижни
отоплителни и охладителни
уреди, видеокамери,
фотоапарати, компютри (в
т.ч. преносими), таблети,
видео игри и конзоли,
стационарни телефонни
апарати, крайни тела на
пожарогасителни,
пожароизвестителни,
алармени и други системи,
СОТ оборудване и други
(като съвкупност или под
опис);
• Благородни метали,
скъпоценни камъни, перли и
изработени от тях изделия
(в т.ч. бижута), ръчни и
джобни часовници, книги и
ръкописи с историческа
стойност, филателни и
нумизматични колекции,

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
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•

•

•
•

•

законно притежавано лично
оръжие, които са
съхранявани в заключени
сейфове или метални каси,
трайно прикрепени към
стени или подове (под опис);
Гоблени, картини и други
произведения на
изкуството, антикварни
предмети с изключение на
мебели (под опис);
Кожи и кожени изделия с
изключение на дрехи, обувки
и модни аксесоари от кожа
(под опис);
Музикални инструменти (под
опис);
Велосипеди, детски колички,
спортно оборудване и
екипировка, в т.ч. за голф,
риболов, тенис, ски и др. (под
опис);
Специфични обекти, в които
могат да се включват котли
на газ, нафта или твърдо
гориво, соларни панели,
термопомпи и други обекти,
които не попадат в
останалите категории (под
опис).

Минималната Застрахователна
сума на движимото имущество,
застраховано като съвкупност
(което не е индивидуализирано в
списък към застрахователната
полица), се определя като
процент от Застрахователната
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сума на Недвижимия имот.
За движимо имущество,
застраховано под опис
(индивидуализирано в списък към
застрахователната полица),
можем да изискаме актуална
експертна оценка от оценител/
експерт, фактура или друг
документ, одобрен от нас.
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Обект на застраховане е
гражданската Ви отговорност,
като Застрахован, и
гражданската отговорност на
членовете на Вашето
Домакинство за причинени
имуществени и неимуществени
Вреди на трети лица.

ГАРАЖИ И
ПАРКОМЕСТА,
КОИТО СА
САМОСТОЯТЕЛНИ
ОБЕКТИ, МОГАТ ДА
СЕ ЗАСТРАХОВАТ
САМО ЗАЕДНО
С ЖИЛИЩЕН ИМОТ

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

НЕ СА ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Недвижими имоти,
използвани за
производствена, търговска
и/или професионална
дейност;
Недвижими имоти, които са
на етап строителство, в
Реконструкция или Основен
ремонт;
Незаконно построени
Недвижими имоти;
Движими вещи, съхранявани в
таван, таванска стая, мазе,
Гараж или общи части на
Сграда в режим на етажна
собственост;
Движими вещи, съхранявани
на открито (напр. балкон,
двор, веранда и др.);
Земя, градини, оранжерии,
парници, растения, трайни
насаждения и земеделски
култури;
Животни, птици, риби и
кошери с пчели;
Превозни средства и
прикачен инвентар,
селскостопанска техника;
Продукти и средства с
консумативен характер (вкл.
алкохолни напитки,
хранителни, лекарствени,
парфюмерийни, козметични,
почистващи продукти и др.)
и селскостопанска продукция;

•

•
•
•
•

Външни информационни
носители (напр. дискети, CD,
DVD, USB флаш, аудио и
видеокасети и др.) и
записите върху тях,
програмни продукти
(софтуер);
Продукти на интелектуалната собственост;
Модели, мостри и
прототипи;
Фрески, стенописи и
барелефи с художествена
стойност;
Книги и печатни
произведения, планове, схеми,
проекти и документи освен
изрично посочените като

ОСВЕН ВАШАТА
ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ,
КАТО
ЗАСТРАХОВАН,
ПОКРИВАМЕ И ТАЗИ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ВАШЕТО
ДОМАКИНСТВО
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•

•

обект на застраховане;
Движими вещи, предназначени
за производствена,
търговска и/или
професионална дейност;
Дрехи, обувки и модни
аксесоари.

Териториален обхват
Вашата Застраховка покрива
Застрахователни събития,
настъпили на територията на
България. По отношение риска
„Гражданска отговорност“
еднократно в рамките на срока
на Застраховката се покриват
и Застрахователни събития,
настъпили в чужбина при
престой, който не надвишава 30
дни.
Застрахователна сума.
Самоучастие. Застрахователна
стойност
Застрахователна сума
Застрахователната сума е
посочена в полицата парична
сума за лице или събитие, или
множество събития за срока на
Застраховката и която
представлява горна граница на
нашата отговорност към Вас,
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като Застрахован.
Застрахователната сума се
oпpeдeля в бългapcки лева или в
евро в рамките на
Възстановителната стойност
на Застрахованото имущество,
като застрахователната
премия се определя и плаща в
български лева. Общата
Застрахователна сума по
Застраховката, както и по
отделните рискове,
допълнителни покрития или
обекти на застраховане, се
уговаря в Застрахователната
полица. Застраховката покрива
едно или повече
Застрахователни събития в
лимита по риска „Гражданска
отговорност“.
Самоучастие
Пpи сключване на
Застраховката може да се
договори самоучастие.
Самоучастието е сумата, с
която Вие, като Застрахован,
участвате във всяко събитие.
Размерът на самоучастието се
договаря в полицата в
абсолютна стойност и се
приспада от дължимата сума на
обезщетението. При риска
„Домашен асистанс“ не се
прилага самоучастие.

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застрахователна стойност
Размерът на настъпилите Вреди
на Застрахованото имущество
се определя на базата на
Възстановителната стойност.
Aкo e уговорена по-голяма
Застрахователна сума от
Възстановителната стойност
на Застрахованото имущество,
полицата остава в cилa, кaтo
Застрахователната сума се
намалява дo размера на
Възстановителната стойност
(надзастраховане). В този случай
ние ще върнем съответната
част от платената
застрахователна премия. Ако е
уговорена по-малка
Застрахователна сума от
Възстановителната стойност
на Застрахованото имущество
(подзастраховане) и то погине или
бъде повредено:
•

За Недвижим имот се прилага
пропорционално
обезщетяване.
Обезщетението се определя
според съотношението
между Застрахователната
сума и Възстановителната
стойност;

•

•

•

За Движими вещи,
застраховани като
съвкупност, обезщетението
е в пълния размер на всяка
Вреда до размера на
Застрахователната сума;
За Движими вещи,
застраховани по опис, се
прилага пропорционално
обезщетяване.
Обезщетението се определя
според съотношението
между Застрахователната
сума и Възстановителната
стойност;
За риск „Стъкла“,
обезщетяваме пълния размер
на всяка Вреда до размера на
Застрахователната сума.

ДОМАКИНСТВОТО
ВКЛЮЧВА
ЛИЦАТА, КОИТО
ЖИВЕЯТ ЗАЕДНО
И ИМАТ АДРЕСНА
РЕГИСТРАЦИЯ В
ОБЩО ЖИЛИЩЕ И
ИМАТ ОБЩ БЮДЖЕТ
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ПРЕГЛЕД
НА ПАКЕТИТЕ
Предлагаме три
застрахователни пакета „Комфорт“, „Екстра“ и „Макс“.
По-долу ще откриете подробна
информация за случаите, в които
Алианц изплаща обезщетения по
Застраховка „Моят дом“.

ПРЕДЛАГАМЕ
ТРИ ПАКЕТА ПО
ЗАСТРАХОВКА
„МОЯТ ДОМ“
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2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

МАКС
ЕКСТРА
КОМФОРТ
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ТАБЛИЦА
НА ПОКРИТИЯТА
РИСКОВЕ

КОМФОРТ ЕКСТРА МАКС

ПОЖАР, УДАР ОТ МЪЛНИЯ, ЕКСПЛОЗИЯ,
ИМПЛОЗИЯ, УДАР ОТ ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ,
УДАР ОТ ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
ДОМАШЕН АСИСТАНС
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
ЗАСТРАХОВАНИ РАЗХОДИ
ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ
СТЪКЛА
КРАЖБА
ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ
ЛИЦА, ВКЛ. ВАНДАЛИЗЪМ
КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ И ТОКОВ УДАР
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ (ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПЦИЯ КЪМ ВСЕКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАКЕТ)
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*Подробна информация за покритията можете да намерите на следващите страници

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИЯТА*
Покрива Вреди на Застрахованото имущество, пряко причинени от Пожар,
умишлен палеж, Експлозия, Имплозия, Удар от мълния, Удар от летателен
апарат, Удар от пътно превозно средство
Покрива Вреди на Застрахованото имущество при Буря, Градушка, Проливен
дъжд, Наводнение и др.
Включват се асистанс услуги по повод на Застрахованото имущество, напр.
ремонт на водопроводна и канализационна система при повреда, отключване
на входна врата и др.
Покрива отговорността на Застрахования или членове на неговото
Домакинство за причинени имуществени и неимуществени Вреди на трети
лица.
Покриват се определени в Застраховката разходи в случай на застрахователно събитие.
Покрива Вреди, пряко причинени от изтичане на вода, пара, масло, соли, хладилни агенти и др. подобни от тръбопроводи и Замръзване или прекъсване на
тръбопроводи.
Покрива счупване на стъкла/стъклопакети и увреждане на елементи от конструкцията, към която са прикрепени застрахованите стъкла/стъклопакети.
Покрива Вреди, пряко причинени от Кражба чрез взлом, Кражба, извършена с
използване на техническо средство, Грабеж, и от извършителя на кражбата/
Грабежа.
Покрива Вреди, пряко причинени от злоумишлени действия на трети лица,
като увреденото имущество трябва да е налице при извършване на оглед.
Покрива Вреди, причинени от Късо съединение или Токов удар.
Покрива Вреди, пряко причинени от Земетресение.

17
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Застраховката покрива
рисковете, включени в пакета,
който Вие сте избрал. Към всеки
застрахователен пакет може да
добавите риска „Земетресение“.
ПОЖАР, УДАР ОТ МЪЛНИЯ,
ЕКСПЛОЗИЯ, ИМПЛОЗИЯ, УДАР
ОТ ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ, УДАР ОТ
ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на:
•

•

Какво се покрива?
Вреди, пряко причинени от:
•
•
•

•
•

•
•

•
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Пожар, вкл. последиците от
гасенето на Пожара;
Умишлен палеж;
Злоумишлено използване на
взривни устройства,
вещества и смеси, и на
пиротехнически средства;
Удар от мълния, пряко
попадаща върху
Застрахованото имущество;
Експлозия, вкл. от бойлери и/
или газови инсталации, както
и от използването на уреди
за битови нужди;
Имплозия;
Удар от летателен апарат,
части от него или товара му,
или от ударна вълна при
преминаването на
звуковата бариера от
самолет;
Удар от пътно превозно
средство (сухопътно или
релсово).

КОМФОРТ

•

•

Удар от мълния, когато не
попада пряко върху
Застрахованото имущество,
освен, ако от това е
възникнал Пожар на
Застрахованото имущество;
Съхранение или използване не
по установения ред на
опасни вещества и смеси
(напр. избухливи,
запалителни, разяждащи и
др.);
Пожар, вследствие на
Земетресение, когато не е
покрит рискът
„Земетресение“;
Излагане на Застрахованото
имущество на огън или
топлина с цел обработка или
вследствие на
съприкосновение със силно

ПОЖАР В
РЕЗУЛТАТ НА КЪСО
СЪЕДИНЕНИЕ Е
ПОКРИТ ПО РИСКА
ПОЖАР

КОМФОРТ

•

•

•

•

•
•

нагорещен предмет или уред
за осветление, отопление,
нагряване или гладене;
Обгаряне, опърляне или
стопяване на
Застрахованото имущество
от допир с нагорещен
предмет;
Въздействие на
електрически ток върху
електрически съоръжения без
поява на пламък –
напрежение над/под
нормалното, дефекти в
изолацията, Късо съединение,
Токов удар, недостатъчен
контакт, техническа
неизправност на
измервателни, регулиращи и
предпазни устройства;
Падане на скални и/или земни
маси, вследствие на
Експлозии, извършени по
нареждане на компетентен
орган.
Удар от пътно превозно
средство, управлявано от
Застрахования, ползвателя
на Застрахованото
имущество и/или техни
свързани лица по смисъла на
ТЗ;
Удар от самоходна машина/
техника.
При удар от пътно провезно
средство не се покриват
Вреди на това пътно
превозно средство или
самоходна машина/техника,

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

както и на пътища или пътни
съоръжения.
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
Какво се покрива?
Вреди, пряко причинени от:
•

•
•

•
•
•

Счупване на външни стъкла
от прозорци и остъклени
части на Недвижим имот в
резултат на Буря или
Градушка;
Предмети, носени от Буря
(вкл. дървета, клони);
Счупване на стъкла, цигли,
керемиди и др., довели до
измокряне на
Застрахованото имущество;
Намокряне, затлачване,
събаряне, отнасяне на
Застрахованото имущество;
Наводняване на мазета и
други помещения на
Недвижимия имот;
Събаряне, срутване или
деформиране на Недвижимия
имот и изградените в него
инсталации и системи, както
и повреждане на Движимите
вещи, находящи се в
Недвижимия имот или
монтирани на неговата
фасада, причинени от
тежест, вследствие на
естествено натрупване на
сняг и/или лед, независимо
дали се касае за обилен валеж
за кратко време или за
19
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•
•
•

навяване от вятър;
Скъсване, напукване,
пропадане или разрушаване
на основи, стени, тавани;
Повреждане или разрушаване
на инсталации и системи на
Недвижимия имот;
Затрупване на Застрахованото имущество и/или части
от него.

Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на:
•

•

•

•
•
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Проникване на вода, ледени
късове, сняг и/или
нечистотии през
незатворени прозорци,
външни врати и/или други
отвори на Недвижимия имот,
освен ако те са възникнали в
резултат на природно
бедствие;
Повреда на покрива,
прозорците и други части на
Недвижимия имот, настъпила
преди природното бедствие;
Увреждане на Движими вещи,
които по своето естество е
следвало да се намират и/или
съхраняват в закрити
помещения;
Наводнение, причинено от
подпочвени води;
Бавното и продължително
действие на подпочвена
влага, довела до
овлажняване, мухлясване,
гниене на дървен материал,

•
•
•

•

•

•

КОМФОРТ
корозия на метални части,
разрушаване на мазилки или
отслабване на зидове и
стени;
Тежест от натрупване на
сняг и/или лед, в резултат на
човешка дейност;
Природно бедствие, довело
до увреждане на тенти и
перголи;
Свличане и/или срутване на
земни пластове в райони,
регистрирани като
свлачищни преди настъпване
на Застрахователното
събитие;
Замръзване на Застраховано
имущество при неспазване
на нормите и правилата за
съхранение и експлоатация;
Замръзване на части от
сграда, съоръжения, уреди и
инсталации, които поради
тяхното естество и
предназначение постоянно
са изложени на атмосферни
влияния, както и инсталации,
вкл. парни, отоплителни и
водопроводни, които не са
работили и не са били
източени и продухани по
подходящ начин;
Наводнение, възникнало след
обявяване от съответните
държавни и/или общински
власти на бедствено
положение за територията,
на която се намира
Застрахованото имущество,

КОМФОРТ

•

•

•

•
•

и ако Застраховката е
сключена след датата на
обявяване на бедствено
положение и същото не е
било отменено преди
възникване на Вредите;
Свличане, срутване и/или
пропадане на земни пластове
в резултат на взривни,
изкопни работи и/или друга
човешка дейност;
Естествено слягане на земни
пластове под нови
постройки, съоръжения и
инсталации;
Свойствата на почви да се
свиват и/или набъбват при
изменение на почвената
влага;
Морска и речна брегова
ерозия;
Природно бедствие, довело
до увреждане на подови
настилки и облицовки на
стени и тавани, монтирани
на балкони, тераси и други
открити площи.

0700 13 014

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

ДОМАШЕН АСИСТАНС
Услугата „Домашен асистанс“
осигурява на Вас, като
Застрахован, и членовете на
Вашето Домакинство,
съдействие при възникване на
ситуация, която засяга
застрахованото имущество и
изисква вземането на мерки. Ние
осигуряваме денонощен
Асистанс център, към който да
се обръщате при необходимост.
В обхвата на асистанс услугите
се включват следните
застраховани недвижими имоти:
Апартамент, Ателие, Къща/
Етаж от къща/Вила/Етаж от
вила без прилежащите към тях
части (мази, тавански
помещения), общи части на
сградата и други спомагателни,
обслужващи, стопански и
второстепенни постройки и
съоръжения към сградата.
Какво се покрива?
Спешен Домашен асистанс
Асистанс услугите, които
организираме, и разходите,
които покриваме, са:
• Ремонт на водопроводна и
канализационна система при
повреда;
• Отпушване на
канализационни тръби в бани
и тоалетни при запушване;
21
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•
•

•

•

•
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Ремонт на електрическата
инсталация при авария;
Ремонт на отоплителна
система и/или подаване на
топла вода от системата
при дефект или авария;
Временно спешно решение
при повреда на външни
ключалки, покрив, врати или
прозорци на недвижимия
имот в резултат на Буря,
Пожар, дим, Кражба чрез
взлом, опит за Кражба чрез
взлом или Вандализъм;
Отключване на входна
врата на недвижимия имот,
когато е повредена брава с
механично заключващо
устройство, независимо дали
Вие и/или членове на Вашето
Домакинство сте в или извън
него. Когато ключовете за
такава брава за загубени или
откраднати, освен
отключване ще покрием и
работата на номиниран от
нас специалист за подмяна
на бравата (без разходите
за нова брава);
Обработване на недвижимия
имот при поява на вредители
(плъхове, мишки, насекоми или
гнезда на оси и стършели) и
ако недвижимият имот е
Къща или Вила, се
обработват и гнезда на оси
и стършели върху външни
стени, стрехи и покрив.

КОМФОРТ

Разходите по Спешен домашен
асистанс включват разходите
за транспорт и за труд на
специалист, както и за
необходими резервни части при
ремонт до посочените в
застрахователната полица
лимити.
При необходимост от Спешен
Домашен асистанс за
предотвратяване и/или
намаляване на Вредите на
Застрахованото имущество,
когато нормалният ритъм на
живот е нарушен, незабавно се
обърнете към денонощния
Асистанс център, който ще
организира посещение на
квалифициран специалист.
Домашен асистанс при повреда
на домакински уреди
Ще организираме и покрием
разходите за ремонт на
домакински уреди (газова или
електрическа готварска печка,
плот или фурна; перална машина;
сушилна машина; пералня със
сушилня; хладилник; фризер и
съдомиялна машина) при
повреда, ако са изпълнени
следните условия:
• Уредът е монтиран на
адреса на недвижимия имот;
• Уредът е не по-стар от 5
години, считано от датата

КОМФОРТ

•
•

на закупуване съгласно
оригинален платежен
документ (ако такъв не е
наличен, възрастта на уреда
се потвърждава за наша
сметка от специалист);
Цената на уреда е не повисока от 5000 лева;
Уредът не е в гаранция.

Разходите за ремонт по
Домашен асистанс при повреда
на домакински уреди включват
разходите за транспорт и за
труд на специалист, както и за
необходими резервни части.
Ако Ви е необходим Домашен
асистанс при повреда на
домакински уреди се обърнете
към денонощния Асистанс
център, който ще организира
посещение от квалифициран
специалист, когато Вие или Ваш
представител присъствате в
недвижимия имот. След като
извършим диагностика и
установим повредата, ще
преценим дали е възможен
ремонт на място или в сервиз.
При ремонт на уреда в сервиз,
ще покрием разходите за
транспорт, а специалистът ще
уговори с Вас връщането на
уреда след ремонта (от
понеделник до петък между 9 и 17
часа).

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застрахователната сума и
броят Застрахователните
събития за Спешен домашен
асистанс и Домашен асистанс
при повреда на домакински уреди
се определят в
застрахователната полица.
Разходите за специалист се
изчисляват според местните
пазарни цени, където е
предоставена асистанс
услугата.
Какво не се покрива?
• Събития, настъпили преди
началото на
застрахователното
покритие и последствията
от тях;
• Претенции, произтичащи от
авария/повреда, вкл.
прекъсване на снабдяването
с комунални услуги на
недвижимия имот (вкл. вода,
газ, ел. енергия и
топлоенергия), независимо
от причината;
• Събития, настъпили в
резултат на професионална
или търговска дейност;
• Повреди на общи части и
части от общи инсталации
(напр. обща арматура) на
сградата;
• Повреди от естетичен или
козметичен характер (напр.
на дръжки, пластмасови или
метални облицовки);
• Повреди в резултат на
23
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•
•

конструктивни,
производствени или други
дефекти, подлежащи на
отстраняване от
производителя;
Повреди, причинени от
собственоръчен или
неоторизиран ремонт;
Повреди на части и
консумативи, които се
използват, заменят и
износват редовно при
експлоатация (бушони,
батерии, крушки, софтуер,
уплътнения, панти, филтри и
гъвкави връзки).

Специални изключения за
Спешен Домашен асистанс
По Спешен Домашен асистанс не
се покриват разходи:
• За инсталации, които
попадат в отговорността
на поддръжката на общите
части или на доставчици на
комунални услуги за вода, газ,
ел. енергия и топлоенергия;
• За резервни части,
надхвърлящи лимита,
посочен в
застрахователната полица;
• Свързани с локализиране на
повредата (напр. разбиване
на стени, демонтиране на
уреди, разглобяване на
тръбни връзки в бани и
тоалетни).

24
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Специални изключения за
Домашен асистанс при повреда
на домакински уреди
По Домашен асистанс при
повреда на домакински уреди не
се покриват повреди, когато са:
• Предизвикани от
небрежност, продължителна
неправилна употреба,
неправилна поддръжка,
неспазване на
експлоатационните
инструкции на
производителя;
• Механични (напр. удар или
падане на уреда) или има
химическо или термично
увреждане на уреда (напр.
измокряне, корозия или
замърсяване);
• Причинени от късо
съединение и/или токов удар
от електрическата мрежа
поради причина от външен
характер;
• На уреди, закупени извън
България, или на уреди, които
не могат да бъдат
ремонтирани поради липса
на резервни части,
необходими за поправка.
Общи изключения
Ние не носим отговорност за
забавяния при предоставянето
на услуга по Домашен асистанс,
ако причината за това са:

КОМФОРТ
•
•

Официално обявени природни
бедствия и катастрофи;
Форсмажорниобстоятелства.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

•

•

Какво се покрива?
Рискът „Гражданска
отговорност“ покрива Вашата
отговорност, като
Застрахован, и на членовете на
Вашето Домакинство, за
причинени имуществени и
неимуществени Вреди на трети
лица, които са пряк и
непосредствен резултат от
Застрахователно събитие по
този риск. Покриваме и
одобрените от нас разноски по
уреждане на претенциите.
Имуществени и неимуществени
Вреди, причинени на трети лица,
които са пряк и непосредствен
резултат от ремонтни
дейности в Недвижимия имот, се
покриват, когато общата
стойност на ремонта е до 10
000 лв. и не се извършват
Реконструкция, Основен ремонт
и/или промени в инсталациите.
Какво не се покрива?
Вашата отговорност, като
Застрахован, и на всеки член на
Вашето Домакинство:

•
•
•

•

•

•

•

Като собственик на
животни, напр. кучета,
котки, пчели и др., вкл. при
разпространение на болести
от тях;
В резултат на упражняване
на всякакви спортни
дейности, вкл.
автомобилизъм и конен
спорт;
При боравене с оръжие,
включително по време на лов;
Поета на договорно
основание;
При увреждане на
имущество, което ползвате,
обработвате или
съхранявате по договор за
наем, лизинг, депозит и др.
подобни, собственост на
трето лице;
В резултат на предоставяне
на професионални и/или
търговски услуги, както и
при осъществяване на
дейност по занятие;
За увреждане от
произведени или доставени
стоки или от извършени
услуги;
За Вреди, причинени на друг
Застрахован по Застраховката и/или на свързани лица
по смисъла на ТЗ;
В резултат на притежаване
и използване на велосипеди,
превозни средства, вкл.
моторни превозни средства
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•

и прикачни устройства към
тях, плавателни съдове,
летателни апарати и др.;
В резултат от употребата
на алкохол или под
въздействието на
наркотично вещество или на
негов аналог.

Застрахователната сума по
риска „Гражданска отговорност“
се определя в
застрахователната полица.
ЗАСТРАХОВАНИ РАЗХОДИ
Какво се покрива?
В случай на Застрахователно
събитие ние заплащаме
разходите за:
•
•

•

26

Ограничаване размера на
Вреди, вследствие
Застрахователно събитие;
Отстраняване на развалини
и останки, за почистване на
Застрахованото имущество
от наноси, вследствие на
Природни бедствия и за
наложително демонтиране
или събаряне на части от
погинало или увредено
Застраховано имущество;
Разходи за преместване,
предпазване и съхранение на
Застрахованото имущество
за периода от датата на
Застрахователното

•

КОМФОРТ
събитие до отстраняване на
последствията от него, но
за не повече от 3 месеца;
Разходи с лимит до 1 000 лв.,
вкл. разноски за нощувки за
период до 30 дни или наемане
на квартира за период от 1
месец. Те се покриват, в
случай че застрахованият
Недвижим имот е напълно
необитаем, вследствие на
Застрахователното
събитие и са предприети
всички необходими мерки за
своевременно отстраняване
на последиците.

Какво не се покрива?
В случай на Застрахователно
събитие не се заплащат
разходите за:
• Наемане на квартира с
удобства и характеристики,
надхвърлящи тези на
застрахования Недвижим
имот;
• Хотелски разходи за закуска,
телефон, минибар, румсървис,
пране и гладене на дрехи и др.
подобни допълнителни услуги;
• Вода, електричество, газ,
отопление и др. подобни по
повод на наетата квартира.
Застрахователната сума по
риска „Застраховани разходи“ е
до 5%, вкл., от общата
Застрахователна сума на
Застрахованото имущество.

ЕКСТРА

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ
Какво се покрива?
Вреди, пряко причинени:
•

•

От изтичане на вода, пара,
масло, соли, хладилни агенти
или др. подобни в сграда или
част от сграда от
тръбопроводи
(водопроводни,
канализационни,
отоплителни, климатични и/
или пожарогасителни, вкл.
спринклерни) или от
свързаните към тях
оборудване и уреди (напр.
климатични, соларни,
отоплителни,
пожарогасителни и др.), върху
Застрахованото имущество,
което е довело до неговото
намокряне/измокряне,
наводняване, повреждане или
унищожаване;
От Замръзване или
прекъсване по друга причина
на тръбопроводи или на
свързаните към тях
оборудване и уреди, при
условие че е полагана
дължимата грижа за
поддръжка на инсталациите
и системите в изправно
състояние (вкл. своевременно
отстраняване на дефекти) и
е извършвано източване/
продухване по подходящ

•

•

начин в неизползвана сграда
или част от нея на
тръбопроводи, оборудване и
уреди;
От изтичане на вода, пара,
масло, соли, хладилни агенти
и др. подобни в сграда или
част от сграда, поради
незатворени кранове и
смесители;
На тръбопроводите или на
свързаните към тях
оборудване и уреди,
причинили
Застрахователното
събитие, освен ако са
износени, корозирали или с
производствен дефект.

Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на:
•

•

•
•

И по време на ремонт,
Реконструкция или проба на
тръбопроводи или на
свързаните към тях
оборудване и уреди;
Експлоатация на
тръбопроводи или на
свързаните към тях
оборудване и уреди, които
при проектирането и
изграждането не са
съобразени с нормативните
изисквания;
Аварии на напоителни
системи;
Замръзване или прекъсване
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•
•
•

по друга причина на
тръбопроводи или на
свързаните към тях
оборудване и уреди или
изтичане на вода, пара,
масло, соли, хладилни агенти
и др., в сграда или част от
сграда, която не се обитава,
използва или е оставена без
надзор в продължение на
повече от 30
последователни дни;
Умишлено задействане на
спринклерна инсталация;
Земетресение;
Експлозия.

Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на:
•

•

•

СТЪКЛА
Какво се покрива?
Покрива се:
•

•
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Счупване на стъкла/
стъклопакети, постоянно
монтирани на прозорци,
врати или мебели, както и по
фасади и части от сгради;
Увреждане на елементи
(напр. дограма, дръжки,
ключалки и др.) от
конструкцията, към която са
прикрепени застрахованите
стъкла/стъклопакети,
включително ако няма
счупване на стъкло/
стъклопакет.

ЕКСТРА

•

Увреждане на целостта на
стъкла, които са част от
уреди и техника (напр.
стъклокерамични плотове),
както и на витражи,
огледала, осветителни тела,
аквариуми и неукрепени
стъкла;
Увреждане на повърхността
на стъклото/стъклопакета
(напр. надраскване,
отлюспване и др.);
Увреждане на стъкла/
стъклопакети, дължащо се
на неправилен или
некачествен монтаж и/или
изработка;
Реконструкция, ремонт или
промени на Застрахованото
имущество.

Рискът „Стъкла“ е включен в
пакети „Екстра“ и „Макс“ и
застрахователната сума по
него се определя в
застрахователната полица.

МАКС
КРАЖБА

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

•

Какво се покрива?
Вреди, пряко причинени от:
•
•
•
•

Кражба чрез взлом;
Кражба, извършена с
използване на техническо
средство;
Грабеж;
Извършителя на кражбата/
Грабежа (вкл. увреждане на
прегради, врати и
заключващи средства) в
размер до 10% от
Застрахователната сума по
този риск, но не повече от
2000 лева.

Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на
кражба/грабеж:
•

•

•
•

На Движими вещи, находящи
се в Недвижим имот, който
не се обитава постоянно и се
намира извън населени
места/селищни образувания,
вкл. вилни зони;
На соларни панели, външни
ролетни щори, външни
осветителни тела, външни
тела на климатици и
термопомпи;
На дебитни и кредитни
карти;
На Движими вещи, за които
не е установена причината
за липсата им;

•

•
•

Извършен от лица, които са
допуснати до
Застрахованото имущество
със съгласието на
Застраховащия,
Застрахования или лица, с
които Застрахованият
живее съвместно към
момента на настъпване на
Застрахователното
събитие;
Чрез преминаване през
незаключени врати,
незатворени прозорци и
незащитени проходи и места
на Недвижимия имот;
Извършен с оригинален ключ
или дубликат, предназначен
за същата брава/ключалка;
По време на или след
Застрахователно събитие,
покрито по други рискове по
тази или друга застраховка.

За Движимите вещи,
застраховани като съвкупност,
Застрахователната сума по
риска „Кражба“ е до 50%, вкл., от
общата им Застрахователна
сума.
ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА
ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ВАНДАЛИЗЪМ
Какво се покрива?
Покриват се Вреди, пряко
причинени от злоумишлени
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действия на трети лица, вкл.
чрез злоумишлено предизвикана
повреда. Вредите се изразяват
в пълно или частично умишлено
разрушаване или увреждане
(механично и/или химично) на
Застрахованото имущество.
Увреденото имущество трябва
да е налице при извършване на
оглед за установяване на
Вредите.
Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на
Злоумишлени действия на трети
лица, вкл. вандализъм по
отношение на:
•

•

Недвижим имот, който не се
обитава постоянно и се
намира извън населени
места/селищни образувания,
вкл. вилни зони;
Движими вещи в Недвижим
имот, който не се обитава
постоянно и се намира извън
населени места/селищни
образувания, вкл. вилни зони.

КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ И ТОКОВ
УДАР
Какво се покрива?
Вреди, пряко причинени от:
• Късо съединение;
• Токов удар.
Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на
30

МАКС

Късо съединение или Токов удар:
• На електрически уреди,
произведени/закупени в ново
състояние преди повече от
10 години, преди датата на
Застрахователното
събитие;
• Предизвикани от
неизправност в
електрически уред и/или в
електрическата инсталация
(вкл. остаряла или повредена
изолация, предпазители с
нестандартно висока
проводимост и др.);
• Получени от нарушено или
неработещо заземяване и
зануляване;
• На електрически уреди, за
които на законово или
договорно основание носи
отговорност друго лице
(напр. търговец,
производител);
• На електрически уреди,
поради неспазване на
инструкциите на
производителя за
експлоатация.
Застрахователната сума по
риска „Късо съединение и Токов
удар“ е до 3%, вкл., от
Застрахователната сума
съответно на застрахованите
Недвижим имот и/или Движими
вещи.

ОПЦИЯ
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Какво се покрива?
Вреди, пряко причинени от
Земетресение. Вредите от
Земетресение, понесени през
непрекъснат период от 168 часа,
се считат за едно
Застрахователно събитие.
Какво не се покрива?
Вреди, настъпили в резултат на
земетресение на:
•

Външни стълби към сграда,
огради, стълбове, навеси,
контейнери, антени и др.,
трайно прикрепени към

2.1 КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

•
•

•

сградата или към земята;
Фрески, стенописи, витражи,
барелефи и др. подобни,
които са част от сграда;
Недвижими имоти, които при
проектиране и изграждане не
са конструктивно и
строително осигурени за
земетръсна устойчивост,
съгласно нормативните
изисквания;
Недвижими имоти, в които е
извършена Реконструкция
или Основен ремонт при
неспазване изискванията на
действащото
законодателство.
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2.2 КАКВИ СА
ОБЩИТЕ
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО
ЗАСТРАХОВКАТА?
В предишния раздел
описахме какво покрива и
какво не покрива
Застраховката. Има
ситуации, в които се
прилагат общи
изключения. При тях няма
да изплатим обезщетение
за причинените Вреди.
Молим Ви да се запознаете
с информацията по-долу.
Тя е приложима за всички
покрития и пакети.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДРУГИ
ЗАКОНОВИ НАРУШЕНИЯ
Не се покриват Вреди на
Застрахованото имущество,
причинени от Застраховащия/
Застрахования/Ползващите се
лица по Застраховката или
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членове на техните
Домакинства и роднини по
права и съребрена линия, които
са в резултат на:
•

•

Умишлено причиняване на
Застрахователно събитие
или други умишлени, измамни,
криминални,
недобросъвестни и/или
нелоялни действия;
Всяко действие или
бездействие, извършено с
груба небрежност, при което
съответното лице е могло
да предвиди и предотврати
настъпването на
Застрахователно събитие
и/или да намали Вредите,
вследствие
Застрахователно събитие,
но не е положило дължимата
грижа за това.

2.2 КАКВИ СА ОБЩИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВКАТА?

ИЗВЪНРЕДНИ СЪБИТИЯ

т.ч. епидемии и пандемии,
признати от Световната
здравна организация. Не се
покриват и вреди, разходи и
загуби, свързани със страх
или заплаха от такива
болести и превенция на
разпространението им, вкл.
но не само: разходи за
почиствания и дезинфекция
на обекти и помещения;
разходи за медицинско
лечение и изследвания;
разходи и загуби, настъпили в
резултат на акт на
компетентен държавен
орган, с който е разпоредено
затварянето на обект или
помещение; разходи и загуби,
настъпили в резултат на
решения на органи на
управление на юридически
лица, с които се разпорежда
затварянето на обект или
помещение.

Независимо от избрания пакет,
по тази Застраховка не се
покриват Вреди на
Застрахованото имущество,
причинени от или настъпили в
резултат на:
•

•

•

•

•

Война и военни действия,
граждански размирици,
стачки, тероризъм, саботаж
и други действия с
политическа, идеологическа,
религиозна и/или социална
мотивация;
Ядрена реакция, замърсяване
с радиоактивни продукти
или отпадъци, радиационно
(йонизиращо) лъчение;
Използване на ядрени,
биологични или химически
оръжия, както и на
радиоактивни, биологични
или химически вещества;
Замърсяване на околната
среда, постепенно
въздействие върху
физическите, химическите
или биологичните свойства
на водите, почвата или
въздуха.
Застрахователят не
покрива вреди, разходи и
загуби, настъпили в
резултат на или във връзка
със заразни и инфекциозни
болести, независимо от
начина на предаването им, в

ДРУГИ
По Застраховката не се
покриват Вреди на
Застрахованото имущество,
причинени от или настъпили в
резултат на:
•

Собствен недостатък на
погиналото или увреденото
имущество (вкл.
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•

•
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производствен дефект),
постепенно увреждане и/или
нормално износване (вкл.
овехтяване, износване,
ръжда, корозия,
микроорганизми, гъбични
образувания, плесени,
загниване, ферментация,
влага, насекоми и гризачи,
процеси на бавна деформация
и разрушаване, изпаряване,
загуба на тегло, свиване,
промяна на аромат, цвят,
консистенция, гланц,
светлинно въздействие),
повърхностни наранявания
от одраскване, замърсяване,
присъщи недостатъци и
скрити дефекти и др.;
Отчуждаване, конфискация,
национализация, лишаване
от права, реквизиция,
влизане в сила на
нормативен акт и/или
императивно разпореждане
на компетентен орган, вкл.
глоби, санкции, присъди и
принудителни
административни мерки;
Лица, които са допуснати до
Застрахованото имущество
със съгласието на
Застраховащия/
Застрахования или членове
на техните Домакинства.

•

•
•

•
•
•

•

Неправилна експлоатация,
неправилно или
безстопанствено съхранение
на Застрахованото
имущество;
Животни, птици, насекоми и
гризачи;
Нарушени архитектурни,
строително-технически и/
или противопожарни правила
и норми, вътрешно
архитектурни и строителни
промени, свързани с
електрическа инсталация,
ВиК, ОиВ, извършени в
нарушение на нормативните
изисквания или от
неправоспособни лица;
Конструктивен и
строителен недостатък,
проектантска грешка;
Некачествен ремонт и/или
неотстранени повреди от
по-рано настъпили събития;
Вреди, настъпили в резултат
на Застрахователното
събитие, върху
незастрахованите общи
части на етажната
собственост, в която се
намира Застрахованото
имущество;
В резултат на
гаранционната отговорност
на производителя/търговеца

2.2 КАКВИ СА ОБЩИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВКАТА?

на Застрахованото
имущество или след ремонт;
• Реконструкция или Основен
ремонт;
• Посоченото към всеки
отделен покрит риск по-горе.
По Застраховката не са
покрити загуба на доход,
търговски загуби, обезценка,
бездействие, закъснение,
неустойки, денгуби, лихви,

курсови разлики, лишаване от
възможност за ползване,
промени в цени и такси, промени
на държавни вземания и други
пропуснати ползи и косвени
Вреди от всякакъв характер.
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2.3 КАКВИ СА
ОТГОВОРНОСТИТЕ
НА СТРАНИТЕ?
В този раздел са описани
най-важните
отговорности на всяка от
страните, свързани със
Застраховката.
Неспазването на основни
задължения по
Застраховката може да
доведе до намаляване или
отказ на обезщетение.

•

ЗАСТРАХОВАН
С оглед сключването и
действието на Застраховката
Вие, като Застрахован, имате
задължение да:
•

ЗАСТРАХОВАЩ
С оглед сключването и
действието на Застраховката
Вие, като Застраховащ, имате:
•

•
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Задължение да плащате
дължимата премия в размера
и сроковете, посочени в
полицата;
Задължение да осигурите
възможност да извършим
оглед на имуществото,
подлежащо на застраховане,
както и да окажете пълно
съдействие за оценката на
риска;

Право да отправяте към нас
запитвания, молби, жалби и/
или възражения по
Застраховката.

•

•

Пазите и ползвате
Застрахованото имущество
по предназначение с грижата
на добър стопанин и да го
поддържате в добро
техническо състояние;
Предприемате всички
обичайни и разумни действия
за предпазване на
Застрахованото имущество
от Вреди;
Спазвате нашите
предписания и тези на
компетентните органи за
отстраняване на
източниците на опасност и
за подобряване на мерките
за безопасност по повод на
Застрахованото имущество;

2.3 КАКВИ СА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА СТРАНИТЕ?

•

•

•

•

Ни осигурявате достъп до
Застрахованото имущество
или до неговите документи
за извършване на проверки;
Ни уведомявате за всяко
посегателство върху
Застрахованото имущество,
независимо дали
представлява покрит по
Застраховката риск;
Ни уведомявате за
настъпили промени в
предназначението на
Застрахованото имущество;
Ни уведомявате за всяка
промяна на указания в
полицата адрес и
местонахождение на
Застрахованото имущество,
вкл. предоставянето му на
друго лице за определен срок;

ПРИ ПРЕДЯВЯВАНЕ
НА ПРЕТЕНЦИЯ
ПОДГОТВЕТЕ
ВСИЧКИ
НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ, ВКЛ.
ЗА СОБСТВЕНОСТ
ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ

•

Подмените незабавно
заключващите механизми и/
или устройства с
равностойни, в случай на
отнемане или изгубване на
ключ за Недвижимия имот или
хранилището (каса, сейф),
където се намират
застрахованите Движими
вещи.

При настъпване на
Застрахователно събитие Вие,
като Застрахован, имате
задължение да:
•

•

•
•

Уведомите незабавно
компетентните органи
(напр. служба за пожарна
безопасност и защита на
населението, МВР и др.), вкл.
да позвъни на единния
европейски номер за спешни
повиквания 112, и да им
оказвате съдействие
съобразно вида на
Застрахователното
събитие;
Вземете всички
целесъобразни мерки за
намаляване и/или
ограничаване на Вредите,
спасяване и запазване на
Застрахованото имущество
или остатъците от него;
Следвате нашите указания и
тези на компетентните
органи;
Не променяте състоянието
на увреденото имущество,
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•
•

•

•

•

•
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вкл. да не предприемате
отстраняване на Вреди, без
нашето писмено съгласие/
разрешение;
Ни дoпycнeте дo увреденото
имущество за извършване на
oглeд;
Ни уведоми за настъпилото
Застрахователно събитие,
като ни предоставите
всички сведения за
събитието, които са Ви
известни;
Отправите до нас писмена
застрахователна претенция,
в случай че желаете да
получите обезщетение;
Ни представите изисканите
от нас документи,
информация, данни и други
доказателства и да ни
оказвате пълно съдействие
за установяване на
събитието, размера на
Вредите и
обстоятелствата, при
които е настъпило;
Дoкaжeте действително
направените разходи и
осъщественото
възстановяване на
имущество, застраховано пo
Възстановителна стойност;
Обезпечите нашите права
срещу трети лица, носещи
отговорност за причинените
Вреди.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ
С оглед сключването и
действието на Застраховката
ние имаме:
•

•

•

•

•

Право да извършим оглед на
имуществото, подлежащо на
застраховане, като
съвместно със
Застраховащия съставим
констативен протокол за
състоянието му;
Право да извършим оценка на
риска на Застрахования и на
това основание да приемем
или откажем сключването на
застраховка;
Право да получаваме
дължимата
застрахователна премия в
размера и сроковете,
посочени в полицата;
Задължение да отговаряме
на запитвания, молби, жалби
и/или възражения по
договорения ред и срок;
Задължение да не правим
достояние пред трети лица,
под каквато и да било форма,
всякаква информация,
свързана с преговорите,
сключването, съдържанието
и/или изпълнението на
Застраховката.

2.3 КАКВИ СА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА СТРАНИТЕ?

След настъпване на
застрахователно събитие ние
имаме:
•

•

•

•

Задължение да приемем и
регистрираме всяко
уведомление за настъпило
Застрахователно събитие,
ведно с приложените
документи;
Задължение да регистрираме
датата на всяка заведена
застрахователна претенция
и последващо получаване на
всеки документ по нея, и да
удостоверим всяко от тези
обстоятелства пред лицето,
заявило претенцията;
Задължение да уведомяваме
лицето, което желае да
получи застрахователно
обезщетение, относно
необходимите
доказателства, които
следва да представи за
установяване на
застрахователната
претенция по основание и
размер;
Задължение да определим и
изплатим
застрахователното
обезщетение или
мотивирано да откажем
плащането в срок до 15

•

•

работни дни от получаване
на всички доказателства;
Право да назначаваме
експерти за установяване на
размера на Вредите и на
други обстоятелства,
свързани със
Застрахователното
събитие;
Право за собствена сметка
да извършваме действия, да
водим преговори и да
сключваме спогодби във
връзка с осъществяване на
отговорността на трети
лица, към които имаме право
на регрес по Застраховката,
както и с оглед на претенции
на трети лица по повод на
Застрахователно събитие.
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2.4 КАКВО СЛЕДВА
ПРИ НАСТЪПВАНЕ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?
Ние искаме да сме на
разположение при
непредвидени ситуации.
Този раздел Ви дава
информация как по бърз и
лесен начин да ни
уведомите за възникнало
Застрахователно
събитие. Ако спазите
точно стъпките в
процеса, ще минете през
него лесно и удобно, и
Вашата претенция ще
бъде обработена възможно
най-бързо.

2.4.1 Застрахователна
претенция
Уведомяване за
Застрахователно
събитие

Предявяване на
застрахователна
претенция
Оглед и оценка на
вредите

Уведомяване за застрахователно събитие
При настъпване на
Застрахователно събитие,
лицето, което желае да получи
застрахователно обезщетение,
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2.4 КАКВО СЛЕДВА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ВРЕДА?
2.4.1 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

е длъжно да ни уведоми в срок до
5 работни дни от узнаването за
него. За риска „Кражба“
уведомяването е в срок до 25
часа от узнаване на събитието,
а в случай че срокът изтича в
неработен ден - до края на
първия работен ден, след
изтичане на 25-часовия срок.
Във връзка с риска „Гражданска
отговорност“ сте длъжни да ни
уведомите в срок до 7 работни
дни от узнаването:
•
•
•

На обстоятелствата, които
биха могли да доведат до
неговото възникване;
За настъпване на
Застрахователно събитие;
За предявени претенции,
връчване на съобщение за
искова претенция, както и
извършване на плащания по
предявени претенции, срещу
Вас или член на Вашето
Домакинство. В тези случаи
уведомяването е в писмена
форма.

При предявен съдебен иск от
Увредено лице сте длъжни в
законовия срок да поискате
нашето привличане в процеса,
когато това е допустимо.
Уведомяването за настъпило
Застрахователно събитие може
да извършите на телефон:
0700 13 014, на e-mail: 001@allianz.
bg или във всяко Структурно
звено на застрахователя.

Предявяване на застрахователна претенция
Лицето, което желае да получи
застрахователно обезщетение,
е длъжно да отправи писмена
застрахователна претенция.
Застрахователната претенция,
към която се прилагат
документите, посочени по-долу,
може да бъде подадена:
• На e-mail: 001@allianz.bg, ако е
приет този начин на
комуникация, съгласно
ЗЕДЕУУ,
• По пощата, на адреса,
посочен в
застрахователната полица,
или
• Във всяко наше Структурно
звено.
В претенцията следва да се
изложат обстоятелствата,
свързани с настъпването на
събитието, и да се опишат
Вредите, както и да се
предоставят пълни и точни
данни за банковата сметка, по
която да извършим плащанията,
освен в случаите на
възстановяване в натура.
Промяната на банковата
сметка ни обвързва, само след
като бъдем изрично и писмено
уведомени преди плащането.
Доказателства за установяване
на Застрахователното събитие
и размера на Вредата
Лицето, което желае да получи
застрахователно обезщетение,
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следва да докаже своята
застрахователна претенция по
основание и размер. За целта
трябва да осигури лично и за
своя сметка необходимите
доказателства.
За установяване настъпването
на Застрахователно събитие и
размера на Вредата следва да
се представят съобразно
конкретния случай:
•

Документи, издадени от
компетентни органи (напр.
служба за пожарна
безопасност и защита на
населението,
хидрометеорологична
служба, сеизмологичен
институт, МВР, разследващи
органи) вкл. заключително
постановление, обвинителен
акт, постановление за
спиране или прекратяване на
наказателното
производство, съдебно
решение);

0700 13 014
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•

Чертежи, фотоснимки,
анализи, експертизи,
протоколи, справки, списъци
с липсващо имущество и т.н.

След представяне на
доказателствата лицето,
което желае да получи
застрахователно обезщетение,
следва да докаже правата си
върху увреденото или погинало
имущество. Ние можем да
изискаме допълнително и други
доказателства за определяне
основателността и размера на
дължимото обезщетение при
спазване на условията и
сроковете на КЗ, както и да ни
представите документи в
оригинал.
Оглед и оценка на
Вредите
Ние имаме право да извършим
оглед на увреденото имущество
в срок до 5 работни дни от
уведомяване за
Застрахователното събитие.
При извършване на огледа
следва да присъства
Застрахованият или негов
представител. Увреденото
имущество трябва да бъде
запазено във вида, в който е,
освен ако не се налага ремонт и/
или други изменения, за да се
ограничат Вредите.
Необходимите ремонти и/или

2.4 КАКВО СЛЕДВА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ВРЕДА?
2.4.1 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

изменения могат да бъдат
започнати, ако не извършим
огледа в този срок, като се
запази увреденото имущество
или негови остатъци на наше
разположение.
Установяването на размера на
Вредите може да бъде
извършено на базата на:
• Оценка на Застрахователя
Оценката се изготвя на база
актуалния към датата на
Застрахователното събитие
„Справочник за цените в
строителството“ на
„Стройексперт – СЕК“. Когато
Вие, като Застрахован, не сте
съгласен с нашата оценка,
можете за своя сметка да
възложите оценката на експерт.
Когато има различие между
двете оценки и не се постигне
споразумение, двете страни
посочват трето лице –
арбитър, разноските за който
си поделят поравно и чието
заключение е окончателно. База
за изготвяне на оценката от
експерта и арбитъра също е
актуалният към датата на
Застрахователното събитие
„Справочник за цените в
строителството“ на
„Стройексперт – СЕК“.
•

Документи от
Застрахования
Представена от Вас, като

Застрахован, ясна,
изчерпателна и обоснована
документация за отстраняване
на Вредите с Ваши cили и
cpeдcтвa или чрез възлагане на
трето лице. В този случай е
необходимо предварително
писмено одобрение от наша
страна, като имаме право да
проверим извършените работи.
Разноските за експерти,
привлечени от нас, за
установяване на
Застрахователното събитие и/
или размера на Вредата, са за
наша сметка. Когато Вие, като
Застрахован, не сте съгласен с
направените констатации
относно установяването на
Застрахователното събитие и/
или размера на Вредата, можете
за своя сметка да привлечете
друг експерт.

МОЖЕ ДА
ИЗВЪРШИМ ОГЛЕД
НА УВРЕДЕНОТО
ИМУЩЕСТВО ДО 5
РАБОТНИ ДНИ СЛЕД
УДОВЕДОМЯВАНЕ
ЗА СЪБИТИЕТО
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2.4.2 Уреждане на
застрахователна
претенция.
Застрахователно
обезщетение.
Определяне на
застрахователното
обезщетение.
Застрахователна стойност.
Определяне на застрахователното
обезщетение
Срок за плащане
на застрахователното
обезщетение
Прехвърляне на
застрахованото
имущество
Плащане на
застрахователно
обезщетение в
случай на смърт

Застрахователното
обезщетение е равно на размера
на Вpeдaтa към дaтaтa на
настъпване на
Застрахователното събитие,
но не повече от
Застрахователната сума
(съответно лимита на
отговорност), освен в случаите
на подзастраховане.
При настъпване на
Застрахователно събитие ние
ще заплатим на правоимащите
лица застрахователно
обезщетение за рисковете и до
размерите, съгласно условията
по Застраховката.
При Тотална щета ние дължим
обезщетение в размер на
Възстановителната стойност
на погиналото или увредено
имущество, каквато е
непосредствено пpeди
Застрахователното събитие. В
този случай имаме право да
получим собствеността върху
остатъците от него или да
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приспаднем тяхната стойност
от застрахователното
обезщетение.
При Конструктивна пълна
загуба ние дължим обезщетение
в размер на пълната
Възстановителна стойност на
увредените Движими вещи, ако
получим собствеността върху
тях, или обезщетение в размер
на 80% от Възстановителната
стойност на увредените
Движими вещи, ако те останат
Ваша собственост.

въз основа на
Възстановителната стойност,
каквато е непосредствено
пpeди Застрахователното
събитие.
Дължимото застрахователно
обезщетение се изчислява, като
от неговия размер, формиран на
база настъпилата Вреда, ce
пpиcпaдaт:
•

Сумите, кoито Вие сте
получил кaтo обезщетение
от трети лица, причинили и/
или отговорни за Вpeдитe;
Стойността на останките
(запазените части и
вторични суровини), когато
са останали във Ваша
собственост;
Договореното в
застрахователната полица
самоучастие;
Дължимите, но неплатени
вноски от
застрахователната премия.

Пpи Частична вреда на
Застрахованото имущество, то
се счита за застраховано дo
изтичане cpoкa нa
Застраховката. В този случай
Застрахователната сума е
равна на разликата между
първоначалната
Застрахователна сума и
изплатеното обезщетение,
освен aкo Застрахованото
имущество бъде
дозастраховано до края на
срока на Застраховката. За
дозастраховането се заплаща
допълнителна застрахователна
премия за времето до изтичане
срока на Застраховката, като
се издава добавък към
застрахователната полица.

•

Пpи Частични вреди размерът
на обезщетението се определя

Ако след плащане на застрахователното обезщетение,

•
•

Обезщетение не се дължи за
подобрения на Застрахованото
имущество, т.е. за количествени
и качествени изменения, които
надхвърлят състоянието на
Застрахованото имущество
преди настъпване на
Застрахователното събитие.
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противозаконно отнетото или
изгубено Застраховано
имущество е намерено, Вие,
като Застрахован, сте длъжен
да прехвърлите правото на
собственост върху него на нас
или на писмено посочено от нас
лице. В случай че желаете да
задържите намереното
имущество, Вие сте длъжен да
ни върнете полученото
обезщетение и всички останали
разумни разноски, направени от
нас, във връзка с възникналата
Вреда.

претърпени Вреди по риск
„Домашен асистанс“ се извършва
в натура или по указан от нас
начин.

С Ваше съгласие, като
Застрахован, ние можем дa
възстановим претърпените от
Вас Вpeди в натура.
Възстановяването на

•

НИЕ ИЗПЛАЩАМЕ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА
САМО ПО БАНКОВ
ПЪТ
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В застрахователното
обезщетение по риск
„Гражданска отговорност“ се
включват:
•

•

•

Имуществени и
неимуществени Вреди, които
са пряк и непосредствен
резултат от
Застрахователното
събитие;
Пропуснати ползи, които
представляват пряк и
непосредствен резултат от
непозволено увреждане;
Лихви за забава, когато
застрахованият отговаря
за тяхното плащане пред
Увреденото лице при
условията на чл. 429, ал.3 от
КЗ;
Разноските, присъдени в
полза на Увреденото лице по
съдебни дела, водени срещу
застрахования, за
установяване на
гражданската му
отговорност, когато ние сме
привлечени в процеса.

2.4 КАКВО СЛЕДВА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ВРЕДА?
2.4.2 УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

Срок за плащане на
застрахователното
обезщетение. Лихва за забава.
Срокът за изплащане на застрахователно обезщетение е до 15
работни
дни,
считано
от
датата на представяне на
всички изискани от нас документи, необходими за установяване
на Застрахователното събитие
и размера на плащането. След изтичане на този срок ние дължим
законна лихва за забава върху
дължимото
застрахователно
обезщетение.
Застрахователното
обезщетение се изплаща само по
банков път на:
• Вас, като Застрахован;
• Трето Ползващо лицe,
посочено в
застрахователната полица;
• На собственика на
Застрахованото имущество
при спазване на правилата
за застраховане на чуждо
имущество, когато в
полицата като Застрахован
е посочено лице, което не е
собственик.
Застрахователно обезщетение
може да се изплати на лице,

което е изрично упълномощено с
писмено пълномощно с
нотариална заверка на
подписите за съответната
застрахователна претенция или
плащане. В пълномощното
следва да се съдържа изявление,
че упълномощителят е уведомен
за правото си да получи
плащането лично.
Когато трето Ползващо се лице
умишлено е причинило
Застрахователното събитие
без знанието и участието на
Застрахования или на другите
Ползващи се лица,
застрахователното
обезщетение се изплаща на
другите Ползващи се лица, а ако
няма такива – на Застрахования
или на неговите наследници.
По отношение на риск
„Гражданска отговорност“
спогодбата между Увреденото
лице и застрахования, както и
признаването на задължението,
имат действие за нас, ако сме ги
одобрили. Ако застрахованият е
удовлетворил Увреденото лице,
той има право да получи от нас
застрахователно обезщетение
в рамките на
Застрахователната сума
(лимита на отговорност) и на
покритието по Застраховката,
при спазване изискванията на
предходното изречение.
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2.4.3 Промяна в
обстоятелствата

Прехвърляне на
застрахованото имущество
Ако по време на действието на
Застраховката,
Застрахованото имущество
бъде прехвърлено, новият
собственик встъпва в правата
и задълженията Ви, като
Застрахован. Вие и новият
собственик сте солидарно
отговорни за заплащане на
неплатената част от
застрахователната премия до
прехвърляне на собствеността.
Ние имаме право да прекратим
застрахователното
правоотношение с новия
собственик на Застрахованото
имущество с едномесечно
писмено предизвестие. Правото
на прекратяване се погасява,
когато не бъде упражнено от
нас в рамките на 1 месец след
узнаване за промяната в
правото на собственост на
Застрахованото имущество.
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Новият собственик на
Застрахованото имущество
има право да прекрати
застрахователното
правоотношение незабавно,
като писмено ни уведоми за
това. Правото на прекратяване
се погасява, когато не бъде
упражнено от новия собственик
в рамките на 1 месец след
придобиването, а ако същият не
е знаел за наличието на
Застраховката – след
узнаването. В тези случаи на
прекратяване на
застрахователното
правоотношение Вие сте длъжен
да заплатите дължимата
застрахователна премия до
датата на прекратяването, а
ние да върнем частта от нея,
съответстваща на периода
след датата на прекратяване
на застрахователното
покритие.
Вие и новият собственик сте
длъжни да ни уведомите писмено
в 7-дневен срок от прехвърляне
на правото на собственост за
това обстоятелство. При
неспазване на посоченото
задължение ние не сме длъжни да
платим застрахователно
обезщетение, в случай че
Застрахователното събитие е
настъпило след изтичането на 1
месец от датата на

2.4 КАКВО СЛЕДВА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ВРЕДА?
2.4.3 ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

прехвърляне на правото на
собственост и при условие, че не
бихме сключили
съществуващата Застраховка
с новия собственик, поради
съществено увеличение на риска.
Ние не можем да се позовем на
това свое право, когато към
момента на настъпване на
Застрахователното събитие
сме знаели за прехвърлянето на
правото на собственост или е
изтекъл едномесечният срок за
отправяне на предизвестие за
прекратяване на
Застраховката и не сме я
прекратили.

Ползващи се лица. Плащане на
застрахователно обезщетение
в случай на смърт.
Вие, като Застраховащ, може да
сключите Застраховката от
свое име в полза на трето
Ползващо се лице.
В случай на застраховане с
определяне на трето Ползващо
се лице, то има право да получи
застрахователното
обезщетение и всички права по
Застраховката в случаите на
Застрахователно събитие.
Вие, като Застраховащ, може да
отмените уговорката за
определяне на трето Ползващо
се лице без негово съгласие,
освен ако е настъпило
Застрахователно събитие.
Отмяната ни обвързва от
получаване на Вашето писмено
уведомление.
При смърт на Ползващото се
лице към датата на плащане на
застрахователното
обезщетение, същото се
изплаща на Застрахования,
освен ако в застрахователната
полица е договорено друго.
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2.4.4 Допълнителни задължения,
свързани със застрахователна претенция
ЗАСТРАХОВАН
Вие, като Застрахован, сте
длъжен да вземете мерки за
предпазване на Застрахованото
имущество от Вреди, да
спазвате нашите предписания и
тези на компетентните органи
за отстраняване на
източниците на опасност за
причиняване на Вреди, както и
да допускате наши
представители за извършване
на проверки. При неизпълнение на
това задължение имаме право
да прекратим Застраховката,
само ако не е настъпило
Застрахователно събитие. При
настъпването на
Застрахователно събитие
можем да откажем плащане на
обезщетение, ако събитието е
следствие от неизпълнение на
Ваше задължение по изречение
първо.
При настъпване на
Застрахователно събитие Вие,
като Застрахован, сте длъжен
да положите максимални усилия,
за да намалите размера на
Вредите и да спазвате нашите
указанията. При неизпълнение на
това задължение ние може да
намалим застрахователното
обезщетение.
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Ние ще Ви обезщетим отделно
за разходите, които сте
направил за ограничаване на
Вредите, когато сте действали
с необходимата за случая грижа,
дори ако усилията Ви са
останали безрезултатни.
Когато разходите са били
направени в изпълнение на
нашите указания, ние можем да
бъдем задължавани и над
Застрахователната сума.
Ние ще Ви възстановим
направените разходи за
установяване на причините и
размера на Вредите, когато
тези разходи са били
предварително одобрени от нас.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ
Ние можем дa участваме в
спасяването на
Застрахованото имущество,
кaтo посочим необходимите за
това мерки, вoдим пpeгoвopи и
cключвaме споразумения c
тpeти лица, във връзка с
ограничаване на Вpeдитe или
възстановяване на
Застрахованото имущество.
САНКЦИИ
•

Ние имаме право да откажем
плащане, ако Вие, като
Застрахован, Ползващото се
лице или Вашите
наследниците, не сте

2.4 КАКВО СЛЕДВА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ВРЕДА?
2.4.4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

изпълнили в срок
задължението си за
уведомяване за настъпило
Застрахователно събитие и
това е направено с цел да се
попречи за установяване на
обстоятелствата, при
които то е настъпило, или
неизпълнението е направило
невъзможно установяването
им от наша страна.
•

•

Вие, като Застрахован, сте
длъжен да ни сътрудничите
за установяване на
събитието и за определяне
размера на дължимото
обезщетение, като
предоставяте пълна
информация за
обстоятелствата, довели
до възникването на
събитието, и за размера на
претърпените Вреди. При
неизпълнение на това Ваше
задължение, си запазваме
правото частично или изцяло
да откажем
удовлетворяване на
застрахователната
претенция.

•

•

•

•

•

Ние можем да откажем
плащане на
застрахователно
обезщетение:
При умишлено причиняване на
Застрахователното
събитие от лице, което има
право да получи
застрахователното
обезщетение;
При умишлено причиняване на
Застрахователното
събитие от Застраховащия
с цел получаване на
застрахователното
обезщетение от друго лице;
При неизпълнение на
задължение по
Застраховката от Ваша
страна, което е значително,
с оглед нашия интерес, било е
предвидено в закон или в
Застраховката и е довело до
възникване на
Застрахователното
събитие;
В други случаи, предвидени
със закон.

Няма да откажем плащане,
ако сме узнали за настъпване
на Застрахователното
събитие преди да сме
уведомени по реда на
Застраховката.
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2.5 КАКВО ОЩЕ
Е ВАЖНО
ДА ЗНАЕТЕ?
В този раздел ще
намерите информация
относно плащането на
застрахователната
премия и прекратяването
на Застраховката.

2.5.1. Застрахователна премия
ПЛАЩАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия е
определена от нас паричната
сума, която Застраховащият,
следва да плати еднократно при
сключване на Застраховката.
Може да бъде договорено
разсрочване само на годишната
застрахователна премия, като
отделните вноски и сроковете
за плащането им се посочват в
застрахователната полица. Ако
през периода на действие на
Застраховката
Застрахователният риск
значително се увеличи или
намали, всяка от страните може
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да иска съответно увеличение
или намаление на
застрахователната премия или
прекратяване на
Застраховката при спазване
изискванията на КЗ.
При неплащане на поредна
вноска от разсрочената
застрахователна премия, ние
можем да прекратим
Застраховката. Това право
можем да упражним с наше
писмено уведомление до Вас.
Писменото уведомление се
смята за връчено и
Застраховката се прекратява
автоматично, когато в
застрахователната полицата е
изрично посочено, че
Застраховката ще се смята за
прекратена след изтичането на
посочения в нея срок. В този
случай допълнително изрично
писмено изявление от наша
страна до Вас, като
Застраховащ, не е необходимо.
В случай, че имаме изискуемо
вземане по Застраховката, вкл.
за застрахователна премия,

2.5 КАКВО ОЩЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ?
2.5.1 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

можем да го удържим от
вземането на всяко правоимащо
лице към нас, което произтича
от Застраховката.
ДАНЪК ВЪРХУ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия се
облага с данък по Закона за
данъка върху
застрахователните премии.
ВРЪЩАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
В случай на прекратяване на
Застраховката преди изтичане
на застрахователния период,
ние имаме право на
съответната премия, само за
частта от него, през който сме
носили покритие.

ПЛАЩАЙТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ В СРОК, ЗА ДА
НЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ЗАСТРАХОВКАТА
ВИ

2.5.2. Срок и валидност на
Застраховката
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА.
НАЧАЛО НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО
ПОКРИТИЕ.
Застраховката се сключва за
срок от една година, освен ако в
полицата бъде договорен друг
срок.
Застрахователното покритие
влиза в сила в деня и часа,
посочен за начало в
застрахователната полица и
при условие, че е платена цялата
дължима премия или първата
вноска от нея при разсрочено
плащане на премията, освен ако
е уговорено друго.
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ. ИЗЧАКВАТЕЛЕН
ПЕРИОД.
Период на застрахователно
покритие е периодът, през
който ние носим риска по
Застраховката.
Изчаквателният период е 10 дни
от влизане в сила на
застрахователното покритие
по Застраховката. През този
период не се покриват рискове,
при които времето на
настъпване на
Застрахователното събитие не
може да бъде потвърдено с
документ, издаден от
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компетентен орган, и не се
дължи застрахователно
обезщетение. При подновяване
на изтичаща Застраховка и по
рисковете „Домашен асистанс“
и „Гражданска отговорност“ не
се прилага изчаквателен период.
ОТКАЗ ПОРАДИ ИЗМАМА
Ако Застрахователната
претенцията е измамлива или
ако при предявяването й се
използват Измамливи действия,
средства или похвати, както и
ако Застрахователното
събитие е причинено умишлено
от Застраховащия/
Застрахования или други
правоимащи лица по
Застраховката, всички
предявени и неизплатени
претенции по нея се отказват
от нас, а лицето, осъществило
тези действия или бездействия,
ще бъде предадено на
компетентните органи. При
представяне на неверни и
неточни сведения, използване на
неистински или преправени
документи и документи с
невярно съдържание, с цел
неправомерно получаване на
обезщетение по Застраховката,
ние имаме право да откажем
изплащане и да прекратим
едностранно Застраховката,
като всички платени премии
остават в наша полза.
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Ние ще бъдем в правото си да
забавим плащането на
обезщетение, ако има съмнения
относно Вашите права или
правата на Ползващото лице/
Увреденото лице да бъде
получено Застрахователно
обезщетение, до получаването
на необходимите
доказателства за противното.
Ако е започнало наказателно или
административно
производство срещу
Застрахования/Ползващото
лице/Увреденото лице по повод
или във връзка със
Застрахователното събитие
или със застрахователното
правоотношение, както и в
случаите на гражданско правен
спор пред съд, който засяга
застрахователното
правоотношение или
изплащането на обезщетение,
ние имаме право да отложим
плащането до приключване на
производствата с влязъл в сила
надлежен акт.
КРАЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО
ПОКРИТИЕ
Застрахователното покритие
изтича в деня и часа, посочен за
край в застрахователната
полица, освен ако не е
прекратено предсрочно.

2.5 КАКВО ОЩЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ?
2.5.2 СРОК И ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ
Правата и задълженията по
Застраховката във връзка със
застрахователното
обезщетение се погасяват с
тригодишна давност, считано
от датата на настъпване на
Застрахователното събитие,
освен по преки искове по риска
„Гражданска отговорност“,
които се погасяват с
петгодишна давност, считано
от датата на настъпване на
Застрахователното събитие.
Вземанията за лихви върху
застрахователното
обезщетение се погасяват с
тригодишна погасителна
давност.
Вземането за застрахователна
премия се погасява в
тригодишен срок от датата на
съответния падеж.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД
Застрахователен период е
периодът, за който се определя
застрахователна премия. Той е
една година, освен ако премията
се определя за по-кратък срок.

2.5.3 Промени, засягащи
Застраховката
Измененията и допълненията по
Застраховката се извършват
писмено с допълнителни
споразумения (добавъци), които
са неразделна част от нея.
Ако Застраховката е сключена в
полза на трето лице, Вие, като
Застраховащ, нямате право да
искате изменения и допълнения,
ограничаващи действието на
Застраховката и/или правата
на Ползващото лице, без
неговото писмено съгласие.
ПРОМЯНА НА АДРЕСИ
Вие, като Застраховащ, сте
длъжен да ни съобщавате всяка
промяна на своето име, фирма
или наименование или адрес за
кореспонденция, които са
посочени в застрахователната
полица или в други предоставени
ни документи. В случай че Вие не
изпълните това свое задължение
или посочите невярна
информация, всяко писмено
изявление от наша страна,
изпратено от нас на адреса,
последно обявен пред нас, се
смята за връчено и получено от
Вас с всички предвидени в закона
или в Застраховката правни
последици.
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Вие, като Застраховащ, можете
да посочите и адрес на
електронна поща (e-mail адрес) и
номер на мобилен телефон, на
които да изпращаме електронни
съобщения и/или кратки
текстови съобщения (SMS) за
дължими застрахователни
премии, предсрочно
прекратяване на
Застраховката и други. Вие сте
длъжен да ни уведомите за
променени номер на мобилен
телефон или e-mail адрес. В
случай че не ни уведомите
писмено за промяната,
съобщенията, изпратени на
обявените пред нас номера на
мобилен телефон/e-mail адрес, се
смятат за връчени и получени
от Вас.
Всяка промяна на адресите и
имената на Застраховащия,
Застрахования или на
Ползващото се лице се извършва
след представяне на писмено
заявление от страна на
Застраховащия, придружено с
удостоверяващите документи,
изискани от нас.
ПРОМЯНА В
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ РИСК
(а) При сключване на
Застраховката Вие, като
Застраховащ, сте длъжен да
обявите точно и
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изчерпателно всички
съществени обстоятелства,
които са Ви известни или при
положена дължима грижа
трябва да са Ви известни и
са от значение за риска.
(б) Ако Вие, като Застраховащ,
съзнателно сте обявил
неточно или сте премълчал
обстоятелство, при
наличието на което не бихме
сключили Застраховката,
ако сме знаели за това
обстоятелство, можем да
прекратим Застраховката.
Това право може да се
упражни в 1-месечен срок от
узнаване на
обстоятелството. В този
случай задържаме платената
част от премията и имаме
право да искаме плащането
й до прекратяването на
Застраховката.
(в) Ако съзнателно неточно
обявеното или премълчано
обстоятелство е от такъв
характер, че бихме сключили
Застраховката, но при други
условия, можем да поискаме
изменението й. Това право
може да се упражни в
1-месечен срок от узнаване
на обстоятелството. Ако
Вие, като Застраховащ, не
приемете предложението за
промяна на Застраховката в
2-седмичен срок от
получаването му,

2.5 КАКВО ОЩЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ?
2.5.3 ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се
прекратява. В този случай
задържаме платената част
от премията и имаме право
да искаме плащането й до
прекратяването на
Застраховката.
(г) Когато в случаи по букви (б) и
(в) настъпи
Застрахователно събитие,
можем да откажем изцяло или
частично плащане на
застрахователно
обезщетение, само ако
неточно обявеното или
премълчано обстоятелство
е оказало въздействие за
настъпването на
събитието. Когато
обстоятелството е оказало
въздействие само за
увеличаване размера на
Вредите, не можем да
откажем плащане, но можем
да го намалим, съобразно
съотношението между
размера на платената
премия и на премията, която
трябва да се плати според
реалния Застрахователен
риск.
(д) Букви (б) - (г) се прилагат и
ако Вие, като Застраховащ,
сте сключили
Застраховката чрез
пълномощник или за сметка
на трето лице и укритото
обстоятелство да е било
известно на Застрахования

или на Вашия пълномощник,
съответно на третото
лице.
(е) Букви (б) - (г) се прилагат и
ако Вие, като Застраховащ,
сте сключили
Застраховката чрез
пълномощник или за сметка
на трето лице и укритото
обстоятелство да е било
известно на Застрахования
или на Вашия пълномощник,
съответно на третото
лице.
(ж) В случаите по буква (е) при настъпване на Застрахователно събитие преди изменението или прекратяването
на Застраховката, не можем
да откажем плащане на застрахователното обезщетение, но можем да го намалим
съобразно съотношението
между размера на платената
премия и на премията, която
трябва да се плати според
реалния Застрахователен
риск.
(з) По време на действието на
Застраховката Застрахованият е длъжен да обявява
пред нас всички
новонастъпили
обстоятелства, за които
при сключването на
Застраховката сме
поставили писмено въпрос.
Обявяването на
обстоятелствата трябва
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да се извърши незабавно след
узнаването им. При
неизпълнение на това
задължение се прилагат
съответните последствия
по букви (б) – (ж).
(и) Вие, като Застраховащ, сте
длъжен да предоставите на
Застрахования цялата
информация, която сте
получили от нас относно
условията на сключената
Застраховка и която е
необходима за упражняване
на правата му по
Застраховката.
ПРОМЕНИ В
ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО
ПОКРИТИЕ
Вие, като Застраховащ, по всяко
време от действието на
Застраховката, срещу
заплащане на допълнителна
застрахователна премия, имате
право да поискате следните
промени:
• Добавяне на нови обекти на
застраховане;
• Увеличаване на
Застрахователната сума по
рисковете „Стъкла“ и
„Гражданска отговорност“;
• Закупуване на риска
„Земетресение“.

58

СМЪРТ
В случай на смърт на
Застрахования полицата
остава в сила спрямо
наследниците на
Застрахованото имущество,
като се прилагат съответно чл.
413 – 416 от КЗ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ЗАСТРАХОВКАТА
Застраховката се прекратява:
• По взаимно писмено съгласие
между страните;
• С едномесечно писмено
предизвестие от всяка една
от страните;
• С изтичането на срока, за
който е сключена;
• При неплащане на
Застрахователната премия
или първата вноска от нея в
указания в
застрахователната полица
срок;
• В други случаи, предвидени в
КЗ и нея.
Финансовите отношения между
страните се уреждат към
датата на прекратяване на
Застраховката, освен ако
страните договорят друго.

2.5 КАКВО ОЩЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ?
2.5.3 ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ ЗАСТРАХОВКАТА

2.5.4 Уреждане на спорове
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Отношенията между Застраховащия,
Застрахования
и
Застрахователя се уреждат от
условията на Застраховката, а
за неуредените въпроси се
прилага действащото българско
законодателство.
ПОДСЪДНОСТ
Споровете, възникнали във
връзка със застрахователното
правоотношение, се
разрешават по доброволен ред,
а при непостигане на
споразумение - от компетентен
български съд.
КЛАУЗА ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
При несъответствие между
Застрахователната полица и
този Наръчник има сила
уговореното в полицата.
ЖАЛБИ И ПРОЦЕДУРИ
Ползвателите на
застрахователни услуги могат
да подават жалби на всеки етап
от обслужването им:
• По телефона - в Единен
център за обслужване на
клиенти на тел.: 0700 13 014;
• В писмен вид - във всяко
Структурно звено на

застрахователя;
По поща – на адреса за
кореспонденция, посочен в
застрахователната полица;
• На e-mail адрес за
оплаквания: cm@allianz.bg;
• На интернет сайта www.
allianz.bg чрез формата за
контакт.
При подаване на жалбата се
изисква да се посочи актуален
адрес (и/или е-mail адрес) за
обратна връзка, на който да
бъде получен нашият писмен
отговор.
Редът за подаване и
разглеждане на жалби по повод
на застрахователни претенции
е съгласно правилата за
уреждане на претенции на ЗАД
„Алианц България“ по чл. 104, ал. 1
от КЗ, които са достъпни на
интернет сайтa www.allianz.bg
В законоустановения срок ще
изпратим мотивиран писмен
отговор по подадената жалба.
На територията на Република
България споровете, свързани с
предоставянето на застрахователни услуги, могат да бъдат
разгледани извънсъдебно в производство по Алтернативното
решаване на спорове пред секторната помирителна комисия
към Комисията за защита на потребителите (адрес: гр. София
1000, пл. Славейков № 4А;
тел. 02/ 9330 588;
интернет сайт www.kzp.bg;
e-mail: adr.ins@kzp.bg).
•
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2.5.5 Допълнителна информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Ние приемаме, че ако Вие сте
изразил своето изрично съгласие
в застрахователната полица и/
или други писмени
договорености между нас, че:
•

и
•

Правната сила на
електронния подпис и на
усъвършенствания
електронен подпис е
равностойна на тази на
саморъчния подпис на
лицето, правещо изявления
по повод на Застраховката;
Желаете да бъдете адресат
на Електронни изявления по
смисъла на чл. 5 от ЗЕДЕУУ
по повод на Застраховката,

в случаите, когато писмената
форма на уведомяване по
Застраховката е задължителна,
съгласно КЗ, уведомяванията
между нас и Вас, като
Застраховащ, по
Застраховката могат да се
извършват и чрез използването
на електронен подпис по смисъла
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на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 или на
усъвършенстван електронен
подпис по смисъла на чл. 3, т. 11
от Регламент (ЕС) № 910/2014.
ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Адресите за кореспонденция
между нас и Вас се посочват в
застрахователната полица.
Освен ако не е уговорено друго,
връчването на документи по
Застраховката се счита за
надлежно, когато са предадени
на ръка, по пощата или чрез
куриерска служба с препоръчана
пратка с обратна разписка, на
адреса на всяка от страните по
Застраховката. Документите
се считат за получени от
другата страна на датата на
личното предаване, ако е
предадено на ръка; на датата
на обратната разписка за
получаване, когато са предадени
чрез пощата или чрез куриерска
служба.

2.5 КАКВО ОЩЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ?
2.5.5 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Ние сме администратор на
лични данни, който обработва
личните данни при спазване
изискванията на Закона за
защита на личните данни и на
Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския Парламент и на
Съвета от 27.04.2016 г. относно
защитата на физическите лица
във връзка с обработването на
лични данни и относно
свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива
95/46 ЕО.
Лични данни, събирани и
обработвани от нас, могат да
бъдат имена, адрес, дата на

раждане, пол, номер на документ
за самоличност, телефонни
номера, адреси на електронна
поща, данни за банкова сметка
и/или кредитни/дебитни карти,
начин на живот и други.
Ние използваме лични данни за
следните цели:
•

•

Подготвяне, сключване и
администриране на договори
за ползване на финансови
услуги на лицето, чиито
лични данни се обработват;
Предоставяне на услуги и
продукти, които по-точно
отговарят на потребности
на лицето, чиито лични данни
се обработват;
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•

•

Изпълнение на законовите
изисквания към
Застрахователя,
предоставящ финансови
услуги;
Изпращане на информация,
свързана с договори, както и
такава за продукти и услуги,
които да отговорят на
потребности на лицето,
чиито лични данни се
обработват.

Ние можем да предоставим
достъп до личните данни, които
съхраняваме и обработваме, на
следните институции/лица:
•

•

•
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Държавни и други публични
органи, дружества от
групата на Алианц, други
застрахователни и/или
презастрахователни
дружества,
застрахователни
посредници/брокери, банки и
други;
Технически консултанти,
адвокати, оценители на
щети, сервизи, лекари, както
и компании, на които ние
предоставяме извършването
на конкретна дейност;
При наша реорганизация и/
или преобразуване или

•

продажба на
застрахователен портфейл,
както и всякакво друго
отчуждаване на част от
нашата дейност или активи,
включително при
производство по
несъстоятелност;
Изпълнение на законово
задължение, включително и
при производство,
инициирано по сигнал или
жалба от страна на лице,
чиито лични данни се
обработват.

Лицето, чиито данни се
обработват, има следните
права, касаещи личните му
данни:
•

•
•
•

Достъп до информация,
касаеща начина на
обработване и разкриване
на лични данни;
Ограничаване на
обработването на лични
данни;
Оттегляне на съгласието за
обработването на лични
данни;
Спиране на обработването
на личните данни,
включително за целите на
директния маркетинг;

2.5 КАКВО ОЩЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ?
2.5.5 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

•
•

•

Коригиране или заличаване на
лични данни;
Предоставяне на лични данни
на друго дружество за
предлагане на финансови
услуги;
Подаване на жалба, касаеща
обработката и
съхранението на личните
данни.

Лицето, чиито данни се
обработват, може да
осъществи горепосочените
права с писмено заявление,
изпратено до нас.
Лицето, чийто данни се
обработват, има право на
информация и достъп, както и да
поиска поправка, до отнасящите
се за него лични данни,
обработвани от нас, като
информацията и достъпа до тях
се предоставят безплатно.

застрахователния риск или по
друг начин застрашава
реализацията на законните ни
интереси.
Ние сме предприели всички
законово определени мерки за
защита на личните данни,
съгласно действащото
българско и европейско
законодателство. Подробна
информация относно мерките за
защита на данните, целите, за
които се събират и лицата, на
които могат да бъдат
разкрити, се съдържа на следния
електронен адрес:
www.allianz.bg/GDPR.

В случай че лицето откаже да
предостави личните си данни,
ние можем да откажем
сключването на Застраховката
и/или да прекратим
обслужването й, ако липсата на
тези данни не ни дава
възможност да извършим
обективна оценка на
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2.6 ДЕФИНИЦИИ
В този раздел бихме искали
да обясним
застрахователните
понятия, използвани в
Наръчника. Тук можете да
намерите използваните
дефиниции и съкращения:

АПАРТАМЕНТ
е обособена част от сграда,
предназначен за задоволяване
на жилищни нужди.
АТЕЛИЕ
е обособена част от сграда,
използвано за задоволяване на
жилищни или творчески нужди.
БУРЯ
движение на въздуха при скорост
на вятъра не по-малко от 15
метра в секунда.
ВИЛА
е еднофамилна вилна сграда,
предназначена за временно
обитаване.
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ВРЕДА
е неблагоприятна промяна чрез
засягане, накърняване или
унищожаване на човешко благо
– имущество, права, телесна
цялост, здраве и психическо
състояние.
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОЙНОСТ
e стойността за
възстановяване на
Застрахованото имущество с
ново от същия вид и качество, в
това число всички присъщи
разходи за дocтaвкa,
cтpoитeлcтвo, монтаж и дpyги,
без прилагане на обезценка.
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ГАРАЖ
е самостоятелен обект или
обособена част от сграда,
предназначен за паркиране.
ГРАБЕЖ
е престъпление, съгласно чл. 198
от НК.
ГРАДУШКА
е валеж от ледени късове.
ДВИЖИМА ВЕЩ
е материален предмет, който
има самостоятелно
съществуване и не е трайно
прикрепен към Недвижим имот и/
или земя.
ДОМАКИНСТВО
са лицата, без оглед на
родствената връзка помежду
им, живеещи заедно в общо
жилище, при условие че са
регистрирани по настоящ или
постоянен адрес в това жилище
към момента на
Застрахователното събитие и
имащи общ бюджет.
ЕКСПЛОЗИЯ
е внезапно освобождаване на
енергия, предизвикано от
стремежа на газове или пари към
разширение, при което се
разкъсват стените на съд или
преносно съоръжение и става
внезапно изравняване на
налягането.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОЙНОСТ Е
СТОЙНОСТТА ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЗАСТРАХОВАНОТО ИМУЩЕСТВО
С НОВО ОТ СЪЩИЯ
ВИД И КАЧЕСТВО

ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ
е електронен документ по
смисъла на чл. 3, т. 35 от
Регламент (ЕС) № 910/2014, а
именно: всяко съдържание,
съхранявано в електронна
форма, по-специално текстови
или звуков, визуален или аудиовизуален запис.
ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ
по смисъла на чл. 2 от ЗЕДЕУУ е
словесно изявление, представено
в цифрова форма чрез
общоприет стандарт за
преобразуване, разчитане и
представяне на информацията.
Електронното изявление може
да съдържа и несловесна
информация.
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ЕТАЖ ОТ ВИЛА
е обособена част от
многофамилна вилна сграда.
ЕТАЖ ОТ КЪЩА
е обособена част от
многофамилна жилищна сграда.
ЗАМРЪЗВАНЕ
е погиване или увреждане на
имущество вследствие
понижаване температурата на
околния въздух под 0 С°.
ЗАСТРАХОВАЩ
е лицето, което е страна по
Застраховката.
Застраховащият може, при
условията на Застраховката,
да бъде и Застрахован или
трето Ползващо се лице.
ЗАСТРАХОВАН
е лицето, чиито имуществени и/
или неимуществени блага са
предмет на застрахователна
защита по Застраховката.
ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО
включва, в зависимост от
обекта на застраховане,
застрахования Недвижим имот
и/или застрахованите Движими
вещи.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК
е обективно съществуващата
вероятност от настъпване на
вредоносно събитие,
66

възникването на която е
несигурно, неизвестно и
независимо от волята на
Застраховащия, Застрахования
или третото Ползващо се лице.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
(ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ)
е договорената между
страните или определената с
нормативен акт и посочена в
застрахователната полица
парична сума, представляваща
горна граница на
отговорността на
Застрахователя към
Застрахования, третото
Ползващо се лице или към
третото Увредено лице.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
е настъпването на покрит риск
по Застраховка в периода на
застрахователното покритие.
ЗАСТРАХОВКА „МОЯТ ДОМ“ ИЛИ
ЗАСТРАХОВКАТА
е застрахователният договор
между страните, който се
състои от този Наръчник и
застрахователната полица,
както и Въпросник за сключване
на застраховката и други
писмени договорености между
страните, ако има такива.
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
е раздвижване на земната
повърхност, причинено от

2.6 ДЕФИНИЦИИ

сеизмични вълни и съпроводено с
тектонични нарушения
вследствие освобождаване на
енергия при разрушаване на
скалния състав.
ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА
ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛ. ВАНДАЛИЗЪМ
са деяния, които са общественоопасни, противоправни или
противоречащи на морала и
добрите нрави.
ИЗМАМЛИВИ ДЕЙСТВИЯ,
СРЕДСТВА ИЛИ ПОХВАТИ
са всякакви действия или
бездействия, средства
или похвати, които могат да
въведат, въвеждат в заблуждение или поддържат
съществуващо заблуждение у
представители/служители на
Застрахователя относно настъпването на застрахователното събитие, размера на
претърпените Вреди или други
обстоятелства, които са от
значение за възникване правото
за получаване на застрахователно обезщетение или за
определяне на неговия размер.
ИМПЛОЗИЯ
е мигновено взривообразно запълване на обем, в който
налягането е по-ниско от
външното.

КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ
e престъпление, съгласно чл. 195,
ал. 1, т. 3 от НК.
КРАЖБА, ИЗВЪРШЕНА С
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО
СРЕДСТВО,
е престъпление по смисъла на чл.
195, ал. 1, т. 4 от НК.
КОНСТРУКТИВНА ПЪЛНА
ЗАГУБА
е увреждане на Застрахованото
имущество до степен, при която
разходите за неговото
възстановяване ще надвишават
стойността му след
възстановяването.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
СЪБИТИЕ Е НАСТЪПВАНЕТО НА ПОКРИТ
РИСК ПО ЗАСТРАХОВКА МОЯТ ДОМ
В ПЕРИОДА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО
ПОКРИТИЕ
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КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ
е протичане на ток със
стойности, за които
електрическата верига не е
била проектирана, дължащо се
на случайно създадена връзка
между две точки с различен
потенциал, в частност между
изводите на захранващ
източник.
КЪЩА
е еднофамилна жилищна сграда,
предназначена за постоянно
обитаване.
МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ
е отделно място за паркиране
със статут на принадлежност
към съответния самостоятелен
обект в сграда в режим на
етажна собственост.
НАВОДНЕНИЕ
е разливане на големи
количества вода вследствие
бързо топене на сняг и/или лед,
интензивни или с голяма
продължителност валежи,
разливания на река при
повдигане нивото на водата,
скъсване на бентове, язовирни
стени и други мелиоративни
съоръжения.
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НЕДВИЖИМ ИМОТ
е сграда, обособена част от
сграда или съоръжение със
самостоятелно функционално
предназначение, свързано със
сградата.
ОСНОВЕН РЕМОНТ
на Недвижим имот е частично
възстановяване и/или частична
замяна на конструктивни
елементи, основни части,
съоръжения или инсталации,
както и строителномонтажните работи, с които
първоначално вложени, но
износени материали,
конструкции и конструктивни
елементи се заменят с други
видове или се извършват нови
видове работи, с които се
възстановява
експлоатационната им годност,
подобрява се или се удължава
срокът на тяхната
експлоатация.
ПАРКОМЯСТО
е обособена идеална част от
паркинг-гараж със статут на
обща част в сграда в режим на
етажна собственост.
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ПОЖАР
е поява на огън, който образува
пламък или жарава, възникнал на
несъобразено за целта огнище,
или излязъл от него и в
състояние да се разпространява
чрез собствена енергия.
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
са Буря, Градушка, вкл. падащите
дървета, клони и други външни
обекти вследствие Бурята или
Градушката, Проливен дъжд,
Наводнение, тежест при
естествено натрупване на сняг
и/или лед, Замръзване, свличане
и/или срутване на земни
пластове.
ПРОЛИВЕН ДЪЖД
е падане на големи количества
валеж за кратко време в
рамките на следните
показатели:
ВРЕМЕ

ВАЛЕЖ

ВРЕМЕ

ВАЛЕЖ

(МИН.)

(Л/КВ.М.)

(ЧАС)

(Л/КВ.М.)

5

2

1

12

10

4

2

18

15

5

4

27

20

6

8

35

25

7

12

45

30

8

18

52

35

9

24

60

40

10

-

-

50

11

-

-

ПЪЛНО ПОГИВАНЕ
е увреждане на Застрахованото
имущество до степен, която не
позволява неговото
възстановяване чрез ремонт.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
на Недвижим имот е
възстановяване, замяна на
конструктивни елементи,
основни части, съоръжения или
инсталации и изпълнението на
нови такива, с които се
увеличават
носимоспособността,
устойчивостта и трайността
на Недвижимия имот.
СВЛИЧАНЕ ИЛИ СРУТВАНЕ НА
ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ
е откъсване и бавно движение
от геоложки характер на земни
маси по склонове, както и
откоси, които се откъсват и
движат под действието на
тежестта си и на
повърхностнотечащи или
подпочвени води (свличане) или
внезапно, бързо и еднократно
падане на големи земни или
скални маси от планински масиви
или брегове вследствие дълбоко
изветряване на скалите,
отслабване на вътрешните им
връзки и дълбоко напукване
(срутване).
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СГРАДИТЕ
са жилищни (за постоянно
обитаване) и вилни (за временно
обитаване).
СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
е Централно управление,
находящо се на адреса на
управление, както и всяко Главно
представителство и/или
Представителство на ЗАД
„Алианц България“.

ТОКОВ УДАР
е протичане на ток със
стойности, за които
електрическата верига не е
била проектирана, дължащо се
на подаване от мрежата на ток
с по-високо напрежение от
стандартното, или на индукция
вследствие Удар от мълния.
ТОТАЛНА ЩЕТА
е Пълно погиване или увреждане
на Застрахованото имущество,
при което разходите за
ремонтно-възстановителни
работи биха надхвърлили 80%
от Възстановителната/
действителната стойност на
увреденото имущество към
датата на Застрахователното
събитие.
УВРЕДЕНО ЛИЦЕ
е лицето, което има право
на обезщетение за Вреди,
причинени от Застрахователно
събитие по риска „Гражданска
отговорност“.
УДАР ОТ МЪЛНИЯ
е електрически разряд между
силно наелектризиран облак и
земята (вкл. наземни обекти) с
разрушително действие,
вследствие висока
температура, електрическо
напрежение и голяма сила на
електрически ток.
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ЧАСТИЧНА ВРЕДА
е увреждане на застрахованото
имущество до степен, която
позволява неговото
възстановяване чрез ремонт и
възстановяването е
икономически обосновано и
целесъобразно.
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ
СЪКРАЩЕНИЯ:

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

КЗ

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

НК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ТЗ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ
23 ЮЛИ 2014 Г. ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННАТА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ
УСЛУГИ ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ТРАНСАКЦИИ НА
ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ОТМЯНА НА
ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
№ 910/2014

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И
ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

ЗЕДЕУУ
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3. ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

ОБЩИ СЪВЕТИ

Тук ще намерите нашите
съвети как по-добре да
защитите Вашето
имущество.
Информацията е
препоръчителна и не Ви
обвързва.

Редовно следете
състоянието на дърветата в близост
до имота. По този
начин ще забележите тези, които при
следващата Буря е
възможно да паднат
и причинят Вреди.
Ако дърветата са
във Вашия двор,
можете да отстраните опасните клони
или да потърсите
съдействие от
общината.
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Редовно проверявайте състоянието на
Застрахованото
имущество.
Изключвайте
уредите от електрическата мрежа,
когато отсъствате
особено за по-дълъг
период (напр. пътуване, почивка и др.).
Не само ще предпазите компютъра от
Токов удар в случай
на Буря, но ще предотвратите
спонтанното включване на
електрическата
кана.

Ако живеете в Къща,
е важно поне два
пъти в годината да
се уверявате, че водосточните тръби
не са запушени от
листа, пръчки или
други боклуци.

3. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

СЪВЕТИ СРЕЩУ КРАЖБА
Добре е да проверите здравината и
вида на входната
врата и секретните
брави, както и да
поставите охранителна система.

При напускане на
имота проверявайте дали всички
прозорци, врати на
балкони и тераси са
добре затворени,
входната врата е
заключена и системата за охрана е
активирана.

Обезопасете всички
прозорци, врати на
балкони и тераси или
други отваряеми
конструкции, които
са на височина до 3
метра от земята
или друго възвишение
по един от следните
начини:
• Остъкляване;
• Метални решетки;
• Метални заключващи се ролетни щори;
• Отваряне и затваряне на прозорците
отвътре.

Не оставяйте ключовете си без надзор
и не добавяйте към
тях идентификация
за какво и къде са.
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Ако изгубите ключовете си, не губете
време и сменете заключващите
механизми на входната врата.
Когато отсъствате
за по-дълъг период,
помолете някого, на
когото имате
доверие, да поддържа пощенската Ви
кутия празна. Ако тя
е пълна с брошури,
означава, че отсъствате от имота.
Не споделяйте плановете си за
ваканция или пътуване, както и снимки
от тях в социалните
мрежи.
Недоброжелатели
има навсякъде.
Помолете доверен
човек, който живее
наблизо, да се свърже
незабавно с Вас, ако
забележи нещо подозрително, докато Ви
няма.
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Обмислете свързването на някои от
осветителните
тела в имота към
таймер. Ако вечер
осветлението е
включено, може да
разубедите
крадците.

ОБМИСЛЕТЕ
СВЪРЗВАНЕТО НА
НЯКОИ ОТ ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА В
ИМОТА КЪМ ТАЙМЕР. АКО ВЕЧЕР
ОСВЕТЛЕНИЕТО Е
ВКЛЮЧЕНО, МОЖЕ
ДА РАЗУБЕДИТЕ
КРАДЦИТЕ.

3. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

СЪВЕТИ ПРИ БУРЯ,
НАВОДНЕНИЕ И ДЪЖД
Обръщайте внимание на
метеорологичната
прогноза за предстоящи Бури, Градушки и
Проливни дъждове.
Ако живеете в Къща
или на последния
етаж в блок, е добра
идея да проверявате
състоянието на
покрива за течове.
В случай на предстоящи бури или силни
ветрове:
• Внимателно затваряйте прозорците и външните вратите.
Не забравяйте също и външните
осветителни тела, капандурите
и отворите за вентилацията,
ако имате такива;
• Изключете от електрическата мрежа всички уреди.

При повишен риск от
наводнение:

• Предварително се подгответе
и информирайте за начина и
мястото на евакуация;
• Изключете захранването с
вода, газ и електричество;
• Преместете вещите си на
горен етаж;
• Затворете канализационните
и отпадъчните канали на приземния етаж и в мазето;
• Вземете необходимите мерки
за сигурност, като се подготвите с торби с пясък, помпа за
вода и др.;
• Отстранете или обезопасете
предмети, които лесно могат да
бъдат изместени от вода,
течаща около сградата, и не оставяйте опасни или химични
вещества на място, достъпно
за водата;
• Можете да предприемете допълнителни укрепителни и структурни подобрения на имота си,
напр. изолация, допълнителни
водни клапи за тръбите и др.
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Навременната смяна
на щрангове и водопроводни тръби би
Ви спестила големи
главоболия, както и
проблеми със
съседите.
Когато се задава
силен вятър, приберете всички
предмети от терасата и/или двора,
които могат да
бъдат лесно
отнесени.
Затворете прозорците преди дъжд.
Водата може да си
проправи път през
най-малките отвори,
а силен порив на
вятъра може да
счупи всеки открехнат прозорец.
Ако отсъствате
през зимата, се
уверите, че в имота
се поддържа минимална температура,
за да избегнете замръзване на водата в
тръбите.
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СЪВЕТИ СРЕЩУ ПОЖАР
В дома:

• Придържайте се към стандартните правила за пожарна
безопасност.
• Следвайте инструкциите за
работа на електрическите
уреди и не извършвайте неоторизиран ремонт.
• Никога не оставяйте запалени
камини, свещи и коледни елхи без
надзор.
• Редовно проверявайте бойлерите/котлите в дома си.
• Тествайте детекторите за
дим регулярно и сменяйте батериите им поне веднъж годишно.
• Купете си противопожарен
кран и инсталирайте детектори за дим и/или противопожарна
система, които ще сигнализират
навреме за Пожар и/или дим в
имота.
• Когато инсталирате отоплителна система или готварски
уреди, използвайте устойчиви на
Пожар подови настилки, обърнете специално внимание на
свързването им с комините и не
съхранявайте запалими материали в близост.
• Редовно почиствайте комина,
тъй като саждите са лесно запалими и опасността от пожар
е много реална.

3. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

В общите части на
сградата:

• Спазвайте вътрешния ред,
правилата за пушене и пожарна
безопасност, внимавайте при
работа с лесно запалими материали и т.н.
• Не блокирайте коридорите с
велосипеди, колички или други
предмети и поддържайте аварийните изходни свободни.
• Запознайте се с плана за евакуация и аварийните изходи в
сградата, както и с местонахождението на
противопожарните кранове.
СЪВЕТИ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
При земетресение:

• Напуснете сградата по стълбите в рамките на 10-20 секунди.
• Останете на открито пространство, далече от сгради,
падащи стъкла, стени и
конструкции.

Ако не можете да напуснете сградата
своевременно:
• По време на трусовете
стойте в близост до външни и/
или носещи стени.
• Уверете се, че около Вас няма
падащи предмети като
шкафове, рафтове, лампи и др.
• Легнете на пода (например
близо до диван или легло и предпазете главата си с ръце;
скрийте се под маса, само ако
няма по-добри алтернативи.

АКО ПО ВРЕМЕ НА
ЗАМЕТРЕСЕНИЕ НЕ
МОЖЕТЕ ДА НАПУСНЕТЕ СГРАДАТА СВОЕВРЕМЕННО, СТОЙТЕ БЛИЗО
ДО ВЪНШНИ И/
ИЛИ НОСЕЩИ СТЕНИ ПО ВРЕМЕ НА
ТРУСОВЕТЕ.
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4. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ
ВЪПРОСИ
Тук ще намерите отговори
на често задавани въпроси
от нашите клиенти. Ако
имате други въпроси,
можете да се обърнете
към Вашия застрахователен посредник, да се
свържете с нас на тел.
0700 13 014 или да посетите нашия интернет сайт:
www.allianz.bg/stay_in_touch
С удоволствие ще Ви
съдействаме.
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВАШАТА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Как мога да платя?
Можете да платите премията
или отделна вноска от нея: онлайн чрез банкова карта на страницата ни www.allianz.bg; с банков
превод по сметката, посочена в
дебитното описмо, чрез Еpay.
По коя банкова сметка да
платя?
Банковата сметка, по която
следва да направите
плащането, е посочена в
дебитното писмо, което сте
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получили при сключване на
Застраховката.
Какво се случва, ако забравя да
платя вноската си?
Ако сте оставили мобилен телефонен номер или имейл, ще
получите напомнящо SMS/имейл
съобщение до 7 дни след датата,
на която дължите Вашата
вноска. В случай че не платите в
срок, Застраховката ще бъде
прекратена съгласно договорените условия в полицата.
Изпращате ли подсещащ
имейл/SMS за плащанията?
Да, при просрочено плащане по
Вашата застраховка, ако при
сключването й сте оставили
валиден имейл адрес или
телефонен номер, ще получите
подсещащо съобщение.
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С
ПРОМЕНИ ПО ВАШАТА
ЗАСТРАХОВКА
Ако се сдобия с нови ценни
вещи, трябва ли винаги да
актуализирам описа към
Застраховката ми?
Актуализация е нужна винаги,
когато към Застраховката Ви е
приложен опис на
застрахованите движими вещи.

4. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как се правят промени по
Застраховката?
Всички промени следва да бъдат
направени писмено с добавък
към полицата.
Какво трябва да направя при
промяна на собствеността на
имота?
При промяна на собственост на
Недвижимия имот, Вие и новият
собственик, трябва да ни
уведомите в 7-дневен срок от
прехвърлянето на правото на
собственост.
Може ли Застраховката да се
прекрати поради смяна на
собствеността на имота?
В 7-дневен срок трябва да ни уведомите за всяка промяна в
собствеността на Недвижимия
имот, за да може да отразим
това обстоятелство по Застра
ховката. Тази информация е
важна при възникване на Застра
хователно събитие. В предви
дените от КЗ случаи можем да
прекратим Застраховката.
Как мога да сключа последваща
застраховка?
Може да сключите последваща
застраховка в най-удобния за
Вас наш офис, като предо
ста
вите актуална информация за
Вашето имущество. При определяне на условията по новата
застраховка ще вземем предвид
предходните Застрахователни

събития
относно
имущество.

Вашето

ВЪПРОСИ ПРИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
В какъв срок трябва да Ви
уведомя за настъпило
Застрахователно събитие?
Обичайният срок, в който
трябва да ни уведомите, е 5
работни дни, а при събитие по
риск „Кражба“ – до 25 часа от
узнаване на събитието (в случай
че срокът изтича в неработен
ден - до края на първия работен
ден, след изтичане на 25-часовия
срок). При събития по риска
„Гражданска отговорност“
срокът е 7 работни дни.
В какъв срок се извършва
огледът от Ваша страна?
Обикновено времето, в което
извършваме оглед, е в рамките
на 5 работни дни от
уведомяването за настъпило
Застрахователно събитие.
В какъв срок се изплаща обезщетение по Застраховката?
Ние сме длъжни да определим,
изплатим или откажем
мотивирано плащане в срок не
по-дълъг от 15 работни дни след
получаване на всички необходими
документи и доказателства по
Застрахователното събитие.
АКО ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ, НЕ СЕ
КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС!
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5. ПОМОГНЕТЕ
НИ ДА
ПОДОБРИМ
РАБОТАТА СИ!
Ние, в Алианц се стремим
винаги да отговорим на високите очаквания, които
имате към нас. Ще Ви
бъдем благодарни, ако ни
дадете обратна
информация.

Може да се свържете с нас по
един от следните начини:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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на email - cm@allianz.bg;
по телефон – 0700 13 014;
на нашата интернет
страница - www.allianz.bg/
stay_in_touch/;
на адреса ни, посочен в
застрахователната полица;
чрез социалните медии www.facebook.com/allianz.bg;
в най-удобния за Вас офис на
Алианц.

Вашето мнение е важно за нас и
ще се постараем да Ви
отговорим по възможно найбързия начин.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Застраховка „Моят дом“
може да бъде допълвана или
променяна на основата на
писмена договореност
между нас.

Съдържащите се тук Общи
условия на Застраховка „Моят
дом“ са приети с решение на
Управителния съвет на ЗАД
„Алианц България“ от 20.12.2018 г.
и изменени и допълнени с
решения от 15.05.2019 г.,
02.07.2020 г. и 29.10.2020 г.
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6.1 ДЕКЛАРАЦИИ
И ПОДПИСИ

Подписаният(ата)
..........................................................................................................................................................................,
в качеството си на Застраховащ/представляващ Застраховащия,
декларирам, че получих екземпляр от този Наръчник „Моят дом“,
съдържащ Общи условия на Застраховка „Моят дом“, запознат(а) съм и
приемам Общите условия.

Дата: ...................................
За застраховащия:				За застрахователя:
.............................................				................................................
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

БЛАГОДАРИМ
ВИ ЗА
ДОВЕРИЕТО
НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С
НАС ПРИ ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ ИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

0700 13 014

WWW.ALLIANZ.BG/STAY_IN_TOUCH
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ЗАД Алианц България
гр. София
П.К. 1504, район Оборище,
бул. Кн. Ал. Дондуков“ №47
тел.: 0700 13 014
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