
  Застраховка за вреди на имущество и гражданска отговорност  

  Информационен документ за застрахователен продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Застраховка „Пожар“ 

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

Какъв е този вид застраховка?

Този застрахователен продукт е доброволна комбинирана застраховка, осигуряваща покритие за застрахования - собственик, 
наемател или ползвател на недвижим имот и/или движими вещи и гражданската отговорност на застрахования, произтичаща от 
застрахователно събитие, засегнало застрахованото имущество

Какво покрива застраховката? 

  Покритие по СЕКЦИЯ А
Застраховката покрива следните основни 
рискове:
• пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара;
• удар от мълния;
• експлозия или имплозия;
• удар от летателен апарат, части от него или 
товара му;
• природни бедствия, вкл. буря, градушка, 
проливен дъжд, наводнение, тежест при 
естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, 
падащи дървета, клони и други външни обекти 
вследствие буря или градушка;
• тръбопроводна вода;
• удар от превозно средство или животно.

 Срещу допълнително заплащане 
застраховката може да покрие и някои или 
всички от допълнителните рискове: 
• свличане или срутване на земни пластове, 
освен, в резулат на събитие, което към дата на 
сключване на застраховката е било предвидимо;
• земетресение;
• късо съединение и/или токов удар;
• злоумишлени действия на трети лица;
• щети и загуби по време на транспорт при 
смяна на посочения в полицата адрес съгласно 
Институтска Карго Клауза “А, при условие, че 
застрахователят е бил предварително писмено 
уведомен.
По всички рискове застрахователят покрива и 
разходите, на Застрахования за ограничаване 
на вредите до договорения в застрахователния 
договор размер.

 При договореност и срещу допълнително 
заплащане застраховката може да покрие и риска 
„Стъкла – всички рискове“ до договорени между 
страните лимити и условия.

 Покритие по СЕКЦИЯ Б
При договореност и срещу допълнително 
заплащане застраховката може да покрие и 
вреди, изразяващи се в телесно увреждане и/
или вреди на имущество, причинени на трети 
лица в резултат на пожар, измокряне при 
гасене на пожар или наводнение (измокряне) 
от застрахования обект, които Застрахованият е 
длъжен да обезщети на основание непозволено 
увреждане.

Какво не покрива застраховката?
  

 На обезщетение по застраховката не подлежат вреди, 
загуби и/или разходи, причинени на или настъпили в 
резултат на:
• кражба и/или грабеж;
• буря, градушка и/или проливен дъжд, ако са 
причинени вреди на движимо имущество, оставено на 
открито не по предназначение и/или на сгради, които 
не са готови за нанасяне и/или на сгради и намиращо с 
в тях движимо имущество от проникване на валеж, кал 
и др. подобни през незатворени прозорци или отвори 
на сградите; 
• умишлени действия на Застрахования, на ползвателя 
на застрахованото имущество или на ползващото лице 
и/или техни свързани лица;
• всяко действие или бездействие, извършено с 
груба небрежност от Застрахования, ползвателя на 
застрахованото имущество или ползващото лице и/или 
техни свързани лица;
• собствен недостатък на погиналото или увреденото 
имущество (вкл. производствен дефект), постепенно 
увреждане (вкл. овехтяване, износване, ръжда, корозия 
и др.), и др. подобни;
• загуба на доход, търговски загуби, обезценка, 
бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, лихви, 
курсови разлики, промени на цени и държавни 
вземания, и други пропуснати ползи и косвени щети от 
всякакъв характер ;
• отчуждаване, конфискация, национализация, 
влизане в сила на нормативен акт и/или императивно 
разпореждане на оправомощен орган, глоби и санкции;
• война или военни действия,  актове на тероризъм и 
саботаж и други подобни;
• ядрена реакция, радиоактивно излъчване или 
замърсяване и последствията от тях;
• земя, трайни насаждения, земеделски култури, 
животни, птици и риба, сухопътни превозни средства, 
релсови превозни средства, летателни апарати и 
плавателни съдове.
За всеки отделен риск има предвидени допълнителни 
специални изключения, подробно изброени в Общите 
условия.



Има ли ограничение на покритието? 
  Застрахователното покритие се отнася само 

до имущества, намиращи се на посочения в 
застрахователния договор адрес. Освен при 
подновяване на изтичащи застраховки, по отношение 
на застрахователните рискове, при които времето на 
настъпване на застрахователно събитие не може да 
бъде потвърдено с документ, издаден от компетентен 
орган, покритието не е в сила през първите десет дни от  
срока на действие на застраховкта.

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

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни 
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на 
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
• ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте ни декларирали, така и за всички новонастъпили 
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна (прехвърляне на собствеността или 
промяна на предназначението на застрахованото имущество);
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
• да ни уведомите при настъпване на застрахователно събитие по реда и в сроковете, посочени в застрахователния 
договор;
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:
• да вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите при настъпване на 
застрахователно събитие; 
• дa не променяте състоянието на увреденото имущество, вкл. да не предприемате отстраняване на вредите, без нашето 
писменото съгласие/разрешение;
• дa ни дoпycнeте дo увреденото имущество за извършване на oглeд;
• да ни оказвате пълно съдействие за установяване на събитието, размера на вредите и за установяване на 
обстоятелствата, при които е настъпило.

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

Кога започва и кога свършва покритието? 
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица и е в сила 
до 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица,  при условие, че е платена застрахователната премия 
или първата вноска от нея. При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до падежа, посочен в 
застрахователната полица, покритието по полицата се прекратява към 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа 
или на друг, изрично посочен в полицата срок.

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


