
   Застраховка за вреди на имущество и разни финансови загуби

   Информационен документ за застрахователен продукт
Застрахователно акционерно дружество „Алианц България“, 
регистрирано в Република България 

   Продукт: Застраховка „Електронни системи“

Какво покрива застраховката?
 Покритите рискове са групирани в следните секции:

• Секция „А“ Материални щети – задължителна 
При спазване на условията по застрахователния 
договор подлежи на обезщетяване материалното 
увреждане на застрахованите електронни системи 
и/или устройства, представляващо пряк резултат 
от внезапно, случайно и непредвидимо събитие, в 
резултат на което увредените електронни системи 
и/или устройства не са в състояние да изпълняват 
своето предназначение.

• Секция „Б“ Данни и информационни носители 
При спазване на условията по застрахователния 
договор подлежат на обезщетяване разходите 
за възстановяване на данни, които са станали 
неизползваеми поради материално увреждане 
на застрахованите информационни носители, 
включително разходите за подмяна на увредените 
сменяеми информационни носители.

• Секция „В“ Прекъсване на дейността                       
При спазване на условията по застрахователния 
договор подлежат на обезщетяване направените 
от застрахования разходи за предотвратяване 
на прекъсването на дейността (разходи за 
предотвратяване на загубите от престой) и/или 
загубата на брутна печалба и постоянните разходи 
(загуби от престой) за времето на договорения 
период на обезщетяване, които са настъпили 
вследствие на покрито по Секция „А“ материално 
увреждане на електронни системи и/или устройства, 
вследствие на което употребата им е влошена или 
невъзможна.

Застрахователната сума е посочена в 
застрахователния договор парична сума, 
представляваща горната граница на отговорността на 
застрахователя към застрахования, третото ползващо 
се лице или към третото увредено лице, като за 
отделните покрития могат да бъдат договорени и 
различни застрахователни суми.

Какво не покрива застраховката?
 Застрахователят не обезщетява 

застрахования за загуби или повреди, пряко или 
косвено причинени от:
• война или военни действия,  актове на тероризъм 

и саботаж, и други подобни;
• ядрена реакция, радиоактивно излъчване или 

замърсяване и последствията от тях;
• действие или бездействие, извършено с 

груба небрежност, и умишлено действие на 
застрахования, ползващото лице и/или техни 
свързани лица по смисъла на Търговския закон;

• земетресение, вулканично изригване, земетръсни 
морски явления (цунами) и всички последвали 
наводнения, урагани, тайфуни, циклони, торнадо;

• събития, за които е отговорно трето лице по 
силата на закон или договорно задължение;

• грешки или дефекти, които са съществували преди 
влизането в сила на застрахователното покритие 
и които са били известни или би следвало да 
са известни на застрахования или неговите 
упълномощени представители, независимо дали 
същите грешки или дефекти са били известни на 
застрахователя или не;

• и други, подробно изброени в Общите условия.

За отделните Секции има предвидени допълнителни 
специални изключения, които са подробно 
изброени в Общите условия.

Има ли ограничение на покритието?
      Разходите за предотвратяване на загубите от 
престой по Секция „В“ се застраховат на база „първи 
риск“.

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

Какъв е този вид застраховка
Този застрахователен продукт е доброволна застраховка, чрез която се застраховат електронни системи и/или устройства, които са собственост 
или за които носи отговорност застрахования.



Къде съм покрит от застраховката?
     Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, освен ако в 
застрахователния договор не е уговорено друго.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни 
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на 
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
• ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте декларирали, както и за всички новонастъпили 

обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна;
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• уведомите незабавно компетентните органи;
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор;
• вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• обезпечите правата ни срещу трети лица, виновни за причинените вреди;
• ни оказвате пълно съдействие за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие, и 

представите всички необходими документи.

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

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

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


