
Застраховка на имущество
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
Република България, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.

Този информационен документ има за цел да Ви представи основната информация, касаеща Вашата застраховка. Пълната пред-
договорна и договорна  информация за продукта може да намерите в комплекта от документи, включващ предложение за
сключване на застраховка, застрахователна полица, общи условия и др. За да бъдете изчерпателно информирани, молим да
прочетете пълния комплект от документи! 

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Електронно оборудване“ е предназначена за застраховане на електронно оборудване, собственост на юридически
лица, което е въведено в редовна експлоатация и се използва за стопанска дейност. 

Какво покрива застраховката?
Покритието e на база „всички риско-ü
ве“ и на обезщетение подлежат
всички материални загуби, повреди
или разноски, възникнали вслед-
ствие на неочаквано и непредвиде-
но събитие, при което оборудването
не може да изпълнява функцията си
по предназначение, в т.ч.:
действия на човека: небрежност, не-ü
правилно използване или некомпе-
тентно боравене със
застрахованото оборудване, екс-
плоатационни грешки, злоумишле-
ни действия  на трети лица, кражба
чрез взлом, грабеж; 
пожар: със или без пламък, всичкиü
видове експлозии, имплозия; пряко
попадение на мълния, падане на пи-
лотирано тяло, както и щети, причи-
нени от гасене, разрушаване,
разчистване по време на тези съби-
тия;
вода: изтичане на водопроводна во-ü
да, морски вълни/прилив, наводне-
ние, дъждовна вода, топене на сняг
и лед, влага, пара, корозия, из-
мръзване при непредвидими об-
стоятелства; 
природни бедствия: буря, ураган,ü
градушка, лавина, свличане/срутва-
не на земни маси;
кражба чрез взлом или грабеж.ü

Застрахователното покритие може да бъде раз-
ширено с допълнителни рискове, като земетре-
сение и други.  
Застрахователната сума е лимит на отговорност
на Застрахователя за срока на застраховката, а
базата за определянето й е възстановителна
стойност. 

Продукт: 
Електронно оборудване

Какво не покрива застраховката?
Щети в резултат на война, военни действия (независимо да-û
ли е обявена война или не); бунт, граждански вълнения;
стачка, локаут; преврат, узурпиране на властта; действия на
група лица или лица, действащи от името на или във връзка
с политическа организация, терористичен акт; конфиска-
ция, реквизиция, унищожаване или повреда по нареждане
на орган на държавна или местна власт;
щети в резултат на ядрена реакция, радиация или радио-û
активно замърсяване;
щети в резултат на умишлени действия от страна на Застра-û
хования или негов представител, или трето ползващо се ли-
це;  
кражба, при която не е установена заплаха или насилие;û
пропуснати ползи и косвени щети;û
събития, за които носи отговорност трето лице по силата наû
гаранционен срок, договор за поддръжка или на друго
правно основание;
изхабяване и износване в резултат на обичайна употреба,û
мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи и други
подобни;
вътрешна повреда на електронни компоненти, която не еû
следствие от външни за компонента причини;
допълнителни разходи за поддръжка и сервиз, измененияû
и подобрения на оборудването и за временно приспособя-
ване на оборудването след настъпило застрахователно
събитие.

Подробна информация за изключенията на покритието може да бъде
намерена в раздел VII. Общи изключения на общите условия по застра-
ховката и в разделите към нея.

Има ли ограничения на покритието?
Части и материали, които са подложени на бързо изхабява-!
не и са предмет на периодична подмяна, например помощ-
ни материали и консумативи, предпазители, ремъци,
филтри и други подобни. 

Подробна информация за ограниченията на покритието може да бъде
намерена в раздел VII. Общи изключения на общите условия по застра-
ховката и в разделите към нея.

Къде съм покрит от застраховката?
Покритието Ви е валидно само за посочения в полицата адрес на територията на Република България. За мо-ü
билно оборудване (преносимо или монтирано в МПС) може да се договори разширение на покритието извън
мястото на застраховката на територията на Република България.



Какви са задълженията ми?
При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви известни и•
са от значение за оценката на риска.
По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства, които са•
от значение за оценката на риска.
Да вземете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да полагате грижа на добър•
стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържате неговата цялост, функционална год-
ност и качества.
Да осигурите правото на регрес на Застрахователя.•
Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и•
по време на нейното действие.
Да уведомите незабавно Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за имуществото срещу риско-•
вете, покрити по тази полица, или сключите други застраховки.
Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице не по-къс-•
но от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето. 
Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата. •
При настъпване на застрахователно събитие незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана•
и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното съ-
битие. Едновременно с това да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването, като
запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъпа им до него.
В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узнаването.

Кога и как плащам?
Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на застрахова-

телната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при сключване на договора. Застра-
хователната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната

премия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. Покритието се прекратява с изтичане на
срока на договора, при прекратяване на договора от някоя от страните или при неплащане на дължима вноска при раз-
срочено плащане на премията, когато закъснението е продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора с 15(петнадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя.


