
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?
Застрахователна полица „Строителни и земекопни машини (каско на машини)“ е предназначена за застраховане на строителни
и земекопни машини и съоръжения, използвани в строителната индустрия.

Какво покрива
застраховката?

Късо съединение, свръхнапре-ü
жение, недостатъчна или повре-
дена изолация на
електрооборудването на техни-
ката, като такова увреждане на
имуществото ще бъде покрито,
даже ако светлинно, топлинно
или взривно явление се прояви в
резултат на това; 
недостиг на вода в парни котли иü
бойлери; 
имплозия или други въздействияü
вследствие на вакуум; 
свръхналягане и експлозия; ü
отказ или неправилно функцио-ü
ниране на въздухопреносни,
охладителни или отоплителни
инсталации, както и измервател-
ни, регулиращи съоръжения и
съоръжения за безопасност на
измервателни, регулиращи
съоръжения и съоръжения за
безопасност и контрол, освен
ако се дължи на конструктивни
грешки, грешки при изпълнение
на монтажа, дефекти на отливки-
те и материала, лоша изработка
на детайлите; 
буря (силен вятър), ураган, про-ü
ливен дъжд, градушка, замръзва-
не, наводнение; 
външни, механично въздейства-ü
щи събития; 
пожар и удар от мълния; ü
злоумишлени действия на третиü
лица.

Застрахователното покритие може да бъде
разширено с допълнителни рискове, като
кражба чрез взлом и други.  
Застрахователната сума се определя на база
действителна или възстановителна стойност

Продукт:
Строителни и

земекопни машини
(каско на машини)

Какво не покрива застраховката?
Щети върху заменяеми части и части, които според употреба-û
та и/или вида си имат висока степен на износване или амор-
тизация; 
щети от морски вълни, земетресение (вкл. пожар вследствиеû
на земетресение); 
щети в резултат на война, неприятелско нахлуване, вражескиû
действия, военни действия (със или без обявяване на война),
военни учения и маневри, гражданска война, бунт, револю-
ция, въстание, метеж, вълнения, стачки, локаут, граждански
вълнения, военно или противозаконно завземане на държав-
ната власт, саботаж или действия на лица (саботьори); 
щети в резултат на терористично действие;û
щети последица от обезценки, денгуби, косвени загуби и про-û
пуснати ползи или отговорности от всякакъв вид, а също и
плащания над застрахователната сума за отделните позиции
на тази застраховка; 
щети, възникнали от експериментална, изследователска, из-û
питателна работа или от умишлено свръхнатоварване; 
щети в резултат от употреба на алкохол и/или други упойващиû
вещества от страна на Застрахования, неговите служители
или на лицата, работещи под негов контрол; 
щети вследствие на пропуски, недостатъци или дефекти, кои-û
то са съществували при сключването на тази застраховка и са
били известни на Застрахования.

Подробна информация за изключенията на покритието може да бъде наме-
рена в раздел IV. Общи изключения на общите условия по застраховката. 

Има ли ограничения на покритието?
Превозни средства, които служат само за превоз на хора и то-!
вари, като автобуси, тролейбуси, трамваи, камиони и други
подобни;
вреди по гуми на транспортни средства, четки, колани, вери-!
ги, ремъци, маркучи, въжета, транспортни ленти, гумени по-
крития, текстилни покрития и покрития от изкуствена
материя, покрития на валове и други;
консумативи от всякакъв вид, като горива, химикали, филтру-!
ващи маси, катализатори, контактни маси, охлаждащи веще-
ства, почистващи средства, смазочни материали,
катализатори, химикали, реактиви и други подобни;
загуби на външни информационни носители (дискети, касети,!
звукови и видеоносители);
загуби или повреди на софтуер и/или данни.!



Къде съм покрит от застраховката?
Покритието Ви е валидно само за посочения в полицата адрес на територията на Република България или на Ев-ü
ропейския съюз.

Какви са задълженията ми?
Да поддържате застрахованите имущества в техническа изправност, да ги стопанисвате съобразно предназна-•
чението им с грижата на добър стопанин (включително да не допускате тяхното постоянно или умишлено прето-
варване);  да спазвате стриктно всички изисквания за безопасност и експлоатация, произтичащи от
законодателството, както и предписанията и изискванията на компетентните органи, проектант, изпълнител,
производител и на Застрахователя.
Да документирате надлежно всички действия по поддръжка и обслужване на застрахованото имущество и при•
поискване на документацията да я представяте на Застрахователя; да предприемате необходимите мерки за
предотвратяване настъпването на застрахователно събитие или ако такова е настъпило – за ограничаване раз-
мера на вредите; надлежно да използвате всички съществуващи системи и/или съоръжения за безопасност и
сигурност (вкл. блокировка на волана, обезопасяване срещу претоварване, кражба и други подобни).
Да осигурите достъп по всяко време на Застрахователя за проверка на състоянието на застрахованото имущест-•
во.
Да уведомите в писмена форма Застрахователя незабавно след узнаването за новонастъпили обстоятелства, кои-•
то са от значение за оценката на риска и за които при сключване на застраховката Застрахователят е поставил
писмено въпроси, включително за настъпили промени в дейността и/или режима на експлоатация, независимо
от техния вид и обхват, временни прекъсвания на производството, основни ремонти, техническо обслужване и
др.
Да съхранявате в извънработно време застрахованата техника в рамките на строителния обект или друг обект,•
на който се използва в момента.
Да съхранявате застрахованата техника, която не е отдадена под наем и/или не е разпределена на работа на•
строителен обект, в охраняем обект или в териториалните граници на машинното депо (обекта) на лизингопо-
лучателя или под непосредствения надзор на последния.
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 достъп до него. В слу-
чай 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.


