
Застраховка на строително-монтажни рискове
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 сключ-
ване 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 „Строително-монтажни рискове“ е предназначена за строителни фирми, като застраховани лица са възложителят,
изпълнителят и подизпълнителите, ако има такива.

Какво покрива застраховката?
Внезапни и непредвидени загуби на застрахованото имущество/строителния обект, които не са изрично изключе-ü
ни съгласно общите условия на застраховката;
отговорност към трети лица за имуществени и неимуществени вреди, изразяващи се в телесно увреждане или за-ü
боляване, или унищожаване и повреда на имущество, причинени на трети лица в пряка връзка със застрахования
строителен обект. 

Застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност по  количествено-стойностна сметка, приложена към
договора за строителство.

Продукт:
Строително-монтажни

рискове

Какво не покрива застраховката?
Щети в резултат на война, военни действия; бунт, граждански вълнения; стачка, локаут; преврат, узурпиране наû
властта; действия на група лица или лица, действащи от името на или във връзка с политическа организация; кон-

фискация, реквизиция, унищожаване или повреда по нареждане на орган на държавна или местна власт;

щети в резултат на ядрена реакция, ядрена радиация или радиоактивно замърсяване;û
щети в резултат на умишлени действия или бездействие на Застрахования или негови представители;  û
щети в резултат на спиране на работата, независимо дали е изцяло или частично;û
косвени загуби; загуба или повреда в резултат на грешен проект; щети вследствие на дефектен материал или из-û
работка; щети вследствие на постепенни процеси (вкл. износване и амортизация, корозия, окисляване и други

подобни); електрическа или механична авария на строителни съоръжения; разходи за изменения, допълнения

и подобрения на обекта; превозни средства с държавен контролен номер, плавателни съдове или самолети; фай-

лове, чертежи, сметки, документи, ценни книжа; загуба или повреда, установени само по време на инвентариза-

ция;

разходи за възстановяване или ремонт на самия строителен обект; повреди на имущество, причинени от вибра-û
ции, освен ако покритието е изрично договорено; телесно увреждане или заболяване на работници и служители

на Застрахования; глоби и санкции. 

Подробна информация за изключенията може да бъде намерена в точка Общи изключения на общите условия по застраховката

и в конкретния раздел и клауза за всяко от избраните покрития. 

Има ли ограничения на покритието?
Щети по строителни машини; !
щети по съществуващо друго имущество; !
разходи за разчистване; !
отговорност към трети лица и други.!

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



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 / строителния обект от вреди и да полагате грижа•
на добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, както и за предотвратяване на вреди на трети
лица. 
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 рисковете,•
покрити по тази полица, или сключите други застраховки.
Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице не по-късно•
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 трябва да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването
за събитието, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите дос-
тъпа им до него. В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узна-
ването, а в случай на причинени вреди на трети лица – 7 (седем) дни от узнаването.

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

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

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката се определя според срока за изпълнение на строителния обект и при евентуално забавяне

може да бъде удължаван. 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 прекра-
тяване на договора от някоя от страните или при неплащане на дължима вноска при разсрочено плащане на премията, когато
закъснението е продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа. Покритието се прекратява за частите от
строителния обект, които са предадени или пуснати в експлоатация.

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


