
 

 

 

 

Застраховка „Домашни животни, птици, риби  

и кошери с пчели “ 
Информационен документ за застрахователния продукт  
Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве АД 

Република България, гр. София 1172,  бул. „Г.М.Димитров“ номер едно 

За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 16 406 

Лиценз за извършване на застрахователна дейност №548-ОЗ/11.07.2013 г. 

Актуалният информационен документ на застраховка „Домашни животни, птици, риби  

и кошери с пчели“ може да намерите на www.dallbogg.com 
 

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели“ е 

българският. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

 

Застраховка „Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели“, застраховката покирва смърт или клане 

/убиване/ по необходимост на животни, птици, риби и кошери с пчели. 

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

 Пожар – за пожарообезопасени обекти; 

 Природни бедствия; 

 Злополуки – обгаряне от взрив, нападение от диви 

животни, действие на електрически ток, 

произшествие с МПС, счупване на кости при 

механичен удар и падане в пропаст при паша, 

потвърдени и доказани от съответните органи или по 

анкетен път; 

 Заразни болести – потвърдени лабораторно от 

ветеринарен институт /станция/; 

 Незаразни, паразитни и други болести; 

 Всички покрити рискове в Общите условия по 

застраховката. 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

  Умишлени действия или груба небрежност от 

страна на Застрахования или упълномощено от него 

лице; 

 Неизпълнение на указанията на ветеринарните 

органи за лечение или за своевременно клане по 

необходимост, както и неспазване на ветеринарно – 

санитарните изисквания за оползотворяване на 

месото; 

 Неспазване ветеринарно – зоотехническите 

изисквания за гледане, хранене /използване на 

недоброкачествени фуражи и вода/, опазване на 

животните и невземане на мерки /непотърсена 

своевременна ветеринарно – медицинска помощ/ за 

предотвратяване заболявания и смърт на 

застрахованите обекти; 

 Всички изключения съгласно Общите условия по 

застраховката. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 Не се обезщетяват вреди вреди за изгубени или 

откраднати животни, птици, риби и кошери с пчели; 

 Не се обезщетява клане по стопански съображения; 

 Застрахования обект е застрашен от неминуема 

смърт в резултат по покритите застрахователни 

събития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Територията на Република България и е валиден само на посочения в застрахователната полица адрес. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 Да спазва зооветеринарните изисквания за гледане, хранене и опазване на застрахованите обекти и при заболяване на 

същите да осигури своевременна ветеринарно – медицинска помощ; 

 Да уведоми писмено Застрахователя за всички новонастъпили обстоятелства по време на действие на застраховката; 

 Да получи застрахователно обезщетение в срок от 15 работни дни след извършване на оглед от страна на Застрахователя 

на загиналите трайни насаждения и след представяне на всички поискани му от Застрахователя документи. 

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено се заплаща при сключване на застрахователния 

договор.  

Премията може да се плати в брой или по банков път. 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

 

Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се 

прекратява в 24:00 ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата дължима 

премия. 

Продължителността на полицата може да бъде не повече от 365 дни. 

 

Как мога да прекратя договора? 

 

Застраховката може да бъде прекратена с едномесечно писмено уведомление до Застрахователя. 

 

 

 

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна 

информация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка 

„Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които 

представляват неразделна част от застрахователния договор. 


