
  

 

Застраховка „Пожар и природни бедствия“ 
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 „Пожар и природни бедствия“ 

може да намерите на www.dallbogg.com  

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Пожар и природни бедствия“ е българският. 
 

Какъв е този вид застраховка? 
 

Застраховка „Пожар и природни бедствия“, осигурява застрахователно покритие на имуществото на 

физически и юридически лица, обект са собствени, наети, предоставени на отговорно разпореждане 

недвижими и движими имущества. 

Застраховат се: 

Недвижими имущества 

Движими имущества: машини, съоръжения и оборудване; компютри, офис техника; стопански инвентар; 

разходи за придобиване на ДМА; други ДМА и транспортни средства без ДК номер.  

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

 Клауза „Основно покритие“ – пожар, удар от мълния, 

експлозия, имплозия, сблъскване /падане/ на 

летателни апарати и тела, части и предмети, падащи 

от тях. 

 Клауза „Разширено покритие“ – по тази клауза се 

застраховат имущества, застраховани по клауза  

„Основно покритие“ в комбинация една или повече от 

следните групи рискове: 

 „РП1“: Природни бедствия – буря, ураган, градушка, 

проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие 

естествено натрупване на лед и сняг, наводнение 

вследствие природни бедствия, щети от падащи 

дървета и клони и други външни обекти вследствие на 

природни бедствия, свличане на снежни маси 

/лавина/; 

 „РП2“: Измокряне,  причинено от спукване на 

водопроводни, канализационни, отоплителни, 

вентилационни, спринклерни /пожарогасителни/ и 

паропроводни инсталации; 

 Клауза „Допълнително покритие“ – по тази клауза се 

застраховат имущества срещу един или повече от 

следните рискове: 

 „ДП1“: Кражба чрез взлом и/или използване на 

техническо средство; 

 „ДП2“: Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлена 

експлозия; 

 „ДП3“: Грабеж; 

 „ДП4“: Късо съединение, свръхнапрежение или токов 

удар; 

 „ДП5“: Щети на застрахованото имущество при удар 

от ППС или животно, непринадлежащо или не под 

контрол на Застрахования; 

 „ДП6“: Земетресение; 

 „ДП7“: Свличане и срутване на земни пластове; 

 „ДП8“: Щети от действието на морски вълни; 

 „ДП9“: Авария с товарни и разтоварни машини при 

товарене и разтоварване. 

 

 

 

 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

 Щети, вследствие на война, атомни и ядрени 

експлозии; 

 Груба небрежност или  умишлени действия от страна 

на Застрахования; 

 Неполагане на грижи на добър стопанин, неправилно 

и безстопанствено стопанисване и съхранение на 

застрахованото имущество; 

 Неправилна експлоатация на застрахованото 

имущество; 

 Грешки при проектиране, некачествено изпълнение, 

използване на дефектни материали и т.н.; 

 Както всички изключени рискове, посочени в Раздел 

III от Общите Условия. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 Паянтови производствени и непроизводствени 

сгради, както и паянтови стопански постройки, 

самоделни парници и оранжерии, парници от 

полиетилен и др.;  

 Моторни превозни средства (МПС), плавателни и 

въздушни превозни средства; 

 Външни връзки – ВиК, електро инсталации, тротоари 

и др.; 

 Продукти и развойна дейност, лицензи, патенти, 

търговски марки и др.; 

 Земи, растения от всякакъв вид, животни, птици, риби 

и кошери с пчели, аквариуми, терариуми и др.; 

 Мобилни телефони, програмни и софтуерни 

продукти; 

 Всякакъв вид документация, ръкописи, папируси, 

чертежи, скици, книги, ценни книжа, пари в брой, 

чекове, носители на информация; 

 Филателни и нумизматични колекции, оръжие, ловно-

рибарски принадлежности, накити, бижута, 

украшения и предмети от благородни метали, 

скъпоценни камъни, ръчни и стенни часовници. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Териториалния обхват e Република България на адрес посочен в полицата 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 Да посочи в декларацията за застраховане всички известни му обстоятелства, които имат съществено значение за риска 

и условията, при които може да се сключи застраховката; 

 Да поддържа и пази застрахованото имущество с грижа на добър стопанин; 

 Да уведоми Застрахователя за всякакъв вид промяна относно застрахованото имущество; 

Да уведоми писмено застрахователя в рамките на 3 /три/ дневен срок от датата на настъпване или узнаване за 

застрахователното събитие, като изложи всички известни му обстоятелства около настъпването, а в случай на „Кражба“ 

и „Грабеж“ да уведоми Застрахователя в рамките на 24 часа; 

 Да осигури достъп на Застрахователя до увреденото имущество и до информация/документация с цел точно то 

установяване размера на щетата и на застрахователното обезщетение; 

 Да съдейства на Застрахователя за изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани със застрахователното събитие; 

 Да уведоми писмено Застрахователя при прехвърляне на собствеността върху застрахованото имущество в 7-дневен 

срок от прехвърлянето; 

 Както и всички други задължения посочени в Раздел VII, т.60. 

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Застрахователната премия e дължима еднократно или на разсрочено плащане и 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. 

 

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 

„Пожар и природни бедствия“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват 

неразделна част от застрахователния договор. 


