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Застраховка „Сигурност за дома“ 
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 „Сигурност за дома“ 

може да намерите на www.dallbogg.com  

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Сигурност за дома“ е българският. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

 

Застраховка „Сигурност за дома“, осигурява застрахователно покритие на имуществото на физическите 

лица, като обект на застраховката е собствено или наето недвижимо и движимо имущество на 

Застрахования. 

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

 Клауза „Основно покритие“: пожар, гръм, мълния, 

експлозия, имплозия, сблъскване /падане/ на 

летателни апарати и тела, части и предмети падащи от 

тях, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и 

измокряне вследствие естествено натрупване на лед и 

сняг, замръзване , наводнение вследствие природни 

бедствия, щети от падащи дървета и клони и други 

външни обекти вследствие на природни бедствия, 

свличане на снежни маси /лавина/, измокряне, 

причинено от спукване на водопроводни, 

канализационни, отоплителни, вентилационни, 

спринклерни /пожарогасителни/, паропроводни 

инсталации или забравен отворен кран; 

 Клауза „Допълнително покритие“: по таза клауза се 

застраховат жилища и/или домашни имущества 

срещу един или повече от следните рискове: 

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

на техническо средство; 

 Клауза „ДП2“: Късо съединение, свръхнапрежение 

или токов удар; 

 Клауза „ДП3“: Земетресение; 

 Клауза „ДП4“: Чупене на стъкла и витрини – покрива 

се чупенето и нарушаването на целостта на стъкла на 

прозорци, врати и витрини и други трайно монтирани 

стъкла. 

 Клауза „ДП5“: Гражданска отговорност към трети 

лица – покриват се рискове, свързани с гражданската 

отговорност на Застрахования,  в качеството му на 

собственик или ползвател на застрахованото жилище 

и/или домашно имущество, за обезщетение на 

виновно причинените от него имуществени вреди на 

трети лица, включително и всички разноски за 

уреждане на претенциите, направени с писменото 

съгласие на Застрахователя. 

 

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.; 

 Всички изключени рискове са описани в Общите 

условия по този вид застраховка. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 Не се застраховат огради, подпорни стени и зидове и 

други подобни; 

 Не се застраховат летни къщи, вили, каравани, 

паянтови сгради, стопански постройки, плевни, 

самоделни парници, оранжерии, гаражи, тавани, 

мазета и други подобни помещения; 

  Не се застраховат произведения на изкуството, 

картини и антикварни стоки; 

 Всички ограничения по настоящите Общи условия са 

описани в т.3 Раздел I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Териториалният обхват е Република България на адрес посочен в полицата. 

 

Задължения на Застрахования? 

  
- Свободно да избере покритите рискове; 

- По всяко време с писмено предизвестие да прекрати действието на застрахователния договор, считано от датата на 

получаването му; 

- Всички други права описани в Раздел VII Права и задължения на страните; 
 



 

 

 

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Застрахователната премия е дължима еднократно при сключване на полицата или ако е на разсрочено плащане премията 

е дължима на датите посочени в полицата; 

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. 

При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде 

заплатена до датата на падеж, посочена в полицата. При неплащане до 15-тия ден от датата на падежа, полицата се 

прекратява автоматично. 

 

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 застрахователната полица и Общите условия по застраховката „Сигурност за дома“, които  

може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор. 


