
 

 

 

 

 

Застраховка „Земеделски култури“ 
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 „Земеделски култури“ 

може да намерите на www.dallbogg.com  

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Земеделски култури“ е българският. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

 

Застраховка „Земеделски култури“, застрахова се реколтата от земеделски култури: полски и зеленчукови  

култури, маслодайни култури, овощни, розови и черничеви градини, лозя, ягоди, малини, овощни 

разсадници, маточници, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и 

продажба, култури в парници и оранжерии. 

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

Основни покрития: 

 Градушка; 

 Буря; 

Допълнителни покрития: 

 Пожар; 

 Проливен дъжд; 

 Наводнение; 

 Осланяване – късно пролетно и ранно есенно 

осланяване, настъпило след 20 април и преди 1 

октомври; 

 Измръзване на житни култури и рапица; 

 Изтегляне на житни култури и рапица; 

 Киша; 

 Задушаване при житни култури; 

 Щети от падащи летателни апарати или части от тях. 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

 Непоникване и неполягане на посеви; 

 Суша, топли и студени ветрове, болести, 

неприятели, нападение от диви животни, птици, 

гризачи; 

 Проявена небрежност, неправилни, неизвършени 

или неизвършени в срок агротехнически 

мероприятия, които са свързани с отглеждане на 

земеделските култури; 

 Закъсняло прибиране на реколтата /след обичайните 

технологични срокове за съответния район/; 

 Свличане и срутване на земни пластове; 

 Всички други изключения описани в Общите 

условия по застраховката 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 При технически неизправни напоителни и 

отводнителни системи и канали, неправилно 

напояване, разкъсване на бентове и язовирни стени, 

принудително изпускане на вода; 

 Не се включват в застрахователно покритие рискове, 

от които към момента на сключване на 

застраховката, културата е увредена; 

 Неизправни електрически и отоплителни инсталации 

в парници и оранжерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Територията на Република България, като застрахованият трябва да представи описи и скица, позволяващи точното 

индивидуализиране на засадените насаждения по видове, блокове /местности/, парцели и площи. 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 При настъпило застрахователно събитие да предяви иск за определяне размера на вредите на засегнатите култури при 

настъпило застрахователно събитие и за изплащане на обезщетение; 

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

на увредените земеделски култури и 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 

„Земеделски култури“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част 

от застрахователния договор. 

 


