Общи условия
по комбинирана застраховка „Домашни животни,
птици, риби и кошери с пчели“
по Раздел ІІ, Приложение № 1
от Кодекса за застраховането

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПО ЗАСТРАХОВКА НА „ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБИ
И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ“
I. ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
1. По тези Общи условия „Застрахователно акционерно дружество
ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, наричано по-нататък Застраховател,
срещу платена премия застрахова домашни животни, птици, риби и
кошери с пчели, собственост на юридически и физически лица, наричани
по-нататък Застрахован.
2. По тези условия се застраховат:
2.1. едри рогати животни на възраст над 3 месеца;
2.2. еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години
включително;
2.3. овце и кози на възраст над 3 месеца;
2.4. свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и
свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
2.5. птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни
условия;
2.6. кошери с пчели;
2.7. риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
2.8. фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в
дивечоразвъдни стопанства.
3. По тези и по допълнителни специални условия, се застраховат:
3.1. кучета;
3.2. елитни и състезателни коне;
3.3. патици и гъски за производство на черен дроб
3.4. зайци;
3.5. екзотични животни;
3.6.животни за ценни кожи, отглеждани при интензивни условия.
4. Не се приемат за застраховане животни и птици:
4.1. болни, изтощени, куци, без зъби, слепи (частично или пълно), с
наранявания, набивки, кожни заболявания (краста, лишеи и др.), залежали
се преди и след раждане, а също така и животни със злонравни прояви,
отпаднали от стадата като стопански брак и технологичен отпад.
4.2. показали положителна реакция при диагностични изследвания за
заразни заболявания;
4.3. намиращи се в населени места, обявени за заразени, с изключение на
видовете невъзприемчиви към заразната болест.
5. Животните, птиците и кошерите с пчели могат да бъдат обект на
застраховане само при условие, че към датата на сключване на
застраховката са напълно здрави, в добро състояние и са осигурени с
необходимия фураж, условия за отглеждане, профилактика и лечение в
съответствие със зооветеринарните изисквания.
II. ПОКРИТИ ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
6. Застраховката покрива смърт или клане (убиване) по необходимост на
животни, птици, риби, и кошери с пчели, настъпили вследствие на:
6.1. пожар – за пожарообезопасени обекти;
6.2. природни бедствия – буря, ураган (вихрушка, смерч), проливен дъжд,
градушка, наводнение, срутване на земни и скални маси и удар от мълния.
6.3. 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.
6.4. заразни болести, потвърдени лабораторно от ветеринарен институт
(станция):
6.4.1. антракс, туберкулоза, бруцелоза, шап, бяс, сап, мит, устрел, чума и
червенка;
6.4.2. псевдочума, марекова болест, левкоза, пастьорелоза (холера),
туберкулоза и шарко-дифтерит на птици. Този риск не се покрива за птици
до 3 месеца;
6.4.3. американски (злокачествен) гнилец, нозематоза и акароза за кошери
с пчели;
6.4.4. вирусна хеморагична септицемия и хеморагична септицемия за риба;
6.5. незаразни, паразитни и непокрити по т. 6.4 болести. Този риск не се
покрива за телета и агнета до 6 месеца, прасета до 40 килограма живо тегло,
птици, фазани, кеклици, пъдпъдъци, полезен дивеч, риба и пчелни
семейства.
7. Клане (убиване) по необходимост се извършва само с писмено
нареждане на ветеринарен специалист при следните случаи:
7.1. застрахованият обект е застрашен от неминуема смърт в резултат на
покритите застрахователни събития;
7.2. изходът от проведеното лечение е неблагоприятен (летален).
8. Изключения от покритие:
8.1. По тези условия не се покрива риска смърт или клане (убиване) по
необходимост, причинени от:
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8.1.1. военни действия, учения, граждански размирици и радиоактивно
замърсяване;
8.1.2. умишлени действия или груба небрежност от страна на
Застрахования или упълномощено от него лице;
8.1.3.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
8.1.4. неспазване ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане,
хранене (използване на недоброкачествени фуражи и вода), опазване на
животните и невземане на мерки (непотърсена своевременно ветеринарномедицинска помощ) за предотвратяване заболявания и смърт на
застрахованите обекти;
8.1.5.клане по стопански съображения (безплодие, напреднала възраст,
маломлечие, износеност на разплодните и продуктивните органи,
промишлен брак и др.).
8.2. По тези условия не се обезщетяват вредите за изгубени или откраднати
животни, птици, риби и кошери с пчели.
III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ПРЕМИЯ
9. Застрахователните суми се договарят и са до размера на пределните
норми за отделните видове животни, птици, риби и кошери с пчели,
определени от Застрахователя и съобразени със съществуващите пазарни
цени, като задължително се вземат под внимание индивидуалните качества
на животните (порода, възраст, разплодни и продуктивни качества и др.) и
условията за отглеждане.
9.1. При животни и птици от групите подрастващи, угояване и бройлери за
основа на застрахователната сума се взема пазарната изкупна цена на
килограм живо тегло, за която животното може да се продаде при изтичане
на технологичния срок на отглеждане или при достигане на определено
тегло.
9.2. Застрахователната сума за кошери с пчели се образува като сбор от
стойностите на кошера, меда, восъка и пчелното семейство.
9.3. Застрахователната сума за риба се образува на база на планираната
продукция в килограми и пазарната изкупна цена за един килограм риба.
10. Животни от един и същи вид, групи или категории, както и
новопридобити и/или достигнали изискуемата за застраховане възраст и
тегло животни от вече застрахован вид, категория или група, се считат
застраховани за еднакви застрахователни суми, освен ако в полицата не е
посочено друго.
11. Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната
сума.
12. Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост
от размера на застрахователната сума, вида на застрахованите обекти, броя
на застрахованите животни, избраното застрахователно покритие и срока
на застраховката.
13. Застрахователната премия се плаща еднократно или на разсрочени
вноски.
13.1. Когато не бъде платена разсрочената вноска с 15 - дневно писмено
предизвестие, Застрахователят може да намали застрахователната сума, да
прекрати или измени застрахователния договор.
13.2. Ако се плати закъснялата вноска, застраховката продължава
действието си по първоначално договорените условия от деня, следващ
плащането.
14. Когато застрахователното събитие настъпи преди определения срок за
внасяне на разсрочената вноска, Застрахователят има право да я приспадне
от определеното застрахователно обезщетение.
15. За срокове, различни от 1 година, застрахователната премия се
изчислява по краткосрочната тарифа на Застрахователя.
16. При изгубен, откраднат или унищожен застрахователен договор,
Застрахователят издава дубликат срещу заплащане на такса, определена от
Застрахователя.
ІV. СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА
17. Застраховката се сключва със застрахователна полица, въз основа на
Заявление-въпросник по образец на Застрахователя.
17.1. Застраховката се сключва след оглед на животните от ветеринарен
специалист и представител на Застрахователя. При подновяване на
застрахователен договор без прекъсване ветеринарен преглед не се
изисква. Застраховка на риба се сключва след задължително лабораторно
изследване.
17.2. Допуска се без оглед от ветеринарен специалист да се сключват
застраховки на животни, птици и кошери с пчели на граждани за
застрахователни суми до 70 % от определените от Застрахователя като
пределни норми.
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18. Когато не могат да бъдат индивидуализирани обектите,
застрахователният договор се сключва за всички обекти от даден вид,
отговарящи на условията и изискванията за застраховане.
18.1. През срока на застрахователния период собствениците са задължени
в срок от 7 (седем) дни да застраховат и новопридобитите такива или
достигнали застрахователна възраст, или тегло животни, птици и кошери с
пчели.
18.2. При неспазване на посоченото в т. 18.1. изискване и настъпване на
застрахователно събитие Застрахователят намалява (редуцира)
застрахователното обезщетение съобразно съотношението между
застрахования и наличния брой животни.
19. Животни и птици от основно стадо се застраховат на база броя им към
първо число на текущия месец или към датата на сключване на
застраховката.
20. Животни и птици от групите подрастващи, угояване, ремонт и
бройлери се застраховат на база средномесечната им наличност,
установена със счетоводна справка или на броя им, заложен за отглеждане
през договорения срок.
21. През последния месец от действието на застраховката със счетоводна
справка се установява действителният брой животни и птици, за които е
носена застрахователна отговорност, на база средномесечната им
наличност. Броят на бройлерите се дели на шест. Въз основа на справката
се актуализира застрахователната премия.
22. Действителният брой на подрастващите птици, за които е носена
застрахователна отговорност през договорния срок, се определя като се
сборуват наличният брой птици при сключване на застраховката и
постъпилите през годината, и полученият брой се раздели на коефициент
2,6.
23. Застраховката се сключва за срок от 1 година и влиза в сила след
заплащане на премията (първа вноска), освен ако не е договорено друго.
Застраховката може да се сключи за срок по-голям или по-кратък от 1
година, ако технологичният срок на отглеждане го изисква.
24. За застрахователни събития, настъпили вследствие пожар, природни
бедствия, злополуки, болестни усложнения след раждане (кръвоизливи,
изпадане или разкъсване на матката и залежаване) срокът на застраховката
започва да тече от 00.00 часа на деня, следващ плащането на
застрахователната премия.
25. За застрахователни събития, настъпили в резултат на болести
отговорността на Застрахователя започва от 16-ия ден след сключване на
застраховката, при условие, че е внесена застрахователната премия.
26. Отговорността на Застрахователя се прекратява в 24.00 часа на
последния ден на застраховката.
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
27. При настъпване на застрахователно събитие в срок от 3 /три/ дни
Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя, длъжностния
ветеринарен лекар, обслужващ населеното място или местните органи на
изпълнителната власт (кметството или общината). За риска „Пожар” срока
за уведомяване е 24 часа от узнаването.
28. За установяване причините и вредите от настъпили събития
Застрахователят формира комисия от свой представител, представител на
Застрахования и ветеринарен специалист.
29. Комисията извършва оглед и описание на вредите на място, като
набелязва мерки за запазване на оцелелите и незасегнати животни, птици
и кошери с пчели.
30. Комисията съставя протокол за огледа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
31. При предявяване на претенция за обезщетение Застрахованият следва
да представи:
31.1. заявление за оценка и изплащане на застрахователно обезщетение;
31.2. застрахователна полица;
31.3. констативен протокол за загинали животни;
31.3.1. за граждани констативният протокол се съставя от Застрахователя,
ветеринарен специалист, обслужващ района, Застрахования или
упълномощен негов представител и двама свидетели;
31.3.2. за фирми и организации констативният протокол се съставя за
едномесечен период от Застрахователя с участието на длъжностния
ветеринарен лекар или доверен ветеринарен специалист на Застрахователя,
в присъствието на упълномощен от Застрахования представител и се
представя в Агенцията до 20-то число на следващия месец;
31.3.3. констативен протокол за загинали или унищожени кошери с пчели
и пчелни продукти се съставя от ветеринарен специалист, проверителя по
пчеларството за съответния район, Застрахователя, представител на
Застрахования, както и двама свидетели, единият от които е пчелар.
31.4. протокол от РСПАБ - при пожар;
31.5. служебна бележка от ХМС - природно бедствие;
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31.6. писмо от ветеринарна инстанция за установяване на заразно
заболяване. За юридически лица се изисква ежемесечно потвърждение на
заразното заболяване;
31.7. служебна бележка за клане по необходимост, издадена от ветеринарен
специалист;
31.8. документи за получен приход за заклано (убито) по необходимост
животно и птици или екарисажна бележка ;
31.9. документ за счетоводно изписване на погинали обекти, собственост
на юридически лица.
31.10. други документи по искане на Застрахователя, които са необходими
за доказване на застрахователното събитие и размера на щетата.
32. Размерът на застрахователното обезщетение се определя както следва:
32.1. При смърт на животни и птици в резултат на заразни заболявания по
т. 6.4., пожар, природни бедствия и злополука обезщетението е до размера
на застрахователната сума.
32.2. При смърт от незаразни болести, паразитни и непокрити по т. 6.4
заразни болести обезщетението е съобразно избрания от Застрахования
процент от застрахователната сума – 60 %, 70 % или 80 %.
32.3. При пожар, природни бедствия, нападения от диви животни и
американски гнилец на кошери с пчели обезщетението е до 100 % от
общата застрахователна сума, а при нозематоза и акароза – до 100 % от
застрахователната сума на пчелното семейство.
32.4. При вирусна хеморагична септицемия и хеморагична септицемия на
риба застрахователното обезщетение е до 50 % от щетата, определена като
разлика между планираната и действително получената продукция в края
на годината.
33. При клане (убиване) по необходимост на животни и птици, вследствие
на:
33.1. пожар, природни бедствия, злополуки и заразни болести по т. 6.4.1 и
т. 6.4.2 размерът на застрахователното обезщетение е до 100 % от разликата
между застрахователната сума и реализирания приход;
33.2. незаразни, паразитни и други, непокрити по т.т. 6.4.1 и 6.4.2 болести
размерът на застрахователното обезщетение е до 40 % от
застрахователната сума за едри животни и до 30 % - за дребни (овце, кози
и свине).
34. Когато при клане по необходимост месото е изцяло конфискувано от
органи на ДВСК поради негодност за консумация, обезщетението се
определя съгласно т. 32.1 или т. 32.2 в зависимост от характера на
застрахователното събитие.
35. Годността на месото и другите продукти (ако има такива) на закланите
по необходимост животни и птици се установява от органите на
Държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК).
36. Без наличие на ветеринарно-медицинско заключение или документ от
противопожарните и други органи, потвърждаващи настъпилото събитие,
обезщетение не се изплаща.
37. Ако по време на огледа на умрели или убити (заклани) по необходимост
застраховани животни, птици и кошери с пчели се установи, че
Застрахованият е представил неверни данни за събитието или за размера
на щетата, или умишлено са създадени условия от същия за неговото
настъпване и за увеличаване или разпространяване на щетите,
Застрахователят има право да откаже или намали размера на
обезщетението.
38. Ако след настъпване на застрахователното събитие се установи, че за
пострадалото имущество има сключена друга застраховка/и, покриваща
същите рискове, причинили вредата, Застрахователят отговаря в такава
пропорция спрямо общия размер на вредата, в каквато застрахователната
сума на погиналото или увредено имущество по тази застраховка се отнася
към общата застрахователна сума от тази и другата застраховка/и. Това
правило се прилага независимо дали Застрахованият е предявил претенция
към други застрахователи.
VІ. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
39. Застрахованият може да прекрати застрахователния договор, когато
застрахователното събитие е настъпило преди изтичане на карантинния
срок. В този случай се връща застрахователната премия, като от нея се
удържат направените административно-стопански разходи за сключване
на застраховката.
40. Ако се установи, независимо кога, че съзнателно са дадени неверни
сведения или са премълчани обстоятелства, при известността на които
Застрахователят не би сключил застраховката, Застрахователят има право:
40.1. да прекрати договора в едномесечен срок от узнаването на
обстоятелството;
40.2. да откаже плащането на обезщетението, ако премълчаните
обстоятелства са оказали въздействие за настъпване на застрахователното
събитие;
40.3. да иска връщане на изплатено застрахователно обезщетение;
40.4. платените до тогава премии не подлежат на връщане.

Общи условия
по комбинирана застраховка „Домашни животни,
птици, риби и кошери с пчели“
по Раздел ІІ, Приложение № 1
от Кодекса за застраховането

41. Ако се установи, независимо кога, че са дадени неверни сведения или
са премълчани обстоятелства, при известността на които Застрахователят
би сключил застраховката при други условия, Застрахователят има право
със съгласието на Застрахования в едномесечен срок от узнаването да
промени условията на застрахователния договор, както следва:
41.1. да намали застрахователната сума пропорционално на платената
премия;
41.2. да преизчисли застрахователната премия в съответствие с промените
в рисковите обстоятелства, считано от деня, в който са настъпили тези
промени;
41.3. да промени срока на застраховката;
41.4. при настъпване на застрахователно събитие да изплати намалена
сума, пропорционално на съотношението между платената премия и
премията, преизчислена съгласно т. 41.2.
41.5. ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в
двуседмичен срок от получаването му договорът се прекратява, като
Застрахователят възстановява частта от премията, която съответства на
неизтеклия срок на договора.
42. Застраховката може да бъде прекратена:
42.1. от Застрахователя с 30 дневно писмено предизвестие. Получаването
му се доказва с подписана от Застрахования обратна разписка или с датата
на завеждане на предизвестието в деловодството на Застрахования.;
42.2. от Застрахования след изпращане на писмено предизвестие до
Застрахователя, придружено от оригиналната полица.
43. При прехвърляне на собствеността на застраховани животни или
кошери с пчели по установения законен ред новият собственик встъпва в
правата и задълженията на Застрахования от момента на прехвърляне на
собствеността при спазване изискванията на т. 46.3. и т. 46.7. За това
прехвърляне Застрахователят своевременно трябва да бъде писмено
уведомен за отразяване на промяната и попълване на Заявление-въпросник
от новия собственик.
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
44. Застрахователят е длъжен:
44.1. да приеме претенцията на Застрахования;
44.2. да извърши оглед на застрахованите обекти;
44.3. да установи има ли наличие на застрахователно събитие и да определи
размера на вредите.
44.4. размерът на вредите се установява от комисия с представители на
двете страни и вещо лице – ветеринарен специалист , като:
44.4.1. в случай, че Застрахованият не е съгласен с направената оценка, той
можа да привлече свое вещо лице. При несъгласие на двете вещи лица по
констатациите на огледа може да се привлече трето вещо лице- арбитър;
44.4.2. всяка страна заплаща разноските на своето вещо лице и половината
от разноските за третото вещо лице.
44.5. при установяване на застрахователно събитие да заплати
застрахователно обезщетение в срок от 15 работни дни след представяне
на всички изискани документи.
44.6. да напомня писмено за падежите при разсрочено плащане на
премията или изтичане на договора;
44.7. при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, в срок до 15
работни дни да уведоми писмено Застрахования и опише мотивите на
взетото решение.
45. Застрахователят има право:
45.1 Да прекрати едностранно застраховката, ако установи, че вследствие
несъблюдаване на зооветеринарните изисквания от страна на
Застрахования, застрахованите обекти са изложени на опасности.
Застрахователната премия не се връща.
45.2. Да откаже застрахователно обезщетение, ако не е уведомен
своевременно за настъпило застрахователно събитие. Застрахователната
премия не се връща.
45.3. Да откаже застрахователно обезщетение на юридически лица и
фирми, ако до 20-то число на следващия месец не са представени актовете
за загинали животни. Събраната премия не се връща.
45.4. По всяко време да извършва проверка на застрахованите обекти. В
случай на отказ да му бъде дадена възможност да упражни това си право,
Застрахователят прекратява застраховката и не изплаща обезщетение.
Застрахователната премия не се връща.
46. Застрахованият е длъжен:
46.1. При сключване на договора да обяви в Заявление-въпросник
съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за
определяне естеството и размера на риска.
46.2. Да уведомява писмено Застрахователя за всички новонастъпили
обстоятелства по време на действие на застраховката.
46.3. Да спазва зооветеринарните изисквания за гледане, хранене и
опазване на застрахованите обекти и при заболяване на същите да осигури
своевременна ветеринарно-медицинска помощ.
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46.4. При настъпване на застрахователно събитие да спазва определените
срокове за уведомяване, съставяне на актове, протоколи и други
документи, изисквани от Застрахователя.
46.5. При завишаване на нормалната смъртност и промяна или влошаване
условията на отглеждане своевременно да уведоми Застрахователя.
46.6. Да допуска и съдейства на Застрахователя по всяко време за
извършване на оглед за установяване на събитието и действителния размер
на щетата.
46.7. Да уведоми писмено Застрахователя при промяна собствеността на
застрахованите обекти.
46.8. Да взема необходимите мерки за предотвратяване настъпването на
застрахователни събития, а при вече настъпило - за ограничаване или
намаляване на щетите.
46.9. Да издължава застрахователната премия при разсрочено плащане в
посочените в застрахователната полица срокове.
47. Застрахованият има право:
47.1. Да получи застрахователно обезщетение в срок от 15 работни дни,
след представяне на всички изискани от Застрахователя документи,
необходими за установяване на причините на застрахователното събитие и
определяне размера на обезщетението.
VІІІ. ПОДСЪДНОСТ, РЕГРЕС И ДАВНОСТ
48. Правните отношения между застрахованите лица и Застрахователя се
уреждат от настоящите Общи условия и Кодекса за застраховането.
49. Правата по застраховка, сключена по тези Общи условия, се погасяват
след изтичане на 3 (три) години от датата на настъпването на
застрахователното събитие.
50. Споровете между страните относно тези условия се решават по пътя на
преговори, а при непостигане на съгласие – в съответствие с гражданското
законодателство на Република България.
51. За възстановяване на изплатеното обезщетение и разноските по
определянето му, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования
срещу лицата, по чиято вина е настъпило застрахователното събитие.
Отказът на Застрахования от правата срещу трети лица няма сила спрямо
Застрахователя за и при упражняване на неговите регресни права.
52. Застрахованият е длъжен при поискване от страна на Застрахователя да
представи всички необходими документи, данни и доказателства, както и
да изпълни формалностите за осъществяване правото на Застрахователя на
регресен иск.
53. Застрахователната полица, заявлението-въпросник, тези Общи условия,
всички добавъци (анекси) се четат заедно и са неразделни части от
застрахователния договор.
Настоящите общи условия са приети на заседание на съвета на
директорите на „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, проведено на
18.07.2013 г., изменени и допълнени на заседание на Съвета на
директорите на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД от 12.05.2016 г.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

(три имена)

(три имена)

…………………………………….

…………………………………….

(подпис)

(подпис)

Дата: …………………

