
„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава  
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от 
Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 

 

 

Техническо Застраховане  
Информационен документ за застрахователен продукт 

 
Дружество:                                                    Продукт: „Авария на машини”  
„Дженерали Застраховане” АД  
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г. 

 
[Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Авария на машини”. Моля, имайте предвид, че 
пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в общите условия на застраховката, 
застрахователната полица и останалите приложения към нея.] 

 

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка “Авария на машини” осигурява покритие само по отношение на машини, за които има сключена и действаща имуществена 
застраховка в “Дженерали Застраховане” АД.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! умишлени действия на Застрахования, негов съпруг/а, роднини; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

Какво покрива застраховката? 

 Застрахователят обезщетява Застраховащия за всяка непредвидима, случайно и внезапно настъпила и оценима пряка 
материална загуба или вреда на застрахованите машини, настъпила през периода на застрахователно покритие по 
договора и последствията от която изискват застрахованото имущество да бъде ремонтирано или подменено. 

 Застрахователното обезщетение не може да надвишава посочената в полицата застрахователна сума или съответно 
приложимия лимит на обезщетение. 

Какво не покрива застраховката? 
Не се застрахова: 

 щети на сменяеми части и консумативи, в това число бургии, ножове, матрици и пресформи, шаблони и други 
режещи, пробиващи или резбоформиращи инструменти, части или накрайници; 

 щети на части и детайли, които по естеството на своята изработка, предназначение или експлоатация 
подлежат на бърза амортизация и периодична подмяна, в това число ремъци, маркучи, гумени, текстилни или 
пластмасови уплътнения, зидарии и огнеопорни облицовки в пещи и котли, охладителни кожуси, четки, гуми, 
вериги, части от стъкло, порцелан или керамика, филтри;  

 частична или пълна загуба на горива, смазочни материали, антифризи, охладителни течности, катализатори, 
почистващи вещества;  

 всякакви видове химикали. 

 щети, за възстановяването на които доставчикът, производителят или ремонтното предприятие са отговорни 
по закон или по силата на сключен договор, или гаранционни ангажименти; 

 щети, изразяващи се в плесен, ферментация, свиване, изпаряване, загуба на тегло (фира), последствия от 
излагането на пряка слънчева светлина, промяна на текстурата и/или цвета и други подобни;  

 щети, явяващи се пряка последица от естествено изхабяване в резултат на нормалната експоатация 
(износване, изхабяване, кавитация, ерозия, корозия, ръжда, котлен камък и отлагания и др. подобни); 

 всякакви други вреди, извън или над материални щети на застрахованите машини, съгласно предвиденото в 
Специалните условия и в договора за застраховка. 

 
Има ли ограничения на покритието?  
Застрахователят не дължи обезщетение при настъпване на 
вреди от или следствие на: 

! пожар, в т.ч. гасенето на пожара, както и всички 
последици от пожара, пряко попадение на мълния, 
химическа експлозия, удар от летателен апарат, негови 
части или товар, кражба, грабеж, вандализъм или опит за 
противозаконно действие от какъвто и да било характер, 
необяснимо изчезване, пълно или частично срутване на 
сгради, наводнение, измокряне, земетресение, срутване и 
свличане на земни пластове, проливен дъжд, буря (силен 
вятър със скорост над 15 м./сек.), ураган (силен вятър със 
скорост над 30 м./сек.), циклон, торнадо, вулканично 
изригване, снежни лавини и други подобни природни 
бедствия; 

! война, нахлуване или какъвто и да е враждебен акт на 
неприятел, гражданска война, въстание, революция, метеж, 
бунт, граждански размирици или вълнения, военен преврат 
или противозаконно отнемане на властта, военно 
положение, военни учения или други действия, имащи 
военен характер, стачка, локаут, заговор, злоумишлени или 
насилствени действия и актове на саботаж и тероризъм на 
лице, група лица или организация с политическа, 
идеологическа, религиозна и/или социална мотивация; 
 

 
 
 

 
 
 

! конфискация, реквизиция, национализация, отнемане, 
разрушаване или повреда на имущество или други подобни 
мерки, предприети по нареждане на едно де факто или де юре 
съществуващо правителство или власт; 

! атомни и ядрени реакции; 

! експериментална или изследователска дейност, опити, 
проби или изпитания, в които застрахованите машини се 
подлагат на натоварвания над нормалните нива на 
експлоатация; 

! спиране на външното захранване на машините с 
електричество, гориво, вода, газ, пара, охлаждащо вещество и 
други; 

! неизправност на хардуер, софтуер или вградени чипове, 
както и загуба, повреда, унищожаване, деформиране, 
изтриване, подправяне или промяна на електронни данни, като 
изключението няма да се прилага по отношение на 
последвали загуба или повреда на други части на 
застрахованите машини. 

! други посочени в общете и специални условея на 
застраховката. 
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  Кога и как да платя? 

Кога и как да платя? 

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено разсрочено плащане - 

на датите, посочени в застрахователната полица. 

 

Какво е териториалното покритие? 
 Република България 

 

Какви са моите задължения? 
Застрахованият е длъжен: 

 да пази и ползва застрахованите машини с грижата на добър стопанин и да ги поддържа със същата грижа в добро 
техническо състояние, както и да предприема за своя сметка всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки 
за предпазване на застрахованите машини от вреди; 

 да спазва технологичните и производствените правила и норми на безопасност, както и да изпълнява предписанията на 
държавните органи, производителя, доставчика и на лицето или дружеството, извършващо техническата поддръжка на 
машините относно съхранението и поддържането на застрахованите машини, да наема квалифициран персонал и да 
осигурява обучаването му за работа със застрахованите машини, както и да предприема всички необходими мерки за 
предотвратяване настъпването на застрахователно събитие; 

 да осигурява достъп на представители на Застрахователя до застрахованите машини по всяко време, както и да им 
предоставя поисканата от тях информация за извършване на оценка на риска и на проверки; 

 да изпълнява за своя сметка в указаните срокове дадените от Застрахователя при сключване на застраховката или след 
извършване на инспекции, предписания за отстраняване източниците на опасност и подобряване на мерките за 
обезопасеност, включително за съхранението, поддръжката и експлоатацията на машините; 

 да води в съответствие с нормативно установените изисквания, да съхранява и опазва цялата необходима счетоводна, 
техническа и друга документация във връзка със застрахованите машини;  

 да предостави на Застрахователя в срок до пет дни от получаването им копие от всички констатации и предписания на 
компетентните държавни органи, касаещи застрахованите машини; 

 

Кога започва и свършва покритието? 

Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата, при 

условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане. Застрахователното 

покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край или в момента на предсрочно прекратяване на 

застраховката. 

 

 

Как мога да прекратя договора? 

Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, чрез мотивирано писмено уведомление, 
като прекратяването настъпва в 24:00 часа на датата на получаването му от Застрахователя. 


