
Çàñòðàõîâêà Äîìàøíî èìóùåñòâî
Информационен документ за застрахователен продукт

Продукт: Пакетна застраховка „ДОМ”

Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Пакетна застраховка „ДОМ““. 
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.
Êàêúâ å òîçè âèä çàñòðàõîâêà?
Застраховка на недвижими и движими имущества, използвани в бита и домакинството.

Êàêâî å çàñòðàõîâàíî?

Пожар и последиците от гасенето, мълния, 
експлозия, имплозия, падане на пилотирано 
летателно тяло, негови части или товар; 
Разходи за разчистване, отстраняване и 
извозване на отломки, развалини и остатъ-
ци от застраховано имущество; 
Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед, 
измръзване и морски вълни; 
Наводнение вследствие на природни 
бедствия; 
Изтичане на вода и пара от резервоари, 
тръбни инсталации и включените към тях 
уреди, както и в резултат на забравени 
отворени чешми и кранове. 

Свличане или срутване на земни пластове и 
увреждане от действие на подпочвени води; 
Земетресение.

Вандализъм; 
Чупене на стъкла; 
Кражба чрез взлом на движимо имущество; 
Грабеж на движимо имущество; 

Èìà ëè îãðàíè÷åíèÿ íà ïîêðèòèåòî?  
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ядрени рискове; военни рискове; терористи-
чен акт;
лишаване от ползване, конфискация, реквизи-
ция, принудително одържавяване и др. подоб-
ни действия на държавните власти;
обезценки, денгуби и пропуснати ползи;
рискове, свързани със замърсяване на околна-
та среда;
лошо, неправилно и/или неподходящо поддър-
жане;
нарушени строително - технически норми и 
изисквания;
неправилно или безстопанствено съхранение 
и експлоатация;
умишлени действия на Застрахования, негов 
съпруг/а, роднини по права линия, лица рабо-
тещи под негов контрол, служители или 
съдружници, както и други лица, които 
живеят с него в едно домакинство, или лица, 
които са допуснати до застрахованото 
имущество със знанието или съгласието на 
първите;

Недвижимо имущество срещу рисковете, групи-
рани в пакети както следва:

Êàêâî íå å çàñòðàõîâàíî?

Стандартно покритие

Пълно покритие

Разширено покритие
В допълнение на покритите рискове по пакет 
„Стандартно” покриваме и:

В допълнение на покритите рискове по пакет 
„Разширено” покриваме и:

Äîïúëíèòåëíî êúì âñÿêî åäíî îò îò ïàêåòíèòå ïîêðèòèÿ ìîãàò ïî æåëàíèå íà êëåíòà äà áúäàò 
âêëþ÷åíè è ñëåäíèòå ðèñêîâå:

- Клауза Б7 -  Късо съединение и токов удар;                           - Клауза В6 - Кражба чрез използване  
  на техническо средство;    
- Клауза Г1 - Гражданска отговорност към трети лица.

земи;
трайни насаждения;
стайни и декоративни растения;
животни, птици, риби и кошери с пчели;
моторни превозни средства, селскостопан-
ски машини и техника, колички, каруци;
движими и недвижими имущества, използ-
вани с производствени или търговски цели;
незаконно строителство;
незавършени сгради;
движимо имущество, съхранявано в неза-
вършени сгради;
движими имущества, съхранявани в мазета 
и тавански помещения.

Застраховката не покрива щети, настъпили в 

резултат на:

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

Êàêâî å òåðèòîðèàëíîòî ïîêðèòèå?
     Република България 

„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.



Êîãà è êàê äà ïëàòÿ?
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено 
разсрочено плащане - на датите, посочени в застрахователната полица.

Êîãà çàïî÷âà è ñâúðøâà ïîêðèòèåòî?

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 разсроче-

но плащане. Застрахователното покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край 

или в момента на предсрочно прекратяване на застраховката.

Êàê ìîãà äà ïðåêðàòÿ äîãîâîðà?

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.

Êàêâè ñà ìîèòå çàäúëæåíèÿ?

да пази и ползва застрахованото имущество с грижата на добър стопанин и да го поддържа със същата 

грижа в добро техническо състояние, както и да предприема всички обичайни и разумни предохранителни 

действия и мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди;

при ползването на имуществата, да спазва утвърдените норми на безопасност и правила за експлоата-

ция и да предприема всички необходими мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно 

събитие или ако такова е настъпило - за ограничаване размера на вредите;

да осигурява достъп на Застрахователя (или негов представител) за проверка на състоянието на 

застрахованите имущества и до документите за него;

да изпълнява дадените от Застрахователя, при сключване на застраховката и/или след извършване на 

проверки, предписания за отстраняване източниците на опасност и подобряване на мерките за обезопа-

сеност в указаните срокове;

да съхранява цялата документация, отнасяща се до застрахованите имущества, така че при настъпва-

не на застрахователно събитие тя да не може да бъде повредена, унищожена или загубена;

в рамките на 5 (пет) работни дни писмено да уведомява Застрахователя за новонастъпили обстоятел-

ства, които имат значение за риска и за които Застрахователят е поставил писмено въпроси, при 

сключване на застраховката, включително за промяна на адреса и местонахождението на застрахова-

ните имущества или предоставянето им на друго лице за ползване и/или съхранение за определен срок.

Застрахованият е длъжен:

„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.




