
Застраховка “Пожар и допълнителни рискове:  
Материални вреди на имущество и Прекъсване на дейността“ 
Информационен документ за застрахователния продукт 

Дружество : Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, клон на 
Колонад Иншурънс Ес Ей - дружество, регистрирано в Люксембург, 
ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург 

Продукт: Имуществена застраховка “Пожар и допълнителни 
рискове” 

Този документ Ви осигурява обобщена информацията за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация относно застрахователния 
договор може да бъде намерена в Общите условия на имуществена застраховка “Пожар и допълнителни рискове” на Колонад Иншурънс Ес Ей 
клон България. 

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка “Пожар и допълнителни рискове” е имуществена застраховка, предоставяща покритие за вреди на недвижимо и движимо имущество, 
предизвикани от внезапно, случайно и непредвидимо настъпило застрахователно събитие от конкретно записани в полицата рискове. 
Застраховката е предназначена да покрива собствено или чуждо движимо и недвижимо имущество, ползвано основно за търговски, стопански 
или производствени цели. 

Какво покрива застраховката? 
Пълно или частично увреждане на: 

✓ Сгради и съоръжения 
✓ Движимо имущество 

Какво не покрива застраховката? 
 
Застраховката не покрива щети, пряко или косвено причинени 
от: 

✓ Ценности 
✓ Машини и оборудване 
✓ Стоки и материални запаси  
✓ Прекъсване на дейността (загуба на печалба или 

загуба на доход от наем)                                                                                               
 
Застрахователното покритие е групирано в два раздела, както 
следва: 

✓ Раздел А Материални вреди: В случай, че застрахованото 
имущество (или която и да е част от него), описано в полицата 
погине или бъде увредено от настъпило застрахователно 
събитие, покрито по настоящата застраховка, ние ще Ви 
обезщетим за тази загуба, погиване или вреда чрез плащане 
или по наша преценка, чрез възстановяване или поправка на 
имуществото; 
 

✓ Раздел Б Прекъсване на дейността: Покрива се загубата, 
която претърпите в резултат на прекъсване на дейността, 
вследствие на настъпило застрахователно събитие по Раздел 
А, изразяващо се в намаляване на оборота и увеличаване на 
разходите за дейността; 

 
Освен основното покритие за рисковете Пожар, Мълния, 
Експлозия/Имплозия, Падане или сблъсък на пилотирано 
летателно тяло, негови части или товар, срещу допълнителна 
премия могат да бъдат включени разширения на покритието като:  

✓ Буря; Ураган; Градушка; Наводнение; Земетресение; Тежест 
от естествено натрупване на сняг/лед; Лавина; Падане на 
дървета и стълбове; Свличане/срутване на земни пластове; 
Теч или преливане на  какъвто и да е резервоар или друг 
контейнер; Удар от превозно средство и/или животно; 
Спукване/преливане  на вода от водни резервоари или тръби; 
Щети причинени от късо съединение или токов удар; Авария 
с товарни и разтоварни машини; Счупване на стъкла; Кражба 
чрез взлом /грабеж; Вандализъм/злоумишлени действия на 
трети лица;  

✓ Прекъсване на дейността; 
✓ Загуба или вреда вследствие на стачка, бунт и гражданско 

вълнени;е 
✓ Загуба или вреда вследствие на акт на тероризъм; 
✓ Авария на машини и електронно оборудване;  
✓ Преносима електронна техника и оборудване извън 

застрахованите помещения. 

χ Ядрени, военни и екологични рискове; 
χ Офшорни, подземни мини, кибер и авиационни рискове; 
χ Тероризъм, улични вълнения, граждански размирици; 
χ Конфискация, отчуждаване, национализация или др. подобни действия 

на властта;  
χ Умишлени действия, груба небрежност, измама, престъпление на 

Застрахования; 
χ Срутване или пропукване на сгради; 
χ Нарушени строително-технически норми и изисквания, скрити дефекти, 

умора на материала, нормално износване и остаряване, загуба на тегло, 
ръжда, гниене, корозия, вреди причинени от насекоми или гризачи; 

χ Обезценки, пропуснати ползи, глоби или неустойки; 
χ Грешки или дефекти в проектирането, материалите, изработването или 

грешки в технологичния процес. 
Не носим отговорност за загуба, погиване или вреда: 
χ На движимо имущество, съхранявано на открито, в резултат на кражба 

или въздействието на атмосферни условия; 
χ На пътни превозни средства (включително техните принадлежности), 

отговарящи на изискванията за движение по пътищата; 
χ На релсови превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни 

средства и свързаните с тях имуществени интереси и отговорности; 
χ На пари, бижута, скъпоценни камъни, благородни метали, антикварни 

стоки или произведения на изкуството, освен ако предварително не сме 
ги включили към застрахованото имущество; 

χ На земя, включително вода и каквито и да било вещества и субстанции, 
намиращи се в или на земя, изкопи, кейове и пристани, мостове, канали, 
пътища или настилки; 

χ На посеви и дървета; 
χ На имущество и конструкции в процес на строеж, монтаж или ремонт; 
χ На електроразпределителни и електропреносни мрежи, освен ако не се 

намират в радиус до 300 метра от застрахована конструкция; 
Пълна информация за изключенията може да намерите в Общите условия 
на застраховката. 

 
Има ли ограничения на покритието? 
 
 

! Вредите, които покриваме са до размера на застрахователната 
сума/лимита на отговорност, посочени в застрахователната полица. 

! Застраховката не покрива посоченото в Застрахователната полица 
самоучастие, което може да бъде определено като % от 
застрахователната сума и/или от размера на вредата и/или фиксирана 
парична сума и/или в дни. 

! Застраховката се сключва по възстановителна стойност на Вашето 
имущество (т.е. стойността му като ново без обезценки и овехтяване) или 
по неговата действителна стойност (т.е. стойността, срещу която може да 
се купи друго имущество със същото качество, вид и състояние, с 
включена обезценка и изхабяване). 

! Стойността на имуществото може да определите по експертна оценка на 
лицензиран оценител, отчетна/ балансова стойност; средна / максимална 
наличност за предходните 12 месеца на стоково-материални запаси. 



Къде съм покрит от застраховката? 

✓ На територията на адреса, посочен в полицата като адрес, на който се намира застрахованото имущество.  
✓ В случаите, когато застраховката включва покритие за преносима електронна техника и оборудване, същото е покрито на 

територията на Република България. 

Какви са задълженията ми? 

• Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването 
на договора информация; 

• Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства; 

• Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора; 

• Да ни уведомите своевременно в случай на настъпване на застрахователно събитие в уговорените срокове и да ни предоставите 
необходимите документи при предявяване на претенция; 

• Да предприемате всички разумни предохранителни мерки с цел опазване и поддръжка на застрахованото имущество и 
предотвратяване на евентуални загуби или вреди; 

• Да използвате по предназначение застрахованото имущество, да го поддържате в изправност съгласно нормативните изисквания 
и да полагате грижата на добър стопанин за него; 

• Да ни допуснете до застрахованото имущество за оглед и оценка на риска във всеки разумен момент; 

• Да ни информирате при промени в личните си данни и информацията за контакт. 

Кога и как плащам? 

• Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима до 30 дни от влизане в сила на застрахователния договор; 

• Всяка следваща премия или вноска по нея се заплаща съгласно уговореното в застрахователния договор; 

• Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на Застрахователя; 

• Плащанията могат да се извършват на годишни, полугодишни, тримесечни или месечни вноски. 

Кога започва и кога свършва покритието? 

• Застрахователното покритие влиза в сила в деня и часа, посочени като начална дата в застрахователната полица, при условие 
че е платена цялата застрахователна премия или, в случаите на разсрочено плащане, на първата вноска от нея;  

• Застрахователното покритие изтича на часа и датата, посочени в застрахователната полица като край на застрахователния 
период или в момента на предсрочно прекратяване на полицата. 

Как мога да прекратя договора? 

• Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор с 30-дневно писмено предизвестие, изпратено до нашия адрес. 
 

 


