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Продукт : Имуществена застраховка срещу “АКТ НА 
ТЕРОРИЗЪМ ” 

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 срещу “АКТ НА ТЕРОРИЗЪМ ” на Колонад Иншурънс Ес Ей клон 
България. 

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка срещу “АКТ НА ТЕРОРИЗЪМ ” е имуществена застраховка, предоставяща покритие за пряка физическа загуба и/или щета, която е 
последица от извършването на акт на тероризъм. Застраховката е предназначена да покрива движимо и недвижимо имущество на 
Застрахования, ползвано основно за търговски, стопански или производствени цели. 

Какво покрива застраховката? 
 
Пълно или частично увреждане на: 
 
✓ Сгради и съоръжения 
✓ Движимо имущество 
✓ Машини и оборудване 
✓ Стоки и материални запаси                                                                                                
✓ Прекъсване на дейността (загуба на печалба или 

загуба на доход от наем) 
✓ Застрахователното покритие се предоставя за: 

✓ Материални вреди: В случай, че застрахованото имущество (или 
която и да е част от него), описано в полицата погине или бъде 
увредено от извършването на акт на тероризъм, 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; 

✓ Освен основното покритие за Материални вреди, срещу 
допълнителна премия може да бъдат включено разширение на 
покритието за Прекъсване на дейността: Покрива се загубата, 
която претърпите в резултат на прекъсване на дейността, 
вследствие на настъпило застрахователно събитие (акт на 
Тероризъм), изразяващо се в намаляване на оборота и 
увеличаване на разходите за дейността; 

 
✓ Акт на тероризъм е дейност, която: 

- е извършена с политически, религиозни, идеологически или 
сходни цели, и която включва насилствен акт или незаконно 
използване на сила, или незаконен акт, който е опасен за 
човешкия живот или имущество, и  
- е извършен от едно лице или група(и) от лица, независимо дали 
действащи самостоятелно или от името на, или във връзка с, 
някаква(и) организация(и), но без участието на правителство (de 
jure или de facto), и 
- изглежда, че цели: 
- заплашване или принуда на обществото, или 
- разрушаване на някакъв отрасъл от икономиката на държава 
или териториална единица, или 
- сваляне, оказване на влияние или отражение върху работата на 
правителство (de jure или de facto) чрез сплашване или принуда, 
включително чрез убийство, опит за убийство, отвличане и 
противозаконно лишаване от свобода на лице или лица. 

 

 

 

 
 

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

 
χ Акт на тероризъм, включващ изпускането, освобождаването, 

разпръсването, пускането, изтичането, разпространението или 
приложението по друг начин на химически вещества, патогенни, 
биологични или радиоактивни агенти; 

χ Заплаха или измама за Акт на тероризъм; 
χ Акт на тероризъм, включващ употреба на електронни средства, 

както и атаки на хакери, или употребата и разпространението на 
компютърни вируси, или въвеждането на каквато и да е форма на 
неистински, вредни или по друг начин непозволени инструкции 
или електронен код; 

χ Заразяване или замърсяване, независимо от причините за 
настъпването им; 

χ Война, нахлуване, действия на чуждестранен нападател, 
размирици, метеж, бунт, вандализъм, стачка, локаут, гражданско 
вълнение, военен режим или узурпиране на властта, насилствени 
действия на престъпна група, или на група лица, действащи от 
името на или във връзка с политическа организация или заговор, 
както и конфискация, експроприация, реквизиране или 
унищожаване, или щета, извършени или причинени в изпълнение 
на акт на компетентен държавен орган; 

χ Ядрена или атомна реакция, включително ядрена експлозия, 
замърсяване с радиоактивни продукти, или отпадъци, и 
радиационно (йонизиращо) лъчение, независимо от това как 
същите са били предизвикани. 

χ Загуба на пазар, загуба на доход, невъзможност за ползване;  
χ Загуба, увреждане, унищожаване, изкривяване, изтриване, 

повреда или промяна на Електронни данни; 
 

Не носим отговорност за загуба, погиване или вреда: 
χ На имущество и сграда, когато сградата, в която се намира 

имуществото, е необитаема за повече от 30 (тридесет) дни; 
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 животни, дървета и/или растения; 
χ На електроразпределителни и електропреносни мрежи, 

находящи се извън обозначеното местоположение; 
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 Република България 
или в държава член на Европейския съюз. 

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. 

Кога мога да прекратя договора? 

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

 


