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На основание платена застрахователна премия ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" 

приема да обезщети Застрахования, съгласно условията на тази полица в рамките на 

застрахователния срок и лимита на отговорност.

Тези общи условия, предложението за сключване на застраховка и спецификацията 

представляват един договор, и всяка дума или израз, които са носители на конкретен смисъл и 

се срещат в общите условия, предложението за сключване застраховка и спецификацията, 

носят този конкретен смисъл навсякъде, където се появяват.

Дата: 04.04.2017 г.

София 1000, пл. Позитано № 5, тел.: 02/ 985 6610, факс: 02/ 985 61 03



КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „ИМУЩЕСТВО”

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Изпълнение
Изпълнението на условията по този застрахователен договор предхожда всякаква отговорност на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП” за изплащане на застрахователно обезщетение.
И. Сключване
1. Застрахователният договор се сключва във формата на застрахователна полица по образец на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП”
2. При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да съобщи всички съществени обстоятелства, свързани с оценката 
на риска, и е отговорен за верността, точността и пълнотата на дадените от него сведения. Тази информация се отбелязва в 
предложението за застраховане, което е неразделна част от застрахователната полица.
3. Застрахователната полица представлява комплект от документи, включващ: полица, предложение за застраховане, 
спецификация, общи условия, клаузи, добавъци и сметки, както и всички други документи, които са приети от страните и носят 
нейния номер.
4. Застрахователната полица винаги задължително включва Клауза 001 “Пожар и други опасности”, а всички останали клаузи се 
сключват в комбинация с нея, като изключенията по Клауза 001 “Пожар и други опасности" са валидни за всички останали клаузи, с 
изключение на тези, при които покритието е свързано със застраховане на отговорности.
5. Всички специални условия, които изменят условията на застрахователната полица, се отразяват в добавък към нея.
III. Застрахователна сума
Застрахователната сума се посочва в полицата от Застрахования поотделно за всяка клауза и вид имущество. След изплащане на 
застрахователно обезщетение застрахователната сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение.

1. Застрахователната премия се определя от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и се отразява в застрахователната 
полица.
2. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в 
полицата.
3. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. 
Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.
4. Допълнителна премия е сумата, която представлява допълнително задължение за плащане от страна на Застрахования, 
съответстващо на задължението на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за разширяване на покритието, промяна в риска, 
удължаване на
периода на застрахователната полица или друга промяна в условията на застрахователната полица.
V. Валидност
Застрахователната полица се сключва за срок от една година, като той се продължава автоматично за нов едногодишен период 
без изменение на действащите условия, освен ако някоя от страните не пожелае промяна или прекратяване на полицата с писмено 
предизвестие, направено не по-късно от петнадесет дни преди изтичането на първия едногодишен срок.
При продължаване на срока на валидност на застрахователния договор ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП’’ издава нова 
застрахователна полица, в която се отразяват дължимият размер на застрахователната премия за новия едногодишен период и 
срокът за заплащането й.
Застраховката влиза в сила в 00.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия/първата вноска от 
разсрочената премия, освен ако е договорено друго. .
В случай на дадени задължителни предписания от страна на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” при сключване на 
застрахователната полица или по време на действието й, застраховката влиза в сила след изпълнението на тези предписания, 
което се удостоверява с отбелязване от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” върху застрахователната полица или довабък 
към нея.
VI. Самоучастие
По тази застрахователна полица може да се прилага самоучастие, което се договаря между страните.
VII. Промяна
1. За всяка промяна в условията на застрахователната полица след влизането й в сила, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП” издава добавък.
2. През застрахователния срок Застрахованият е длъжен да уведомява ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за всички 
съществени промени в рисковите обстоятелства и поетите от него гаранции по тази застрахователна полица, дори и те да са 
настъпили без негово съгласие или участие. Обявяването на промяната трябва да се извърши незабавно след узнаването й. 
Рискови обстоятелства са тези, за които ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е поставил въпрос в предложението за 
застраховане.
3. При неизпълнение на задължението по т. 2. от страна на Застрахования ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” може да 
прекрати договора или да промени условията по полицата съобразно чл.363 и чл.364 от Кодекса за застраховането.
В случай, че е настъпило застрахователно събитие преди изменението или прекратяването на договора, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП” може да намали размера на застрахователното обезщетение, освен ако събитието не се дължи на съзнателно^ 
премълчани обстоятелства, в който случай ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” може да| откаже изцяло плащане на i 
обезщетение. БУЛСТГ ЗД

IV. Премия



Vllf. Обши изключения
1. По условията на настоящата застрахователна полица не са предмет на застрахователно покритие:
А/ пари, кредитни карти, ценни книжа, изделия от благородни метали, бижута, скъпоценни камъни;
Б/ всякакви документи, планове, чертежи, проекти, компютърни, аудиозаписи, видеозаписи и информация;
В/ животни, цветя, градинска или селскостопанска растителност;
Г/ произведения на изкуството, оръжейни, ловни, нумизматични колекции;
Д/ транспортни средства с държавен контролен номер, плавателни съдове, въздухоплавателни средства;
Е/ рудници и мини;
ЖI електропроводи, които са разположени на разстояние по-голямо от 1 500 метра от застрахования обект;
3/ огради, порти, плетове.
И/ материални запаси (материали, продукция, стоки, незавършено производство), които се намират в директен контакт с подовата 
част на помещението, или на разстояние от пода по-малко от 10 см, както и когато са положени върху поставки с висока степен на 
хигроскопичност.
2. Тази застрахователна полица не покрива загуба или повреда на имущество, отговорност на Застрахования или телесно 
увреждане:
А/ в резултат на събитие, настъпило извън територията на Република България.
Б/ причинени от събитие, възникнало преди началната дата и час на издаване на полицата или започнало след крайната дата на 
изтичане на полицата.
В/ умишлено причинени от Застрахования, от лица, които са служители, работници или членове на семейството/домакинството на 
Застрахования, от лица, допуснати със знанието на Застрахования до застрахованото имущество, или от трети ползващи се лица.
Г/ причинени поради груба небрежност на Застрахования, лица, които са служители, работници или членове на 
семейството/домакинството на Застрахования, на лица, допуснати със знанието на Застрахования до застрахованото имущество, 
или на трети ползващи се лица.
Д/ причинени поради неспазване или нарушение от страна на Застрахования на действащи правни норми, длъжностни 
характеристики и инструкции за работа/експлоатация, правила за срокове на експлоатация и техническо обслужване, съхранение и 
преработка на имущества.
Е/ причинени поради неспазване от страна на Застрахования на писмените предписания на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП” при сключването на застраховката и по време на нейното действие.
Ж/ в резултат на вражеско нашествие, война /обявена или не/, гражданска война, бунт, революция, въстание, военен преврат, 
узурпиране на властта, стачка, локаут, тероризъм.
3/ вследствие на екологично замърсяване, проникваща радиация или контаминация от радиоактивност, радиоактивни, токсични, 
експлозивни или други свойства на ядрен блок или негов компонент.
3. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" не покрива щети в рамките на договореното самоучастие на Застрахования.
4. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" не носи отговорност за пропуснати ползи и косвени загуби от каквото и да е 
естество.
Гореизброените изключения са валидни за всички клаузи на настоящата застрахователна полица, освен ако е уговорено друго, 
което е отразено в добавък към полицата.
IX. Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие
1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
А/ незабавно, след като Застрахованият узнае за настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на тази 
застрахователна полица, да уведоми органите на противопожарната охрана и/или полицията и/или други компетентни органи, 
когато това се налага от естеството на застрахователното събитие.
Едновременно с това да извести в писмен вид ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в срок до 3 /три/ дни от узнаването, като 
запази увреденото имущество за оглед от представители на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и осигури достъпа им в 
обекта. В случай на кражба чрез взлом и грабеж срокът за уведомлението е до 24 /двадесет и четири/ часа от узнаването;
Б/ да осигури достъп на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” до онази част от документите си, която е необходима за 
изясняване на събитието;
В/ в случай на предявен граждански иск срещу него да привлече ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” като трето лице- 
помагач по делото и да му предостави копие от исковата молба и всички доказателства към нея не по-късно от 7 /седем/ работни 
дни от датата на първото съдебно заседание.
2. В срок до 7 /седем/ работни дни от датата на уведомлението по буква "А" да представи на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП” :
А/ претенция за обезщетение в писмена форма;
Б/списък и описание на унищоженото/повреденото имущество;
В/ документ от противопожарната охрана, полицията и други оторизирани органи, когато е необходимо, удостоверявящ 
настъпването на застрахователното събитие.
3. При неизпълнение на задълженията по т.1 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има право да прекрати действието на 
застрахователния договор, а при настъпило застрахователно събитие - да откаже изцяло изплащането или да намали размера на 
застрахователното обезщетение, като не дължи възстановяване на застрахователната премия.
4. Ако Застрахованият съзнателно е предявил или е съдействал за предявяването на претенция с невярно съдържание по 
настоящата застраховка, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има право да откаже изплащане на застрахователно 
обезщетение, да прекрати действието на полицата без възстановяване на застрахователна премия и да ригнализира съответните 
компетентни органи съгласно действащото законодателство за търсене на наказателна отговорност от Застрахован^ , „  ^  ^
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X. Намаляване на загубите
1. При настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за 
обезопасяване и запазване на застрахованото имущество или останалата част от него и да осигури правата си срещу трети лица.
2. Във всички случаи при настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да осигури на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП" правото му на регрес, така че с плащането на застрахователното обезщетение, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП” да може безпрепятствено да встъпи в правата на Застрахования срещу причинителя на вредата. При 
неизпълнение на това задължение ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има право да откаже изцяло изплащането или да 
намали размера на застрахователното обезщетение, като не дължи възстановяване на застрахователната премия
3. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" може, по своя инициатива да предприеме действия за намаляване или 
ограничаване на загубите или повредите, както и да дава задължителни писмени препоръки на Застрахования за предприемане на 
такива мерки, без това да предрешава въпроса за правото на Застрахования на обезщетение.
XI. Права на ЗАД ..БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има право:
1. Да извършва оглед на имуществото, подлежащо на застраховане /сгради, машини, съоръжения и др./ преди сключване на 
застрахователната полица, както и по време на нейното действие, като съвместно със Застрахования изготвя констативен 
протокол за състоянието му.
2. Да извършва действия, да води преговори и да сключва спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на 
застрахователно събитие, както и с оглед на осъществяване на отговорността на трети лица, към които е суброгиран по тази 
застрахователна полица. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има право за своя сметка да изисква от Застрахования да 
предприеме всички разумни действия за изпълнение на горното.
3. Да назначава експерти (вещи лица) за установяване на размера на вредите и/или други обстоятелства, свързани със 
застрахователното събитие.
XII. Права и задължения на Застрахования. Отговорност п р и  неизпълнение
1. Застрахованият има право да получи полагащото му се обезщетение в срок до 15 /петнадесет/ дни, считано от датата на 
постъпване на уведомлението в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", при условие, че е изпълнил задълженията си по т.т. 
IX и X и е представил всички необходими документи, включително и такива, поискани от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП” за установяване на претенцията по основание и размер.
2. Застрахованият е длъжен:
А/ при сключване на застрахователния договор да съобщи съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за 
оценката на риска, като за съществени се считат обстоятелствата, за които ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” писмено е 
поставило въпрос.
Б/ ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което ЗАД „БУЛСТРАД 

' ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" не би сключил договора, ако беше знаел за него, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има 
правата по чл.363 от Кодекса за застраховане.
В/ ако при сключването на договора обстоятелството по т.2Б не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок 
от узнаването му да предложи изменение на договора при условията на чл.364 от Кодекса за застраховане.
Г/ по време на действието на договора Застрахованият е длъжен да обяви пред ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 
новонастъпили обстоятелства, за които ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е поставило писмено въпрос, веднага след 
узнаването им. При неизпълнение на това задължение се прилагат съответно чл.363 и чл.364 от Кодекса за застраховане.
Д/да спазва писмените предписания, дадени от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” при сключване на застрахователната 
полица и по време на нейното действие.
Е/ да уведоми ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", ако има действаща друга застраховка за рисковете, покрити по тази 
полица.
ЖI да уведоми писмено ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” при прехвърляне на застрахованото имущество в 7-дневен 
срок от прехвърлянето.
3. Неизпълнението на което и да е от задълженията на Застрахования съгласно настоящите Общи условия, представлява 
основание за отказ от страна на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" за изплащане на застрахователно обезщетение.
XIII. Предохранителни мерки
Застрахованият е длъжен да поддържа застрахованото имущество в добро състояние и да предприема всички целесъобразни, 
обичайни и разумни предохранителни мерки за избягване на загуба или повреда на застрахованото имущество, телесни 
увреждания, свързани с експлоатацията на това имущество и да съблюдава изискванията на противопожарните, техническите или 
други компетентни органи.
XIV. Прекратяване
1. Действието на застрахователния договор се прекратява:
А/ с изтичане на срока, за който е сключен, съгласно раздел V.
БI при отпадане на застрахователния интерес.
В/ при изчерпване на застрахователната сума в резултат на изплатени обезщетения, съгласно раздел II!.
Г/ с 15-дневно писмено предизвестие от която и да е от страните, изпратено на последния известен адрес на другата страна. В 
този случай ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ще възстанови на Застрахования съответната пропорционална част от 
платената застрахователна премия за неизтеклия срок на застраховката при условие, че не е било изплащано обезщетение и не е 
предявена претенция за изплащането на обезщетение.
ДI При разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее с плащането на съответните вноски от премията и закъснението 
продължи повече от 15 (петнадесет) дни след падежа, покритието по настоящата застраховка ще се счита за прекратено, а при



настъпило застрахователно събитие след изтичане на петнадесетдневния срок ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” не 
дължи застрахователно обезщетение. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” си запазва правата върху вече платената 
застрахователна премия.
Настоящето се счита за писмено предупреждение за прекратяване действието на застрахователния договор по смисъла на 
Кодекса за застраховане.
2. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" може да прекрати тази застрахователна полица едностранно без предизвестие и 
като си запазва правата върху платената застрахователна премия в случай на:
А/ непредставяне /укриване/ от Застрахования на обстоятелства, при чиято известност ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" 
не би сключило тази полица.
Б/ предявяване от Застрахования на претенция за застрахователно обезщетение с невярно съдържание с цел да получи изгода от 
тази застрахователна полица.
XV. Давност
Правата по тази застрахователна полица се погасяват с изтичането на 3 /три/ години от датата на настъпване на 
застрахователното събитие, а при застрахователно събитие, свързано със застраховка 
на отговорности -  5 /пет/ години от датата на настъпване на застрахователното събитие.
XVI. Други застраховки
Ако по времето на настъпване на застрахователно събитие, покрито по клаузите на настоящата застрахователна полица, 
Застрахованият притежава друга застраховка, покриваща такава загуба или повреда - изцяло или частично, като сборът на 
отделните застрахователни суми надвишава действителната стойност на застрахованото имущество, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП" е отговорно за не повече от неговата пропорционална част.
XVII. Кореспонденция

, 1. Всяко съобщение или уведомление, отправено към ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” съгласно изискванията в 
условията на тази застрахователна полица, трябва да бъде в писмен вид и да съдържа нейния номер.
2. Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за промяна на адреса си, посочен 
в застрахователния договор. Всички съобщения и уведомления от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" до получаване на 
съобщението от Застрахования за промяна на адреса му се считат за надлежно връчени или получени, ако са изпратени на 
адреса, посочен в застрахователния договор.
XVIII. Ю р и с д и к ц и я

Ако възникне спор между страните във връзка с тази застрахователна полица, то те ще направят всичко възможно същият да бъде 
разрешен по доброволен път чрез споразумение или чрез търговска медиация. Ако това се окаже невъзможно, то страните ще 
отнесат спора за решаване пред съответния български съд.
XIX. П р и л о ж и м о  п р а в о
Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското законодателство и по него е приложимо българското право.
XX. Правни, икономически и т ъ р г о в с к и  санкции
Ако през срока на действие на застрахователния договор, Застрахованият и/или негови служители и/или пълномощници нарушат 
действащо ембарго и/или санкции, които произтичат от закон или подзаконов акт на българските власти, от правото на 
Европейския съюз или решение, или друг акт на международни организации, то Застрахователят не носи отговорност за събитие, 
настъпило в резултат на това нарушение и не дължи обезщетение по полицата.
Независимо от условията на застрахователния договор, Застрахователят няма да осигурява застрахователно покритие или да 
плаща застрахователни обезщетения, както и да предоставя услуги от различен характер, на Застрахования и/или негови 
служители и/или пълномощници, които могат да доведат до нарушаване на действащи търговски или икономически санкции.

Клауза 001 „Пожар и други опасности”
I. Определения
По смисъла на тази клауза:
Застрахован обект е местонахождението/адресът на застрахованото имущество.
Вид застраховано имущество е всяко от дефинираните по-долу имущества.
Сгради са всички постройки, собственост на Застрахования, с производствено и непроизводствено предназначение, които 
осигуряват условия за производство или съхраняване на материални ценности, за социално-битово и административно 
обслужване на персонала. Сгради не включва стъкла, фиксирани на врати, прозорци или други рамкови конструкции, които са 
предмет на застраховане по отделна клауза на застрахователната полица.
Машини, съоръжения и оборудване са енергетични и двигателни машини и оборудване, производствени машини и оборудване, 
измервателни и регулиращи уреди, инженерно-технически съоръжения и предавателни устройства, собственост на Застрахования. 
Към машини и съоръжения се включват и принадлежащите им устройства, представляващи едно цяло с тях.
Транспортни средства са всички подвижни средства, собственост на Застрахования, с изключение на МПС с държавен 
контролен номер, които са предмет на застраховка по условия на друга застрахователна полица.
Стопански инвентар е обзавеждането /мебели, бюра, килими и други/, електроуреди, пишещи, сметачни, телекс и факс-машини, 
радио и телевизионни приемници, персонални компютри и други, собственост на Застрахования.
Разходи за придобиване на ДМА са фактически извършените разходи за строителство на различни обекти, доставка и монтаж на 
дълготрайни активи, придобиване на машини, съоръжения и оборудване, предназначени за строящи се обекта.
Други ДМА - посочени от Застрахования и непопадащи към изброените по-горе. *



Материали са суровините, които се намират на склад:
/1/ предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел създаване на продукт с нова потребителска 
стойност;
121 използвани като гориво или смазочни материали, за технологични цели при произвеждане на енергия или за отопление,
131 като запасни части, агрегати и други за подмяна или ремонт на машини и оборудване, консумативи, канцеларски материали. 
Продукция е произведената продукция в предприятието, която се намира на склад.
Стоки са готовите продукти, предназначени за продажба, които са на склад.
Незавършено производство са фактически извършените разходи, които формират себестойността на производството на 
определен етап.
Застрахован обект е обектът, описан в полицата, намиращ се на територията на Република България.
Застрахован е посоченият като притежател на тази застрахователна полица, като по негово искане с правата на застрахован 
могат да се ползват всички изрично упълномощени от него лица, по ред, предвиден от законодателството.
Възстановяване в същия вид и качество е:
[1] привеждане на повреденото имущество чрез ремонт (при частично увреждане) до вида, състоянието и степента на годност, в 
което същото се е намирало непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие, или
[2] подмяна (при тотална загуба) с налично на пазара имущество от същия вид/марка/модел/серийно производство като 
увреденото, а при липса на такова - имущество от същия вид, възможно най-близко по качество, конфигурация и стойност.
Пожар е огън, възникнал без предназначено за целта огнище или излязъл от такова, който е в състояние да се разпространява 
чрез собствена енергия.
Експлозия е внезапно и взривообразно разкъсване на съоръжения, инсталации или затворени съдове под вътрешно налягане, 
намиращи се в границите на застрахования обект, предизвикано от стремежа на намиращите се в тях газове или пари към 
разширяване, водещо до изравняване на налягането вътре и извън съда.
Имплозия е внезапно взривоопасно запълване на обем, в който налягането е по-ниско от това на обкръжаващата го среда.
Удар от мълния е пряко попадение на мълния върху застрахованото имущество, предизвикващо запалване, опушване, 
стопяване, обгаряне. ,
Удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях е рискът от разрушаване или увреждане на 
застрахованото имущество вследствие на съприкосновение с летателен апарат или падащи от него предмети.
Природни бедствия: Буря е силен вятър със скорост над 15 м/сек.; Ураган е вятър със скорост над 30 м/сек.; Проливен дъжд е 
падане на големи количества валеж за кратко време, като ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е в риск и изплаща 
обезщетения за щети, причинени от проливен дъжд в случаите, когато за определено време е паднал минимум валеж на 1 кв. м. 
съгласно следната таблица:

| Продължителност на 
дъжда в минути

Количество на 
валежа за указано 

време в литри

Продължителност 
на дъжда в часове

Количество на 
дъжда за указано 

време в литри

25 7,00 1 12,00
30 8,00 2 18,00
35 9,00 3 22,00
40 9,60 4 27,00
45 10,25 12 45,00

I 50 11,00 24 60,00

Градушка е валеж на ледени зърна с различна големина; Замръзване е понижаване на температурата под 0°С, вследствие на 
което застрахованите имущества се повреждат или унищожават. ^
Свличане на земни пластове представлява бавно движение на откъснати земни маси от геоложки характер, под действието на 
тежестта си и на повърхностно течащи или подпочвени води по склонове и скатове.
Срутването на земни маси се изразява във внезапно, бързо и еднократно падане на големи земни или скални маси от 
планински масиви или от брегове вследствие изветряването на скалите, отслабването на вътрешните им връзки и дълбокото им 
напукване.
Тежест от естествено натрупване на сняг или лед е събаряне, срутване, деформиране на застраховани сгради, съоръжения 
и инсталации вследствие тежестта на снега или леда.
Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и
включените към тях уреди представлява изтичане на вода в резултат на повреда на водозахранващи, водоотвеждащи, 
отоплителни или паропроводни тръби от всякакъв вид, свързани със системата за водоснабдяване, канализация, за парно или 
водно отопление. ;
Удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или лица на служба при него, със застрахованото имущество е 
пълна загуба или частично увреждане на застраховано имущество вследствие съприкосновение с пътно превозно средство или
животно. -
Вандализъм е действия на трети лица, различни от умишлен пожар и умишлено взривяване, с цел нанасяне на материални щети
на Застрахования, извършени без намерение за противозаконно присвояване, които действия н е р ^  покриват от съставите на
кражба и грабеж. Б У Я Ш Ч Д

ВИЕНА ИНШУРЬКС ГГУП
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II. П о к р и т и я
Основно покритие: Пожар (включително последиците от гасенето на пожара), експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от 
самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях.
Допълнителни покрития:
1. Природни бедствия - Буря, ураган, проливен дъжд, градушка, замръзване, падащи дървета и клони вследствие природни 
бедствия.
2. Свличане или срутване на земни пластове.
3. Тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
4. Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към 
тях уреди. t
5. Удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество.
6. Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/.
III. Специални изключения
По тази клауза не се покриват загуба или повреда на застраховано имущество:
А/ подложено изкуствено на огън или топлина или от съприкосновение със силно нагорещен предмет,
Б/ причинени от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни вещества, неправилно съхранявани в застрахования обект,
ВI причинена от умишлен пожар, освен ако е уговорено друго, което е отразено в добавък към полицата,
Г/ причинена от умишлено взривяване, освен ако е уговорено друго, което е отразено в добавък към полицата;
Д/ причинена от непряко попадение на мълния, освен ако е договорено друго, което е отразено в добавък към полицата;
ЕI за което са нарушени обичайните условия за съхранение;
Ж/ причинени от проникване на дъжд, град, сняг през отвори, повредени покриви или оставени незатворени прозорци и врати,
3/ причинени от заливане на обичайно суха територия поради изтичане на вода извън границите на водоизточници, намиращи се 
на повърхността на земята като: езера, язовири, водохранилища, реки, потоци и други неупоменати изрично водоизточници. Това 
покритие е предмет на Клауза 003 "Наводнение" от Комбинирана застрахователна полица Имущества ,
И/ причинена от открити за ремонт или строеж покриви, освен ако е договорено друго, което е отразено в добавък към полицата;
ЙI което поради естеството си и предназначението си е изложено постоянно на атмосферни влияния. Това изключение не се 
прилага за сгради и движимо имущество, предназначено да съществува или работи извън сграда с постоянни фундаменти, които 
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е приело да застрахова; ^
К/ причинена от натрупване на сняг или образуване на лед, в следствие на човешка дейност;
Л/ причинена от нарушени и непълно спазени от Застрахования правила и срокове на експлоатация на водопроводна, 
канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации, както и разходите за отстраняването на самата авария;
М/ причинена от авария на спринклерни инсталации, освен ако е договорено друго, което е отразено в добавък към полицата,
Н/ причинена от МПС, управлявано от Застрахования или от ползвателя на застрахованото имущество;
0 / причинена от ръжда, корозия, ферментация, самозапалване, износване или овехтяване, надраскване, нащърбване, разкъсване, 
строителни недостатъци, грешка в проекта, лошо изпълнение или некачествени материали;
П/ причинена от молци, паразити, инсекти, гризачи, влага, плесен;
Р/ причинена от късо съединение или токов удар, без да се изключва загуба или повреда на друго застраховано имущество от 
възникнал вследствие на това пожар, освен ако е договорено друго, което е отразено в добавък към полицата;
01 изнесено извън територията на застрахования обект, освен ако е договорено друго, което е отразено в добавък към полицата.
IV. Обезщетение
Доколкото не е предвидено друго в общите условия и клаузите към тази застрахователна полица:
1. Сумата, платима в случай на загуба или повреда на застрахованото имущество, е стойността на подмяната/възстановяването в 
същия вид и качество, без приспадане за амортизация или изхабяване, при условие, че действителната стойност на 
застрахованото имущество към датата на събитието е не по-голяма от застрахователната му сума и същото е било добре 
поддържано. Обезщетението не може да надвишава застрахователната сума за всеки един предмет поотделно.
2 Клауза „уср ед н я в ан еако не е уговорено друго, застрахователното обезщетение е предмет на усредняване, когато 
действителната стойност на застрахованото имущество към момента на застрахователното събитие е по-голяма от декларираната 
застрахователна сума. В този случай Застрахованият се явява застраховател сам на себе си за разликата и носи съответно 
пропорционална част от загубата.
3. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" може, при съгласие на Застрахования, да възстанови повреденото или да подмени 
унищоженото имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение или да се присъедини към други застрахователи
за това.
4. Ако ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” възстанови повреденото или подмени унищоженото имущество или част от него 
дотолкова, "доколкото обстоятелствата позволяват това, то направените разходи в никакъв случай не могат да надвишават 
застрахователната сума за всеки един застрахован предмет поотделно.
5. След изплащане на застрахователното обезщетение имуществото се счита за застраховано в размер, равен на разликата между 
първоначалната застрахователна сума и изплатеното обезщетение.
6. Ако след изплащане на застрахователното обезщетение имуществото бъде възстановено изцяло или'
Застрахования, или същият получи обезщетение от трети лица за него, той е длъжен да върне на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП" изцяло или частично полученото застрахователно обезщетение. ^
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Клауза 003 „Наводнение”
I. Сключване на клаузата
Клауза 003 „Наводнение” се сключва при застрахователна сума равна на застрахователната сума на застрахованото имущество по 
клауза 001 „Пожар и други опасности” или при договорен друг лимит на отговорност, което се отразява в добавък към полицата.
И. Определения 
По смисъла на тази клауза:
Наводнение е пълно или частично заливане на обичайно суха територия поради изтичане на вода извън границите на 
водоизточници, намиращи се на повърхността на земята като: езера, язовири, водохранилища, реки, потоци и други неупоменати 
изрично водоизточници.
Всяка една загуба или повреда ще се счита като резултат от едно събитие, ако се прояви повече от едно наводнение в рамките на 
168 часа по време на срока на действие на тази застрахователна полица.
Началото на този 168-часов период може да бъде определено от Застрахования. ^
В случай, че горепосочените срокове изтичат след изтичането на полицата, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще 
изплати застрахователно обезщетение за всички загуби или повреди, възникнали през този период, все едно, че те изцяло са 
попаднали в срока на полицата.
III. П о к р и т и  р и с к о в е
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети Застрахования за пълна загуба или частично увреждане на застраховано 
имущество в следствие на риска наводнение.
IV. Специални изключения
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” не е отговорен за каквато и да било загуба или повреда на застраховано имущество, 
причинена от:
А/ нарушение на обичайните условия за съхранение;  ̂ .
Б/ наводнение, което възниква преди началната дата и часа на полицата или започва след нейното изтичане,
В/ подпочвени води;
Г/ морски вълни, освен ако е договорено друго.
V. Самоучастие
По условията на настоящата клауза се прилага безусловно самоучастие на Застрахования при всяко едно застрахователно 
събитие в размер на 0,5% от общата застрахователна сума за всеки един вид застраховано имущество, поотделно за всеки един 
застрахован обект /адрес/, но не по-малко от 1 000 /хиляда/ лева и не повече от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
VI. Обезщетение w
1. Сумата, платима в случай на загуба или повреда на застрахованото имущество, е стойността на подмяната/възстановяването в 

' същия вид и качество, без приспадане за амортизация или изхабяване, при условие, че действителната стойност на
застрахованото имущество към датата на събитието е не по-голяма от застрахователната му сума и същото е било добре 
поддържано. Обезщетението не може да надвишава застрахователната сума за всеки един предмет поотделно.
2. Клауза „усредняване”: ако не е уговорено друго, което е отразено в добавък към полицата, застрахователното обезщетение е 
предмет на усредняване, когато действителната стойност на застрахованото имущество към момента на застрахователното 
събитие е по-голяма от декларираната застрахователна сума. В този случай Застрахованият се явява застраховател сам на себе 
си за разликата и носи съответно пропорционална част от загубата.
3. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” може, при съгласие на Застрахования, да възстанови повреденото или да подмени 
унищоженото имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение или да се присъедини към други застрахователи
за това.
4. Ако ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” възстанови повреденото или подмени унищоженото имущество или част от него 

, дотолкова, ’доколкото обстоятелствата позволяват това, то направените разходи в никакъв случай не могат да надвишават
застрахователната сума за всеки един застрахован предмет поотделно.
5. След изплащане на застрахователното обезщетение имуществото се счита за застраховано в размер, равен на разликата между 
първоначалната застрахователна сума и изплатеното обезщетение.

Клауза 004 „Земетресение”
I. Сключване на клаузата
Клауза 004 „Земетресение” се сключва при застрахователна сума, равна на застрахователната сума на застрахованото имущество 
по Клауза 001 „Пожар и други опасности”, или при договорен друг лимит на отговорност, което се отразява в добавък към полицата.
II. Определение
По смисъла на тази клауза:
Земетресение е всеки земен трус, регистриран от специализираните за целта институции. ^
Всяка загуба или повреда представлява едно събитие, в случай че в рамките на 72 часа по време на срока на действие на тази 
застрахователна полица се регистрират повече от един земен трус, като началото на този 72-часов период може да бъде 
определено от Застрахования.
III. Покрити рискове
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети Застрахования за пълна загуба или частично увреждане на застраховано 
имущество вследствие на риска земетресение. ^

БУЛ
ВИЕНА ИНШУРЬКС ГГУг



IV. Самоучастие
По условията на настоящата клауза се прилага безусловно самоучастие на Застрахования при всяко едно застрахователно 
събитие в размер на 1 % от общата застрахователна сума за всеки един вид застраховано имущество, поотделно за всеки един 
застрахован обект /адрес/, но не по-малко от 1 000 /хиляда/ лева и не повече от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
V. Обезщетение
1. Сумата, платима в случай на загуба или повреда на застрахованото имущество, е стойността на подмяната/възстановяването в 
същия вид и качество, без приспадане за амортизация или изхабяване, при условие, че действителната стойност на 
застрахованото имущество към датата на събитието е не по-голяма от застрахователната му сума и същото е било добре 
поддържано. Обезщетението не може да надвишава застрахователната сума за всеки един предмет поотделно.
2. Клауза „усредняванеако не е уговорено друго, което е отразено в добавък към полицата, застрахователното обезщетение е 
предмет на усредняване, когато действителната стойност на застрахованото имущество към момента на застрахователното 
събитие е по-голяма от декларираната застрахователна сума. В този случай Застрахованият се явява застраховател сам на себе 
си за разликата и носи съответно пропорционална част от загубата.
3. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” може, при съгласие на Застрахования, да възстанови повреденото или да подмени 
унищоженото имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение или да се присъедини към други застрахователи 
за това.
4. Ако ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” възстанови повреденото или подмени унищоженото имущество или част от него 
дотолкова, доколкото обстоятелствата позволяват това, то направените разходи в никакъв случай не могат да надвишават 
застрахователната сума за всеки един застрахован предмет поотделно.
5. След изплащане на застрахователното обезщетение имуществото се счита за застраховано в размер, равен на разликата между 
първоначалната застрахователна сума и изплатеното обезщетение.

Клауза 006 "Кражба чрез взлом и грабеж“ 
I. Определения
По смисъла на тази клауза:
Кражба чрез взлом е противозаконно отнемане на застраховано имущество с цел присвояване, извършено чрез разрушаване, 
повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот.
Гоабеж е отнемане на застраховано движимо имущество от владението на Застрахования с цел противозаконно присвояване, като 
за целта е употребена сила или заплашване, които са изложили на тежка опасност живота, здравето, честта или имота на 
Застрахования, на член на неговото семейство или негов служител.
II. П о к р и т и  р и с к о в е
1. Кражба чрез взлом, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на 
лица или имот.
2. Грабеж.
III. Гаранции
При сключване на застрахователната полица Застрахованият декларира и гарантира в нея, че в срока на действие на 
застраховката винаги, когато обектът е затворен/ е в извънработно време, същият се охранява /не се охранява/ от физическа 
охрана и/или са монтирани /не са монтирани/ специализирани охранителни системи, които се инспектират и поддържат по договор 
от специализирана фирма, и същите функционират пълноценно. Застрахованият се задължава незабавно да информира 
специализираната фирма в случай на констатирана неизправност на охранителната система. При неизпълнение на тези гаранции 
и задължения ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" има право да прекрати действието на застраховката, а при настъпило 
застрахователно събитие - да откаже изцяло изплащането или да намали размера на застрахователното обезщетение, като не 
възстановява застрахователната премия.
IV. Специални изключения
По тази клауза не се покрива кражба:
А/ при която не е установен взлом, заплаха или насилие;
БI при която е използвано техническо средство или специален начин.
V. Обезщетение

В случай на загуба или повреда по условията на тази клауза ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще изплати на 
Застрахования парично обезщетение за разходите по възстановяване на имуществото в същия вид и качество чрез ремонт (при 
частично увреждане) или подмяна (при тотална загуба), което обезщетение:
А/ за имущество, застраховано като отделна единица е в размер до действителната му стойност, но не повече от 
застрахователната му сума.
Б/ за имущество, застраховано в група, е в размер до действителната стойност на увредените артикули от групата, но не повече от 
застрахователната сума на групата.
Клауза ..Усредняване” - когато действителната стойност на наличните артикули в групата към момента на застрахователното 
събитие надвишава декларираната застрахователна сума за тази група в размер:
А/до 10% - ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дължи обезщетение в пълен размер на загубата;
Б/ над 10% - застрахователното обезщетение е предмет на усредняване, като в този случай ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП” дължи обезщетение само за съответната пропорционална част от загубата, определена като съотношение на 
застрахователната сума към действителната стойност. [
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Всички допълнителни разходи, направени във връзка с настъпилото събитие за: подобрение, усъвършенстване, модифициране на 
увреденото имущество или временни приспособявания/ремонти, които не представляват част от окончателния ремонт/подмяна и 
увеличават общата стойност на разходите, са за сметка на Застрахования.
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", може при съгласие на Застрахования, да възстанови повреденото или да подмени 
унищоженото имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение или да се присъедини към други застрахователи 
за това.

Клауза 008 „Щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини”
I. Покритие
По условията на тази клауза ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети Застрахования за пълна загуба или 
частична щета на застраховано имущество в резултат на авария на товаро-разтоварни машини, причинена от сблъскване с 
подвижни или неподвижни предмети, обръщане, дерайлиране, скъсване на въжета или повреда на товаро-разтоварни машини.
Н. Специални изключения
По условията на тази клауза не се покриват щети, причинени от:
N  небрежност или умишлени действия на Застрахования, негов работник или представител при подготовката и превоза на 
застраховано имущество;
Б/ неправилно закрепване;
ВI употреба на алкохол или друго упойващо вещество от управляващия машината;
Г/ управление на машината от лице, което не е оторизирано от Застрахования да извършва тази дейност;
Д/ оставена без надзор машина.

Клауза 011 „Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди”
I. Покритие
По условията на тази клауза ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ще обезщети Застрахования за пълна загуба или 
частично увреждане вследствие на късо съединение или токов удар на електрически инсталации и/или уреди, пряка последица от 
покрития по полицата риск „удар от мълния”.
И. Специални изключения
По условията на тази клауза не се покриват щети на електрическите инсталации и уреди, в резултат на:
А/ пренатоварване на електрическата мрежа;
Б/ свръхнапрежение;
В/ прегряване или протичане на електричество по корпусите на уредите поради електрическа или механична повреда или авария, 
износеност или изхабяване на части или фабричен дефект.

Клауза 014 „Злоумишлен палеж и злоумишлено взривяване”
I. Определение
По смисъла на тази клауза:
Злоумишлен палеж е умишлено разливане/заливане на/със запалителни течности и тяхното запалване от трети лица, или други 
умишлени действия на трети лица, вследствие на които е възникнал пожар и е пострадало или унищожено застраховано 
имущество.
Злоумишлено взривяване е умишлено поставяне на взривни устройства от трети лица в близост до застрахованото имущество и 
тяхното задействане с цел повреда или унищожаване на имуществото.
II. Покритие
По условията на тази клауза ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ще обезщети Застрахования за пълна загуба или 
частично увреждане на застраховано имущество вследствие на злоумишлен палеж и/или злоумишлено взривяване, причинени от 
трети лица.

Дата: 04.04.2017 г.

ЗА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”:

г



ДОБАВЪК № 2200170100Р000224/1 
към застрахователна полица № 2200170100Р000224 

на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

На основание постигната договореност между страните покритието по настоящата застраховка се разширява и 
обхваща включително вреди на застрахованото имущество, причинени от ядрена енергия, съгласно следните 
Специални условия: '

I. Определения 
Ядрен обект е:
A) ядрен реактор от всякакъв вид;
Б) всяко предприятие, използващо ядрено гориво за производство на радиоактивни вещества, или за преработка и/или съхранение 
на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци;
B) всяко хранилище за радиоактивни вещества, с изключение на временни хранилища по време на превоз на радиоактивни 
вещества.
Ядрен реактор е устройство, съдържащо ядрено гориво, разположено по начин, който дава възможност за протичането на 
самоподдържаща се верижна реакция на разпад на атомното ядро във вътрешността на реактора без допълнителен източник на 
неутрони. .
Радиоактивни вещества са ядрено гориво и радиоактивни материали от всякакъв вид, включително материали, чиято 
радиоактивност придобита вследствие излагането на радиация, съпътстващо производството, преработката или съхранението на 
ядрено гориво.
Ядрено гориво е радиоактивно вещество, способно да отделя енергия чрез самоподдържаща се верижна реакция на разпад на 
атомното ядро, било самостоятелно или в комбинация с друго вещество.
II. Покритие
По настоящите Специални условия ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети Застрахования за понесени от него 
вреди на застраховано имущество и/или разходи за обеззаразяване, представляващи пряк резултат от замърсяване с 
радиоактивни вещества вследствие внезапно и случайно изпускане от ядрен обект или авария в ядрен обект.
III. Специални изключения
По настоящите Специални условия не се покриват щети и разходи в резултат на:
А) радиоактивно замърсяване, настъпило по естествен път;
Б) радиоактивно замърсяване в резултат на терористично действие или неговите последствия; под „терористично действие” ще се 
разбира всяко действие, което включва използването на сила, насилие или друга заплаха от страна на човек или група от хора, 
действащи самостоятелно или от името или във връзка с организация или правителство, което е извършено с политически, 
религиозни, идеологически или подобни цели, и което има за цел принуда или влияние върху органите на властта и/или създаване 
на страх в обществото или в част от него.
IV. Допълнителни условия
При обявяването на прогноза за възможно преминаваме на радиоактивен облак или радиоактивен дъжд Застрахованият се 
задължава:
1. да затвори всички отвори, позволяващи контакт между застрахованото имущество и атмосферния въздух;
2. да активира водната оросителна система на застрахованото имущество, така че водата да отмие радиоактивните частици и 
аерозоли от радиоактивния облак.

Всички други условия на застраховката остават без промени.

Настоящият Добавък е издаден в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от с т р и т о

ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ 
И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАП

Дата на издаване: 04.(



ДОБАВЪК № 22001701 (ЮР000224/2 
към застрахователна полица № 22001701ООР000224 

на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

На основание постигната договореност между страните покритието по настоящата застраховка се разширява и 
обхваща включително вреди на застрахованото имущество, причинени от политическо насилие, съгласно 
следните Специални условия:

ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ 

ОПИСАНИЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОСНОВАНИЕ
Всякакви сведения, предоставени на застрахователя от страна на застрахования и/или негови представители във връзка с 
настоящата застраховка, включително, но не ограничавайки се с формуляра за предложение, ако са описани в 
Спецификацията към полицата, съставляват основата и са включени в настоящата застраховка.

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КЛАУЗА
Отчитайки платената премия и в зависимост от изключенията, ограниченията и условията, съдържащи се в настоящото, тази 
Полица обезщетява застрахования за установената му нетна загуба по всяко едно от събитията до, но не над ограничението 
на полицата срещу:

2.1. Физическата загуба или физическата щета, причинена на сградите и съдържанието им, притежание на застрахования, или за 
които застрахованият е законно отговорен, пряко причинена от едно или повече от описаните опасности, овеществили се по 
време на трайността на полицата и по отношение на които застрахованият е закупил покритие, както следва:
1. Терористични действия:
2. Саботаж;
3. Бунт, стачка и/или граждански безредици;
4. Злонамерена щета;
5. Въстание, революция или бунт;
6. Метеж и/или държавен преврат;
7. Война и/или Гражданска война.

2.2. Направените разходи от страна на застрахования при премахването на останките, пряко предизвикани от всяко едно или 
повече покрити причини за загуба. Разходът за премахване на подобни останки не трябва да се вземат предвид при 
определяне на оценката на застрахованото имущество.

2.3. Застрахователите по настоящото няма да носят отговорност над лимита на отговорност, ако такъв е договорен в допълнение 
към застрахователната сума и посочен в Спецификацията към застрахователната полица.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
„Терористичен акт” ще означава незаконно действие, включващо използването на сила или насилие от страна на някое лице 
или група лица, било то действащи самостоятелно или от името или във връзка с някаква организация, извършено за 
политически, религиозни или идеологични цели, включително намерението да се повлияе на което и да било правителство 
и/или да предизвика страх у населението за споменатите цели.
„Действителна парична стойност” означава цената зз ремонт или подмяна на сгради или тяхното съдържание с уместно 
приспадане за овехтяване и износване.
„Сгради” ще означава всяка структура със стени и покрив, машини и оборудване, означения, остъкляване, асансьори, 
закрепени горивни резервоари, пътни подходи, алеи, стени, порти, сателитни чинии и техните съставки и мачти, стига при 
всички положения застрахованият да ги притежава или да е законно отговорен да същите сгради и стига сградите да се 
намират в застрахования обект. Там, където се изисква специално от застрахования, с което се е съгласил и застрахователя и 
е обявено на застрахователите в опис 2 на полицата, „Сгради" ще включват също и подземни мини, тунели, кладенци, пещери, 
язовирни стени, водни шахти, захранващи тунели, диги, порти, корита и всякаква собственост, съдържаща се в тях.
„Граждански безредици” ще означава същото, каквото и бунт, както е обозначено в настоящата полица.
„Гражданска война” ще означава междуособна война, 14пи война, водена между или сред граждани от същата държава или 
нация.
„Съдържание” ще означава обзавеждане и устройства, вътрешна украса, канцеларско обзавеждане и наличности 
(включително и готова стока, изработена от застрахования и съхранявана за продажба), стига застрахованият да е законен 
притежател или отговаря по закон на споменатото съдържание и стига споменатото съдържание да се намира в 
застрахования обект.
„Държавен преврат” ще означава внезапно, жестоко и незаконно премахване на независимо правителство или какъвто и да 
било опит за подобно премахване. ' KVjRCVF
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„Обявени стойности” ще означава застрахователните суми, посочени в Спецификацията към полицата.
„Самоучастие” ще означава самоучастието, посочено в Спецификацията към полицата, ако такова е договорено.
„Електронни данни” ще означава факти, понятия и сведения, преобразувани във форма, която може да се използва за 
известяване, тълкуване или обработка по електронен или електромеханичен способ за обработка на данни или от оборудване, 
което се управлява електронно, и включва програми, софтуер и други закодирани инструкции за обработка и боравене с данни 
или управление и боравене на подобно оборудване.
„Предмет на застраховката” ще означава имуществото, упоменато в Спецификацията към полицата.
„Застрахована страна” ще означава страната, в която се намира седалището и адресът на управление на Застрахования 
съгласно Спецификацията към полицата.
„Застрахован обект” ще означава адресът на застрахованото имущество съгласно Спецификацията към полицата.
„Въстание, революция и бунт” ще означава преднамерена, организирана и открита съпротива, със сила и оръжие, спрямо 
законите или действията на законно правителство, извършена от гражданите или поданиците и/или въстание срещу суверенно 
правителство или друга власт.
„Злонамерена щета” ще означава всякаква физическа загуба или физическа щета, пряко произтичаща от злонамерено 
деяние на някого по време на смущаването на обществения ред, където подобно деяние е извършвано поради политически 
причини от известни или неизвестни лица.
„Метеж” ще означава преднамерено съпротивляване от страна на законно въоръжени или мироопазващи сили на висш 
офицер.
„Нетна загуба", по отношение на сгради, ще означава разумната стойност за ремонт, подмяна или възстановяване (което е 
по-малкото) на същото място, или на най-близкото място (това, което ще предизвика най-малко разходи) при условия, които са 
възможно най-близки, но не по-добри от условията на сградите преди претърпяването на щетата, предмет на ремонта, 
подмяната или възстановяването, които следва да се извършат и въз основа на следните уговорки:
1. Ремонтът, подмяната или възстановяването (всички, упоменати като „подмяна”) следва да се изпълнят с нужното усърдие 

и бързина;
2. Ако сградите не се ремонтират, подменят или преоборудват в рамките на разумен период от време, застрахователите ще

заплатят единствено актуалната цена в брой; ^
3. Ако подмяната с материал от подобен тип и качество е ограничено или забранено по силата на някой под-законов акт, 

декрет или закон, пълната отговорност на застрахователите за някаква повишена дължима стойност на подмяна ще се 
ограничи до застрахователната сума или лимита на отговорност, ако е договорен такъв, съгласно Спецификацията към 
полицата.

4. По отношение на Съдържанието, „Нетна загуба” ще означава:
(i) При продадената готова стока, очакваща отнасяне, редовната продажна цена минус отстъпките и разноски, на

които стоката би била обект, ако не се е случила загубата;
(ii) При всяка друга стока, стойността на суровините и вложения труд; ^
(iii) За чужда собственост, сумата, за която застрахованият носи законна отговорност, но при никакъв случай не и 

над текущата стойност в брой;
(iv) За филм, лента, диск, цилиндър, клетка или друго магнитно средство за запис или съхранение за електронна 

обработка на данните, цена, която да не надвишава стойността на подобно средство в незащитен или празен 
формат, плюс стойността на записа на електронни данни от съхранени данни или оригинални такива от 
предходно поколение. Тези разноски няма да включват проучване и инженерни услуги, нито никакви разходи по 
пресъздаване, събиране или сглобяване на подобни електронни данни. Ако средството не е поправено или 
заменено, основата на оценката ще бъде стойността на празния медиен носител. Тази застраховка не покрива 
каквато и да било сума, принадлежаща към стойността на подобни електронни данни на застрахования или на
друга страна. ^

(v) За документи, различни от (iv) по-горе, сума, която не надвишава стойността на празен материал плюс 
стойността на труда, положен от застрахования за вписване или запис на подобен материал. Тази застраховка 
не покрива никаква сума, отнасяща се до стойността на подобни документи, принадлежащи на застрахования 
или на която и да било друга страна.

(vi) На всяка друга страна, действителната стойност в налични.
5. По отношение изнасянето на отпадъците, в смисъла на параграф 2.2 по-горе, „Нетна загуба ще означава нужните и 

разумни разходи, поети от застрахования с предварително взетото писмено съгласие от страна на застрахователите
относно изнасянето на споменатите отпадъци.

Всички суми ще се изчислят към датата на загубата и в никакъв случай застрахователите няма да носят отговорност над
ограниченията на полицата.  ̂ „
„Събитие" ще означава всяка загуба и/или серия от загуби, възникващи от едно действие или серия от деиствия за същата 
цел или причина. Трайността и обхвата на всяко едно събитие ще се ограничава до всички претърпени загуби от страна на 
застрахования по отношение сгради и съдържание, застраховани по силата на настоящото за какъвто и да било период от 72 
последователни часа, произтичащи от самата цел или причина. Но никакъв период от 72 последователни часа не може да 
бъде продължен отвъд изтичането на настоящата полица, освен ако застрахованият първоначално не е претърпял пряка 
физическа щета преди изтичането и в рамките на споменатия период от 72 последователни часа, нито ще започва период от
72 последователни часа преди прикрепването на тази полица. __ _
„Операции” ще означава операции от бизнеса на застрахования на едно или повече местоположения на застрахования.
,'период на полицата” ще означава срока на застраховката съгласно Спецификацията към полицата. ^УЛСТГ Щ
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Лимити на отговорност” ще означава ограничение, което е упоменато в Спецификацията към полицата, ако такова е 
договорено по отношение всяко едно събитие и в допълнението за всички загуби и щети, застраховани по силата на този 
документ, включително за да се избегне съмнението, всякакви суми, платени въз основа на под-лимита на полицата.

Под-лимит на полицата” означава допълнително ограничение, което е упоменато в Спецификацията към полицата, ако 
такова е договорено, за всяко едно събитие и в допълнение за всички щети и загуби в рамките на договорения лимит на 
отговорност, като за избягване на недоразумение, под-лимитът ще бъде част, а не допълнение на Лимита на отговорност. 

Метежи” ще означава всяко действие, извършено по време на нарушаване на обществения мир (където подобен смут е 
причинен по политически причини) от лице, което взима участие съвместно с други в подобно нарушение или какъвто и да 
било акт на законосъобразно учредена власт с цел да потисне или смали последствието от подобно действие.
Стачки” означава всякакво преднамерено деяние на който и да било стачкуващ или отстранено от работа лице, подкрепящо 

стачката или противопоставящо се на отстраняването от работа, или каквото и да било действие на законно учредена власт за
целите на потискане или смаляване последиците на подобно деяние. ^
„Саботаж” означава преднамерена физическа щета или разрушение, извършено поради политически причини от знаини или

Война” означава силово противопоставяне на две или повече суверенни нации, водено поради каквато и да било причина, 
въоръжено стълкновение на суверенни сили и/или обявени или необявени и открити враждебни деиствия между суверенни
нации.
„Застрахователи” означава поръчители и застрахователи, подписващи настоящата полица.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Настоящата полица НЕ ОБЕЗЩЕТЯВА СРЕЩУ
1 Загуба или щета пряко или непряко произтичаща от ядрен взрив, ядрена реакция, ядрена радиация или радиоактивно 

замърсяване, макар подобни ядрен взрив, ядрена реакция, ядрена радиация или радиоактивно замърсяване също да не 
са предизвикани от някаква загуба или щета, пряко или непряко предизвикана или спомогната от ядрен отпадък или 
радиоактивните, отровни, взривоопасни или други опасни свойства на която и да било взривоопасна ядрена съставка или
част от същата. л _

2. Загуба или щета, пряко или косвено причинени от изземване, конфискация, национализация, реквизиция, отнемане на
собственост задържане, законно или незаконно заемане на всяко имущество, застраховано по силата на настоящото, 
ембарго осъждане, било загуба или повреда на сградите и /или съдържанието по закон, ред, постановление или наредба 
на всяка управляваща власт, било загуба или щети, причинени от действия на контрабанда или незаконно превозване или

3. В ш Г з а г у й РГпредизвикана от война (било преди или след започването на враждебните действия) между двама или 
повече от споменатите: Китай, Франция, руската федерация, Обединеното кралство и Съединените американски щати.

4 Забавяне, загуба на пазара, загуба на приходи, загуба на ползване, отказ от достъп, прекратяване на бизнеса, обезценка,
' намалена функционалност, нараснала стойност на работата (с изключение на вероятно застраховане специфично по

силата на удължаването на прекратяването на бизнеса по тази полица);
5. Закономерна косвена загуба, възникнала по някакъв начин (с изключение на може би специфично застрахованата по

силата на разширение към полицата по параграф Прекратяване на бизнеса),
6. Отговорност на трети лица, независимо от причината; ^ ПЛПМ, „ ,
7 Пряко или непряко възникваща загуба или щета от или вследствие на изхвърлянето на замърсители или замърсяващи 

' вещества, които замърсители или замърсяващи вещества съдържат, но не се ограничават до всякакви твърди, течни,
газообразни или топлинни дразнители, замърсители с отровно или опасно вещество или всякакви вещества, чието 
присъствие, съществуване или изпускане създава опасност или застрашава да постави в опасност здравето, сигурността
или благоденствието на хора или околна среда.

8 Пряко или непряко възникваща загуба или щета от или вследствие на изхвърлянето на химично или биологично вещество
' или излагане от каквото и да било естество, било то загуба или щета, пряко или непряко причинена от химично,

биологично, биохимично или електромагнитно оръжие.
9 Загуба или щета, пряко или непряко предизвикана от електронни средства, включително компютърно хакерство или 

въвеждане на каквато и да било форма на компютърен вирус (с изключение на случаите, в които мобилен телефон се 
ползва като спусък от далечно разстояние, за да предизвика физическа загуба или физическа щета, застрахована по
силата на настоящото).

10 Загуба щета, разрушаване, изкривяване, заличаване, повреда или промяна на електронни данни.
11 Загубаили щета или нараснала цена, пряко или непряко предизвикана от обществени или граждански власти, прилагащи 

’ каквото и да било нареждане, закон, декрет или правилник, засягащ реконструкцията, ремонта или разрушаването на
която и да било застрахована собственост с настоящото, освен ако не е застрахована специално по силата на тази 
полица в съответствие с указанията на параграф 3 от определението на .Нетна загуба".

12, Загуба или щета, пряко или непряко предизвикана от прекратяване, колебание, промяна или недостиг на доставка на 
вода, газ или ток и/или телекомуникации или друг вид услуга или изгода.

13. Загуба щета или нараснала цена, произлизаща пряко или непряко вследствие на заплаха или лъжа.
14 Загуба или щета, пряко или непряко предизвикана от кражба с взлом, разбиване на дома, кражба или обир, мародерство, 

тайнствено или необяснимо изчезване на собственост, застраховано по силата на настбящото непряко-
предизвикано от което и да било лице, участващо в подобна дейност. ВИЕНА ИНШ УРЬКС ГГУП



15. Загуба или щета, пряко или непряко предизвикана от прекратяване, грешка или анулиране на всякакъв лизинг, лиценз, 
договор или заявка (включително неизпълнение на всякаква поръчка).

16. Всякакво деяние на невярност, измама, безчестие или престъпление, извършено от който и да било директор, служител 
или попечител на застрахования, действащ самостоятелно или в съглашателство с други.

17. Всяка загуба, дължаща се на глоби или щети от прекратяването на договор или наказания от каквото и да било естество.
18. Загуба или щета, предизвикана от, свързана със, отнасяща се до или по какъвто и да било начин или произтичаща от 

излагане или на съществуване на азбест или материали, съдържащи азбест или продукти (включително с цел избягване 
на съмнения, стойността на премахването на азбест или материали или продукти съдържащи азбест).

19. Загуба или щета, предизвикана от насекоми или гризачи.
20. Всякакъв дълг, несъстоятелност или търговски провал, било за да се осигури облигация или обезпечение или друго, или 

каквато и да било друга финансова причина или страна или лице, каквото и да било то.

5. ИЗКЛЮЧЕНО ИМУЩЕСТВО
Настоящата полица НЕ ОСИГУРЯВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА:
1. Земи или поземлени имоти.
2. Предавки, захранващи линии или разпределителни линии и техните поддържащи структури, освен ако не се намират в 

помещения, притежание на застрахования и където се намират сградите и/или съдържанието им.
3. Всякакви сгради или съдържание, намиращо се в тях докато същите сгради са празни, или незаети, или недействащи за 

период от тридесет (30) дена или повече.
4. Самолет или други въздухоплавателни средства.
5. Водоплавателни средства.
6. Всякакъв сухопътен превоз, включващ превозни средства, локомотиви или подвижен състав, освен ако този сухопътен 

превоз не бъде изрично обявен и одобрен от застрахователите.
7. Животни, растения и жива стока от всякакво естество, включително загуба вследствие на физическо, душевно или 

телесно нараняване на каквото и да било лице.
8. Преносима собственост (с изключение на вероятно застрахованата по силата на джиро за преносима собственост към 

настоящата полица).
9. Сметки, фактури, валута, пари, официални документи, ценни книжа, доказателства за дълг или титла, акредитиви, 

търговски марки, билети, кюлчета, злато, сребро и други благородни метали, диаманти, скъпоценни и полускъпоценни 
камъни, бижута или ценни кожи.

10. Офшорни притежания.
11. Подземни мини, тунели, кладенци или пещери и всякаква собственост, съдържаща се там, като може именно да са 

застраховани с настоящото и обявени пред застрахователите в Спецификацията към полицата.
12. Язовири, диги, водни валове, тунели под налягане, отточни канали, прегради, шлюзове и подвеждащи улеи, като може 

именно да са застраховани с настоящото и обявени пред застрахователите в Спецификацията към полицата.

6. УСЛОВИЯ
6.1. Друга застраховка

Настоящата полица не обезщетява всяка загуба или щета, която към времето на случването на загубата е застрахована или 
би била, но поради съществуването на настоящата полица е осигурена от друга или други застрахователни полици с 
изключение по отношение на всякакво излишество отвъд сумата, която би била платима по силата на такава друга полица или 
полици, ако настоящата полица не би била осъществима.

6.2. Териториални ограничения
Настоящата полица застрахова сгради и съдържанието им, притежавани от застрахования или за които застрахованият 
отговаря законно и се намират на адреса на застрахованото имущество съгласно Спецификацията към полицата.

6.3. Надлежна проверка
Това е предварително поета от застрахователя отговорност, че притежателят на полицата е длъжен да положи по всяко време 
и за своя сметка дължимата грижа, и поеме и съдейства да се поемат всички разумни мерки (включително, но не само те, 
мерки за предпазване или премахване на сградата и съдържанието застраховани с настоящата полица), за да се избегне или 
намали всяка загуба или повреда в рамките на тази полица и да се включат мерки срещу други страни за защита на права и 
мерки или за получаване на помощ или обезщетение. Предварително условие е, също, предхождащо отговорността на 
застрахователя, осигуреният да предприеме всичко необходимо, за да се осигури и се изиска агентите му, подизпълнителите и 
съизпълнителите да направят всичко разумно осъществимо за да се избегнат или намалят всички щети или загуби по 
настоящата полица.

6.4. Поддръжка на защитата
Застрахованият ще се увери в наличността на надлежни защити за сигурността на сградите и съдържанието и че подобни 
защити ще се поддържат в добро състояние през времето на действие на полицата и ще е в състояние да се прилага по всяко 
уместно време. Подобна защита няма да бъде оттеглена или променяна без предварително писмено съгласие на 
застрахователя.

6.5. Подзастраховане
Ако по времето, в което която и да било сграда или съдържание бъде погубена или повреденаг общата стойност на всички 
така застраховани имущества, намиращи се на адреса съгласно Спецификацията към полицата, на което се случват подобни] 
щета или повреда, се окаже по-висока от обявената стойност за този застрахован обект с пов!$4П6тИЩ>, тогава
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застрахованият ще бъде упълномощен да възстанови не повече по силата на настоящото отколкото подобно съотношение от 
загубата или щетата се носи по обявената стойност спрямо общата стойност на цялото застраховано имущество на 
застрахованото местоположение. За да се избегне всякакво недоразумение, максималната отговорност на застрахователя по 
отношение на едно застраховано местоположение няма да надвишава обявената стойност за подобно застраховано
местоположение.

6.6. Обявление за загуба или щета
Условие, предхождащо отговорността на застрахователя: в случай на загуба или щета или възникващи обстоятелства, които 
биха предизвикали повдигането на иск по настоящата застраховка, следва да се изпрати известие до застрахователите 
колкото може по-рано но не по-късно от 14 дни след случването на споменатата загуба или щета.

6.7. Сътрудничество
Условие, предхождащо отговорността на застрахователя: застрахованият следва да предостави на застрахователя такива 
важни сведения и доказателства, каквито застрахователят може разумно да изиска и изцяло да сътрудничи на разследването 
и/или съставянето на какъвто и да било иск. Ако застрахователите го поискат, застрахованият се съгласява да бъде подложен 
на проучване под клетва от всяко лице, посочено от застрахователите.

6.8. Доказване на загуба „л /ЛЛПЛ11 ^  
Застрахованият ще връчи доказателство, подписано под клетва за загубата в рамките на 60 дена след събитието (освен ако 
не трябва този период да се удължи с писмено съгласие на застрахователите) като се посочи времето, мястото и причината за 
загубата, вложенията на застрахования и останалите в тази сграда и съдържанието й, обявените стоиности и количеството 
щети или загуби в това място. Ако застрахователите не получат подобно доказателство за загуби в рамките на 1 година от 
изтичането на тази полица, те ще са освободени от всякаква отговорност по отношение на подобна загуба.

7. МНОЖЕСТВО ЗАСТРАХОВАНИ л , л
7 1 Всеки от застрахованите гарантира самостоятелно, че сведенията, които са предоставени на застрахователите по отношение 

на вложение обновление, поправка или удължение на настоящата полица или от своя страна или на които и да било друг от 
застрахованите, са материално акуратни и пълни, доколкото това се отнася до рисковете, в които същият този застрахован 
(самостоятелно или заедно с други) има интереси, които са застраховани по силата на настоящото.

7 2 Нарушаването на каквато и да било гаранция по настоящото от страна на когото и да било от застрахованите ще се смята за
' ' нарушаване на гаранцията от страна на всички застраховани, все едно същото се е случило с всеки и всички от споменатите 

застраховани, единствено въз основа на изричен писмен отказ от страна на застрахователя. ^
7 3 Пълната отговорност на застрахователя в допълнението за каквато и да било загуба или загуби, претърпени от някои или 

всички застраховани, или на някое или всички застраховани местоположения, няма да надхвърля сумата, за която 
застрахователят е отговорен, ако тази загуба или загуби са били претърпени от всеки един застрахован или на всяко едно 
застраховано местоположение. За да се избегнат съмненията, ограничението на полицата се прилагат върху съвкупността на 
всички искове на всички застраховани и по отношение на всички местоположения, застраховани по силата на настоящото, и 
застрахователите няма да носят отговорност извън обхвата на ограниченията на полицата, ако загубите на застрахования се 
поддържат от всички застраховани или от някой или повечето от тях или ако застрахованите загуби се поддържат на всяко
едно или повечето застраховани местоположения.

7.4. Приложението на всяко изключение срещу всеки застрахован ще се смята за изключване на загубата за всички застраховани,
единствено въз основа на изричен писмен отказ от страна на застрахователя.

8’ Аюзастаахователите понесат отговорност за всички плащания по силата на тази полица по отношение на загуба или повреда 
те ще бъдат суброгирани в рамките на размера на такова плащане, спрямо всички права и средства за правна защита н 
осигуреното лице срещу всяка страна по отношение на такива загуби или щети и ще бъдат упълномощен за тяхна сметка да 
съдят от името на застрахования да възстановят в полза на застрахователя сумата по всички плащания извършени по силата 
на тази застраховка, в допълнение към собствени разходи и разноски на застрахователите. Застрахованият ще окаже на 
застрахователя всякакво съдействие по неговите сили както може да бъде поискано от застрахователите, за да 0СИГУРЯТ ^  И1 
права и средства за защита на правата (включително присъствие на изслушвания и дела, осигуряваики и предаваики 
доказателства, добивайки съгласие за явяване на свидетели, присъствайки при издаването на решения и водене на съдебни 
спорове, арбитраж или други процедури) и, по искане на застрахователя, да сключват споразумения и изпълнят или подпишат 
нужните документи, за да може застрахователят да заведе дело в името на застрахования.

9 ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Всякакви спасявания на имущество, възстановяване или възстановени плащания или добити от застрахования от какъвто и да 
“ , о « к  вследствие на за^ба на предадено имущество по силата на настоящата полица, след покриване разходите на 
застрахователя за възстановяване, ако такова има, ще встъпят в сила в полза на застрахователите докато.бъдат

, възстановени до рамките на всяко уреждане на загубата. Всяко по-нататьшно спасяване, възстановяване или плащане ще се
натрупва в полза на застрахования.

1°’ Ако°^астрВаховЕателите не изберат да вземат сградите и съдържанието им за спасяване, споменатото имущество ще остане по 
всяко време собственост на застрахования, който не може да го изостави на застрахователите. ,
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11. НЕВЕРНИ ИЛИ ИЗМАМНИ ИЗЯВЛЕНИЯ
Ако застрахованият прави някакви изявления, като знае, че същите са неверни или измамни що се отнася до суми или друго, 
настоящата полица ще стане невалидна и всички искове спрямо същата ще бъдат лишени от права.

12. ИНСПЕКЦИЯ И ОДИТ
12.1. На застрахователите ще бъде разрешено, но няма да са задължени да правят инспекция на сградите и съдържанието им 

по всяко време. Нито правото на застрахователите да правят инспекции, нито извършването на същото нито какъвто и да било 
доклад по повод същото няма да представляват гаранция от името на или в полза на застрахования или други за определяне 
или осигуряване, че такова имущество е безопасно. Никоя друга страна няма да бъде упълномощена да се основава на 
инспекцията на застраховател без тяхно изрично писмено съгласие.

12.2. Застрахователите ще се упълномощават да преглеждат и проучват книжата на застрахования и записите му по всяко 
време през периода на действие на полицата и всякакви удължавания на същия и в рамките на 2 години след окончаването на 
същата полица, доколкото се отнася до предмета на тази застраховка.

13. ПРЕОТСТЪПВАНЕ
Никакво преотстъпване или промяна на лихвата по тази полица или по всякакви платими суми по нея ще бъде обвързващо 
или признато от застрахователите, ако няма тяхно изрично писмено съгласие.

14. ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ
Тази полица действа единствено между застрахования и застрахователите. Тази полица няма и не е предназначена да 
допринесе ползи на което и да било трето лице, включително, и не само, на акционери, и никое трето лице не може да прилага 
какъвто и да било срок от полицата. Актът на договорите 1999 (права на трети страни) е изрично изключен от настоящата 
застраховка.

15. ЗАПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ
Застрахованият се съгласява дивидентът да бъде напълно изплатен на застрахователите от страна на застрахования в 
рамките на 45 дни от датата на създаване на тази полица (или, по отношение на вноските, когато станат дължими). Ако 
дивидентът, дължим по тази полица, не се плати на застрахователите до 4.00 ч. по Гринуич на 45-тия ден след датата на 
създаване на тази полица (а по отношение на вноските, когато станат дължими), застрахователите ще имат право да анулират 
полицата с известяване на застрахованите на адреса на Застрахования съгласно Спецификацията към полицата. При подобни 
обстоятелства, анулирането ще бъде действително към 4.00 ч. по Гринуич на 15-тия ден от датата на обявяване на 
анулирането от застрахователите и полицата ще бъде автоматично прекратена без по-нататъшни споменавания или 
потвърждения до застрахования. В случай на анулиране, на застрахователите е дължима премия на пропорционална основа 
за периода, в който застрахователите са в риск, но пълната премия по застраховката ще бъде платима на застрахователите в 
случай на загуба, повреда, обстоятелства или случаи, които могат да предизвикат иск по настоящата полица. Ако дължимата 
премия е заплатена на застрахователите преди изтичането на срока на известие, подобно анулиране автоматично отпада.

16. АНУЛИРАНЕ
, 16.1. Настоящата полица може да бъде анулирана от застрахования посредством писмено известие до застрахователите, в което 

ще се изложи кога, не по-малко от 30 дни по-късно, анулирането ще стане действително.

16.2. Освен в случаите, в които се прилага Клауза 15, полицата може да се анулира от застрахователите посредством писмено 
известие до застрахованите на адреса на Застрахования съгласно Спецификацията към полицата, в което ще се изложи кога, 
не по-малко от 30 дни по-късно, анулирането ще стане действително.

16.3. Изпращането по пощата ще бъде достатъчно доказателство за известяване. Датата и часа на действителното анулиране в 
известието ще съставляват края на периода на полицата.
Връчването (когато се позволява по закон) на подобно писмено известие било от застрахования, било от застрахователите, 
ще бъде равносилно на изпращане по пощата.

16.4. Ако застрахованият анулира настоящата полица, 25% от начислената премия се счита за напълно заслужена в началния етап 
на тази полица, а останалата спечелена премия се изчислява в съответствие с краткосрочна тарифа. Ако застрахователите 
анулират тази полица премията се изчислява пропорционално.

16.5. Премията ще се смята за напълно заслужена, ако каквато и да било загуба, щета, обстоятелство или събитие бъдат 
съобщени по силата на тази полица.

16.6. Привеждането в съответствие на премията може да се извърши по време на анулирането или веднага щом стане възможно 
след това, но заплащането или платежното средство на неслечелената премия не е основание за анулиране.

17. ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЯТА
Застрахованият гарантира, че приложението на сградата, както е обявено пред застрахователите в началото и е описано в 
Спецификацията към полицата, е правилно и че това приложение няма да се променя по вр^ме на действие на полицата~б^з 
предварително изрично писмено съгласие на застрахователя. БУЯСТР Щ



18. ПРОМЕНИ, ИЗМЕНЕНИЯ
Всякакво допълнение, изменение или ендосиране на настоящата полица ще бъде валидно, ако има писмено съгласие на 
застрахователите.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
19.1. Всякакъв спор, възникващ поради, във връзка с или по отношение на настоящата полица или всякакъв иск по нея, 

включително всякакъв въпрос, отнасящ се до съществуването на полицата, валидността или приключването й, ще бъде 
отнесен и окончателно разрешен от арбитражен съд по правилата на лондонския трибунал за международен арбитраж (както 
може да се допълват от време навреме и са действащи към датата на подлагане на арбитраж), които правила следва да се 
включат за справка към настоящата клауза. Броят арбитри ще бъде трима. Седалището на арбитража ще бъде в Лондон, 
Англия. Езикът, който ще се използва по време на арбитражните процедури, ще бъде английският.

19.2. Приложимото право на тази полица и всякакъв спор, възникващ във връзка с или по отношение на тази полица, ще бъде 
имущественото право на Англия и Уелс.

20. СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ
Задълженията на застрахователя по тази полица са няколко и не са обединени, и са ограничени единствено до тяхното 
самостоятелно подписване. Застрахователите не носят отговорност за подписването или съвместното подписване на 
застраховател, който поради някаква причина не покрива всички или част от задълженията си.

21. УРЕЖДАНЕ НА ИСКОВЕ
Уреждането на всякакъв валиден иск по настоящата полица ще бъде платимо, подлежащо на приложението на приспадането, 
в рамките на 60 дни след приключване на проучването на застрахователите, необходими за оценяване на обхвата на тяхната 
отговорност.

Всички други условия на застраховката остават без промени. 

Настоящият Добавък е издаден в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


