
ОБЩИ УСЛОВИЯ
За застраховка „Електронно оборудване”

1.  Стриктното спазване на условията на настоящата полица доколкото те засягат задължения на 
Застрахования, както и истинността на декларираната информация и отговорите на Застрахования на 
въпросите  зададени  във  Въпросника-предложение  е  задължително  условие  за  поемане  на 
отговорност от Застрахователя.
2. Таблицата на застрахователната полица, както и Секциите на покритие към нея ще се считат за 
неразделна част от застрахователния договор, като терминът “настоящата полица” упоменат в която 
и да е част от застрахователния договор ще бъде тълкуван като включващ Таблицата и Секциите на 
покритие.  Всяка  дума  или  израз,  които  имат  специфично  значение  в  Полицата,  Секциите  или 
Таблицата, ще носят същото значение във всяка останала част на Застрахователния договор.
3. Застрахованият е длъжен да предприеме за своя сметка всички предпазни мерки и да се съобрази 
с всички разумни препоръки на Дружеството за избягване на щети, загуби или отговорност, както и 
да съблюдава изискванията и препоръките на производителите на влаганите материали и сътветните 
стандарти и правила
4. а)  Застрахованият  ще  осигурява  право  на  достъп  на  служители  на  Дружеството  или 
упълномощени от тях представители за извършване на инспекции и проучвания и при поискване ще 
представя всякаква информация, необходима за преценката на риска.

б) Застрахованият е длъжен да уведоми писмено Застрахователя за всяко изменение на риска 
и  да  предприеме  за  своя  сметка  допълнителни  мерки  за  сигурност,  като  по  преценка  на 
Застрахователя за тази промяна може да се начисли допълнителна премия. 
Никаква значителна промяна по отношение на увеличен риск няма да бъде приета или призната от 
Застрахователя, освен ако такава не бъде писмено потвърдена от Застрахователя.
5.   В  случай  на  събитие,  даващо  основание  за  иск  за  обезщетение  по  настоящата  полица, 
Застрахованият е длъжен:

а/  незабавно  да  уведоми  писмено  Застрахователя,  определяйки  естеството  на  щетата  и 
приблизителния и размер;

б/ да предприеме всички разумни мерки, които са по силите му с цел ограничаване на размера 
загубата или вредата;

в/ да запази увредените материали и съоръжения за оглед от упълномощен представител на 
Застрахователя;

д/  да  представи  всякаква  информация  или  документация,  поискана  от  Дружеството  за 
изясняване на случая;

е/ да уведоми полицията в случай на взломна кражба или грабеж.
Застрахователят няма да носи отговорност за случаите, когато в 14-дневен срок от настъпване на 
застрахователното събитие не е получил никакво уведомление от Застрахования.
След като е уведомил Дружеството, Застрахованият може да пристъпи към ремонт или подмяна на 
увреденото имущество с по-малък размер, при всички други случаи е наложително представител на 
Дружеството  да  огледа  щетите  преди  да  се  пристъпи  към  отстраняването  им.  Ако  въпреки 
уведомлението, представител на Дружеството не направи огледа в разумен срок, Застрахованият има 
право да пристъпи към ремонт или подмяна.

Отговорността на Дружеството по настоящата полица за всяка щета ще бъде прекратена, ако 
обектът не бъде ремонтиран по съответната спецификация и в съответния срок.
6. Застрахованият следва да отстрани всяка щета или загуба за сметка на Дружеството, ако това 
бъде счетено за необходимо от Дружеството с оглед интересите на трети лица, към които то ще бъде 
задължено за изплащането на загуба или щета, независимо дали това се налага преди или след като 
Застрахования е бил обезщетен от Дружеството.
7. Ако Застрахованият не е съгласен с направената оценка на щетите от страна на Дружеството, той 
може да назначи вещо лице от своя страна и за своя сметка. В случай на различие в двете оценки,  
Дружеството и Застрахованият избират трето вещо лице, одобрено от двете страни (Арбитър), чието 
заключение е окончателно.
8. Ако Застрахованият представи неверни сведения, използва лъжливи декларации или методи с цел 
получаване на обезщетение от Застрахования или негови представители,  настоящата застраховка 
автоматично се прекратява. Същите последствия възникват и в случаите когато Застрахованият е 
отправил иск за обезщетение, който Застрахователят е отхвърлил и в срок от три месеца не бъдат 
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предприети никакви съдебни действия, или за случаите на Арбитраж, когато в срок от три месеца 
след произнасянето на Арбитражното решение.
9. Ако при възникването на иск по настоящата застраховка се окаже, че съществува и друга валидна 
застрахователна полица, покриваща същия риск, щета или отговорност, Дружеството ще покрие тази 
щета или отговорност само до размера на своето пропорционално участие.
10. 1. Дружеството има право да прекрати застрахователния договор. Такова прекратяване става под 
формата на писмено уведомление към Застрахования,  изпратено на последния адрес деклариран 
пред  Дружеството.  Прекратяването  влиза  в  сила  15  дни  след  датата  на  връчването  на 
уведомлението.  В  този  случай  Дружеството  ще  възстанови  съответната  пропорционална  част  от 
платената застрахователна премия за остатъка от застрахователния период.
10. 2. Ако  прекратяването  е  станало  по  искане  на  Застрахования  Дружеството  ще  възстанови 
застрахователната премия, по схемата посочена в долната таблица:

Изтекъл период от началото на 
действие на договора

Процент от годишната премия за 
връщане

До 1 месец 75%
От 1 до 3 месеца 60%
От 3 до 6 месеца 30%
От 6 до 9 месеца 15%
След 9 месеца Не се връща премия

Застрахованият трябва да върне на Дружеството застрахователния договор, като доказателство за 
неговото прекратяване.
1. Връщането на премията по т.10.2. е при условие, че не са били изплатени и/или не предстои да се 

изплащат обезщетения.
2. Договорът  се  прекратява  в  случай  на  пълно  или  частично  погиване  (унищожаване)  на 

застрахованото имущество в резултат на рискове непокрити по настоящия договор.
3. В  случай  на  частично  погиване  на  застрахованото  имущество,  застрахователното  покритие  е 

валидно за сумата, равна на остатъка от застрахованата сума след приспадане на размера на 
изплатеното обезщетение.

11. Бенефициентът  по  тази  застрахователна  полица  е  упълномощен  да  упражнява  от  свое  име, 
правата на Застрахования. Без да се изисква разрешение от страна на Застрахования, Бенефициента 
ще има правото  да  получи  всяко  едно  обезщетение  по  тази  полица и  да  прехвърля  правата  на 
Застрахования, дори и в случай че Бенефициента не притежава Полицата. 

12. Обезщетението ще бъде изплатено в рамките на един месец след като Дружеството определи 
пълния му размер.Независимо от горното, Застрахования може, един месец след като добросъвестно 
е уведомил Дружеството за понесените загуби и е запознат с неговата отговорност, да предяви иск 
за изплащане на минималната сума, като се вземат предвид съответните обстоятелства.
Дружеството има право да откаже изплащане на обезщетение, в случай че:
12.1. има съмнения по отношение на правото на Застрахования да получи такова, докато очаква 
документа от Дружеството, който съдържа необходимото доказателство;
12.2. във връзка с предявения иск, от страна на полицията се провежда следствие или е заведено 
криминално  дело  срещу  Застрахования,  до  приключването  на  това  разследване  или наказателно 
производство.

СЕКЦИЯ 1 - МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

1. ОБХВАТ НА ПОКРИТИЕТО
1. Застрахователят приема да обезщети Застрахования за периода на действие на застрахователния 

договор,  записан  в  таблицата  към  полицата,  за  всяка  материална  щета  или  загуба,  освен 
посочените  по-долу  в  специалните  изключения,  по  застрахованото  оборудване,  посочено  в 
таблицата по полицата, намиращо се на посочения адрес в резултат на непредвидено и внезапна 
събитие.
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2. Рентгенови  и  лазерни  тръби,  фиксирани  дискови  устройства,  запаметяващи  устройства  на 
полупроводникова основа и такива на основа електромагнитни бобини са покрити само срещу 
рисковете пожар, измокряне и кражба с взлом, ако в полицата не е уговорено друго.

2. БАЗА ЗА ИЗПЛАЩАТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Ако  не  е  договорено  друго,  Застрахователят  ще  изплати  обезщетение  на  застрахования,  както 
следва:
2.1.  В  случай  на  частични  загуба/щета  Застрахователят  ще  възстанови  разходите,  които  са 
необходими за ремонта на повреденото застраховано електронно оборудване.
2.2. В случай на пълна загуба/щета Застрахователят ще възстанови разходите, които са необходими 
за за закупуване и монтиране на ново оборудване от подобен вид и с подобно качество, за да се 
замени  първоначалното  застраховано  електронно  оборудване,  но  не  повече  от  размера  на 
застрахованата сума на оборудването, посочена в таблицата към полицата. Обезщетяването става 
на основата на възстановителната стойност.
2.3. Ако застрахованото оборудване не може да бъде ремонтирано (при частични щети), нито може да 
бъде  заменено  (при  пълна  загуба)  или  ако  резервните  части  са  спряни  от  производство  и  няма 
налични такива, изплатеното от Застрахователя обезщетение ще се ограничи до реалната пазарна 
стойност.
2.4. Застрахователят може да обезщети Застрахования и като възложи ремонт на оборудването, при 
частични щети или замени оборудването чрез закупуване на идентично оборудване от същия вид и 
със същото качество.
Части или цели обекти,  които са били заменени с  нови,  по искане на Застрахователя,  следва да 
станат негова собственост.
2.5. Застрахователя също така ще обезщети Застрахования за всякакви необходими допълнителни 
разходии,  извършени  за  експерес  превоз,  извънреден  труд  и  пътни разноски  на  територията  на 
страната.
2.6.  Ако  след  настъпване  на  застрахователно  събитие  застрахованата  сума  на  повреденото 
оборудване е по-ниска от неговата възстановителна стойност, то обезщетението ще се изплати на 
пропорционална база, в съответствие с точка 4, по-долу.

3. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
1. Самоучастието на застрахования, посочено в полицата;
2. Бързоизносващи  се  части  и  консумативни  материали,  в  това  число  спомагателни  материали, 

сменяеми приспособления, сменяеми информационни носители, ленти, ремъци, зъбчати колела, 
светлинни източници и др. подобни;

3. Щети,  дължащи  се  на  собствен  недостатък,  овехтяване,  износване,  одраскване,  нащърбване, 
мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи, производствен дефект; 

4. Щети  от  кражба  и  от  преднамерени  и  умишлени  действия  и/или  груба  небрежност  на 
Застрахования, на неговите служители и/или лицата, работещи под негов контрол; 

5. Земетресение;
6. Косвени щети - бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, загуба на печалба, промени в цени и 

такси, курсови разлики, лихви, търговски загуби, обезценки, всякакви видове разноски и други 
косвени вреди и загуби, когато са предизвикани и от застрахователно събитие; 

7. Щети, причинени от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни средства, поставени в 
близост до застрахованото оборудване без знанието и съгласието на Застрахователя;

8. Увеличение на щетите, причинено по небрежност и/или неоправдан стопански риск от страна на 
Застрахования  след  настъпване  застрахователно  събитие,  както  и  разходи  за  изменения 
(усъвършенствувания)  на  застрахования  обект,  направени  във  връзка  със  застрахователно 
събитие; разходите за временен и/или частичен ремонт ще бъдат обезщетявани, при условие че 
той представлява част от окончателния ремонт и не увеличава общата стойност на ремонта;

9. Щети, причинени от ядрени продукти и/или ядрени експлозии и последствията от тях;
10. Щети,  причинени  от  война,  стачки,  бунтове,  въстания,  терористични  действия,  граждански 

вълнения, реквизиция, конфискация, национализация и др. подобни действия;
11. Щети,  за  които  отговорност  носят  трети  страни  по  силата  на  гаранционен  срок,  договор  за 
поддръжка и др. подобни.
Ако в полицата не е уговорено друго, застрахованата сума се определя на база на възстановителната 
стойност на оборудването за ново.
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4. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

1. Застрахователната сума се посочва от Застрахования при сключване на застраховката и не може 
да бъде по-висока от застрахователната стойност.

2. Застрахователната стойност е равна на действителната стойност на застрахованото оборудване 
към деня на сключване на застрахователния договор.

3. Ако  застрахователният  договор  е  сключен  при  застрахователна  стойност  по-ниска  от 
действителната  възстановителна  стойност  на  застрахованото  оборудване,  обезщетението  се 
определя според съотношението между застрахователната стойност и действителната стойност 
на застрахованото оборудване, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон. 

4. Ако  застрахователната  сума  е  по-висока  от  застрахователната  стойност,  отговорността  на 
Застрахователя е до действителната възстановителна стойност на застрахованото имущество.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ ПО ЗАСТРАХОВКА “ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ”

Допълнителна клауза 503 
 Покритие на риска кражба

С настоящата допълнителна клауза, в допълнение към условията, клаузите и изключенията, 
съдържащи се в полицата или добавени към нея, и при условие, че е платена договорената 
допълнителна премия, покритието по полицата се разширява с покритие на риска кражба на 
застрахованите имущества, докато същите се намират в посочените помещения, при условие, 
че Застрахованият уведоми полицията незабавно след узнаване за събитието.

Допълнителна клауза 504
Покритие за мобилно и преносимо оборудване извън помещенията на застраховката

С настоящата допълнителна клауза, в допълнение към условията, клаузите и изключенията, 
съдържащи се в полицата или добавени към нея, и при условие, че е платена договорената 
допълнителна премия, покритието по полицата се разширява с покритие на загуба или вреда 
само  и  единствено    на  преносим  и  компютри  , докато  същите се  намират или  се 
транспортират на територията на Р България
Покриват се:

o загуба или щета на преносимо електронно оборудване, ако се 
ползва извън помещенията на Застрахования.

2.1 В случай на загуба чрез кражба, самоучастието на Застрахования ще бъде 25% от сумата 
на загубата.
2.2  Ако  застрахованото  оборудване  е  откраднато  от  моторно  превозно  средство, 
Застрахователят ще дължи обезщетение ако:
2.2.1 Моторното превозно средство е с твърд покрив;
2.2.2 Моторното превозно средство е било заключено след като е било паркирано.
2.2.3 Може да бъде доказано, че оборудването е било откраднато между 6.00 и 22.00 часа; 
(това времево ограничение не се прилага ако моторното превозно средство е било паркирано 
в заключен гараж или охраняван паркинг;
2.2.4 Застрахованото оборудване е било съхранявано в моторното превозно средство на място 
където не може да се види от отвън, като например в багажника.
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По тази допълнителна клауза застрахователят няма да носи отговорност за:
- загуба  или  вреда,  настъпила  докато  посочените  по-горе  имущества  са  оставени  без 

наблюдение, освен когато са заключени в други помещения или превозни средства (без да 
се виждат отвън),

- загуба  или  вреда,  настъпила  поради  всякаква  причина  докато  посочените  по-горе 
имущества са инсталирани, пренасят се или намират в летателни средства или апарати 
или всякакви плавателни средства.

Д О Б А В Ъ К   № 1
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РИСКА “ВОЙНА и ТЕРОРИЗЪМ”

С  настоящето  се  съгласува  и  разбира,  че  независимо  от  други  клаузи  и  добавъци  твърдящи 
противното,  настоящата  застраховка  не покрива  каквато  и да  било щета,  загуба  или разходи от 
всякакво естество директно или индиректно причинени от, възникнали в резултат на или във връзка 
с някой от посочените по-долу рискове, независимо от каквато и да било причина/повод или събитие, 
действащи едновременно и в друга последователност към щетата/загубата:
1) Война, инвазия, вражески действия, враждебни действияили военни действия (независимо дали е 

обявена война или не), гражданска война, въстание, бунт, граждански вълнения, които по своя 
размер могат да бъдат счетени за въстание, военна или узурпаторска власт.

2) Какъвто и да било акт на тероризъм

За целите на настоящето Изключение, акт на тероризъм означава акт, включващ, но не ограничен до 
използването  на  сила  или  насилие  и/или  заплаха  от  който  и  да  било  човек  или  група  (и)  хора,  
независимо дали действат сами или от името на, или във връзка с каквато и да било организация(ии),  
или  правителство(а),  обвързани  с  политически,  религиозни,  идеологически  или  подобни  цели, 
включително намерение за въздействие върху което и да било правителство и/или поставянето на 
обществото или част от него в позиция на страх.

Настоящият  Добавък  също  така  изключва  щета,  загуба,  разходи  от  каквото  и  да  било  естество 
директно или индиректно причинени от, възникнали в резултат на или във връзка с каквато и да било 
предприета дейност за контролиране, предотвратяване, потушаване или по какъвто и да било друг 
начин свързани с рисковете посочени в т.1 и/или т.2.

Ако Застрахователят твърди,  че по силата на този Добавък някоя щета,  загуба или разход не са 
покрити по настоящата полица, то тежестта на доказване на противното се поема от Застрахования. 
При  условие,  че  определена  част  от  настоящия  Добавък  бъде  определена  за  невалидна  или 
неприложима, то останалата част остава в сила.

Д О Б А В Ъ К   № 2
КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ и ВЪНШНИ ЕЛЕКТРОННИ МРЕЖИ

С настоящето страните разбират и се съгласяват, че настоящата полица се изменяи допълва, както 
следва:

Тази полица не покрива загуба, повреда, унищожаване, изопачаване, загуба, повреда или смяна на 
ЕЛЕКТРОННИ  ДАННИ  причинени  от  КОМПЮТЪРЕН  ВИРУС  или  ПОВРЕДА  НА  ВЪНШНА  ЕЛЕКТРОННА 
МРЕЖА  или  невъзможност  от  употреба,  намаляване  на  функционалността,  цена  или  разход  в 
следствие на това, независимо от каквато и да е друга причина или събитие продиктувано от или в 
следствие на загубата

1. ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ означава факти, концепция и информация превърната във форма подходяща 
за комуникация, интерпретиране или преработвана от оборудване предназначено за обработка на 
електронни или електромеханични дьнни или от електронно управлявана апаратура и включва 
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програми, софтуер и други кодирани инструкции за преработването и използването на данни или 
управлението и използването на подобна апаратура. 

2. КОМПЮТЪРЕН ВИРУС означава серия от повреждащи, вредни или по какъвто и да било друг начин 
неоторизирани инструкции или кодове включващи серия от незаконни злоумишлени инструкции 
или кодове, размножаващи или саморазмножаващи се през компютърна система или мрежа или 
друго в този смисъл. Комютърен вирус включва но не се ограничава до “Троянски кон”, “Червеи” и 
“времеви или логически бомби”.

3.   ПОВРЕДА НА  ВЪНШНА ЕЛЕКТРОННА МРЕЖА означава  повреда  на  някои или на  всички  услуги 
предоставени от Интернет доставчик или телекомуникационен доставчик извън радиус от 150 метра 
от застрахованите помещения, специфицирани  в оригиналната полица. 

Всички  други  срокове,  условия  или  изключения  на  оригиналната  по  тази  полица  остават 
непроменени.
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