
„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава  
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от 
Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 

 

 

Застраховане на eлектронно оборудване 
Информационен документ за застрахователен продукт 

 
Дружество:                                               Продукт: „Всички рискове на електронна техника и оборудване”  
„Дженерали Застраховане” АД  
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г. 

 
[Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Всички рискове на електронна техника и 
оборудване”. Моля, имайте предвид, че пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в общите 
условия на застраховката, застрахователната полица и останалите приложения към нея.] 

 

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка срещу всички рискове на електронна техника и оборудване и/или външни носители на данни (включително стандартен и 
потребителски софтуер). 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

Какво покрива застраховката? 

 СЕКЦИЯ I – Материални вреди  

 Електронна техника и/или оборудване срещу всички 
рискове, с изключение на изрично изключените такива. 

 Разходи за възстановяване на операционните 
системи на увредената електронна техника и 
оборудване, ако са включени в застрахователната сума. 

 Електронно-лъчеви тръби само срещу рисковете 
пожар, наводнение, кражба чрез взлом и грабеж. 
 

 СЕКЦИЯ II – Външни носители на данни 

 Материални вреди на външни носители на данни и 
стандартен и/или потребителски софтуер върху външни 
носители на данни, в резултат на покрито събитие по 
Секция I – „Материални вреди”. 
 

 СЕКЦИЯ III – Допълнителни разходи 

 Допълнителни разходи за използване на 
алтернативна електронна техника/оборудване, в случай 
на настъпване на събитие, покрито по Секция I – 
„Материални вреди”. 

 

 Допълнителни покрития (Клаузи) 

 Клауза 001 - Стачки, бунтове и граждански 
размирици; 

 

Какво не покрива застраховката? 
Не се застрахова: 

 битова електроника; 

 радиолюбителско оборудване; 

 апарати за стабилизиране ритъма на сърцето (пейсмейкъри), слухови апарати;  

 оборудване за забавление, усилващи и/или музикални уредби, всякакви музикални инструменти, покер машини, ротативки 
и всякакви игрални автомати;  

 прототипи; 

 нелицензиран софтуер; 

 компютри, по-стари от 7 години; 

 машини, съоръжения и апарати, при които стойността на електронниката, вложена в тях е под 40% от стойността им; 

 електронна техника/оборудване, която се изполва по повод дейности свързани с подземни мини, ядрена енергия, авиация 
/вкл. сателити/ или офшорни дейности. 
 
Общи изключения: 

 ядрени рискове; военни рискове; 

 конфискация, постановена като наказание, с влязла в сила присъда за извършено престъпление по Наказателния кодекс; 

 умишлени действия, груба небрежност или неизпълнение на задълженията на Застрахования, неговите служители или 
лица, работещи под негов контрол; 

 санкционирани, забранени или ограничени действия, съгласно резолюция на Обединените Нации или търговски, или 
икономически правила, закони или регламенти на Европейския Съюз, Великобритания или САЩ; 

 Други описавни подробно в раздел IV на Общите условия по застраховката. 

 Клауза 006 - Допълнителни разходи за извънреден 
труд, нощен труд, труд по време на официални 
празници и експресни доставки; 

 Клауза 007 - Допълнителни разходи за самолетни 
доставки; 

 Клауза 504 - Преносима електронна техника / 
оборудване извън помещенията; 

 Клауза 505 – Земетресение. 

 Клауза 506 - Кражба чрез използване на техническо 
средство. 
 

 СЕКЦИЯ IV – Прекъсване на дейността 

 Застраховащия ще бъде обезщетен до размера на 
застрахователната сума на отговорност за понесените от 
него преки финансови загуби вследствие настъпило през 
периода на застрахователно покритие принудително 
цялостно или частично прекъсване на застрахованата 
дейност, в резултат на щета на застрахованата 
електронна техника и/или оборудване, покрита по Секция 
I – Материални вреди, съгласно следните опции по избор 
при сключването на застраховката: 
Опция 1: Брутна печалба - действително понесените 
загуби през периода на застрахователно покритие в 
резултат от намаляването на оборота и увеличени 
разходи за дейността или 
Опция 2: Упоменати постоянни разходи и нетна печалба - 
действителният размер на неспечелената сума през 
периода на обезщетяване в резултат от намаляване на 
оборота и увеличени разходи за дейността. 
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! умишлени действия на Застрахования, негов съпруг/а, роднини; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

  Кога и как да платя? 

Кога и как да платя? 

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено разсрочено плащане - 

на датите, посочени в застрахователната полица. 

 

Какво е териториалното покритие? 
 Република България 

 

Какви са моите задължения? 
Застрахованият е длъжен: 

 да пази и ползва застрахованото имущество с грижата на добър стопанин и да го поддържа със същата грижа в добро 
техническо състояние, обезопасено с всички изискуеми, съгласно закона мерки за безопасност; 

 да спазва действащите законови правила и нормите за пожарна безопасност, както и да изпълнява предписанията на 
противопожарни и други органи относно съхранението и поддържането на застрахованото имущество и да предприема всички 
необходими мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно събитие или ако такова е настъпило - за 
ограничаване размера на вредите; 

 да осигурява достъп на Застрахователя (или негов представител) за проверка на състоянието на застрахованите 
имущества, както и данни, документи и други доказателства във връзка с установяване на събитието и размера на вредата; 

 да изпълнява дадените от Застрахователя, при сключване на застраховката и/или след извършване на проверки, 
предписания за отстраняване източниците на опасност и подобряване на мерките за обезопасеност в указаните срокове; 

 да съхранява цялата документация, отнасяща се до застрахованите имущества и интереси, така че при настъпване на 
застрахователно събитие тя да не може да бъде повредена, унищожена или загубена. 

 длъжен в рамките на 7 (седем) дни писмено да уведомява Застрахователя за новонастъпили обстоятелства, които имат 
значение за риска. 

 

Кога започва и свършва покритието? 

Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата, при 

условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане. Застрахователното 

покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край или в момента на предсрочно прекратяване на 

застраховката. 

 

 

Как мога да прекратя договора? 

Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, чрез мотивирано писмено уведомление, 
като прекратяването настъпва в 24:00 часа на датата на получаването му от Застрахователя. 

 

Има ли ограничения на покритието?  
 
Специални изключения към СЕКЦИЯ I – Материални вреди 

! земетресение, вулканични изригвания, цунами, ураган, тайфун или циклон; въздействие на атмосферни условия; 

! грешки, пропуски или дефекти, които са съществували или са били известни, или е следвало да бъдат известни; 
 
Специални изключения към СЕКЦИЯ II – Външни носители на данни 

! извършени промени или подобрения по носителите на данни след настъпване на застрахователно събитие; 

! грешно програмиране, перфориране, маркиране (адресиране) или запис, изтриване на информация по невнимание 
или изхвърляне на информационни носители, както и на загуби на информация, причинени от магнитни полета. 
 
Специални изключения към СЕКЦИЯ III – Допълнителни разходи 

! за възстановяване на увредени или изцяло унищожени данни и програми; 

! ограничения поставени от властите, отнасящи се до възстановяването или оперативната работа на застрахованото 
имущество; 
 
Специални изключения към СЕКЦИЯ IV – Прекъсване на дейността 

! загуби поради прекъсване или нарушаване на дейността в резултат от: всякакви ограничения на достъпа до 
застрахованата електронна техника и/или оборудване, които са наложени от граждански организации и/или държавни органи, 
независимо дали централни или местни; 

! изтриване, загуба или подправяне на информация в компютърни системи или върху други видове носители, както и 
софтуерни програми, освен ако не са причинени от загуби или щети, които подлежат на обезщетяване съгласно Секция I – 
Материални вреди; 
 

! Подробна информация за ограниченията на покритието е посочена в Общите условия на застраховката. 


