
„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. 

 

 

Имуществено застраховане 
Информационен документ за застрахователен продукт 

 
Дружество:                                               Продукт: „Дженерали Бизнес Бенефит”  
„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 „Дженерали Бизнес Бенефит”. Моля, имайте предвид, 
че пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в Общите условия за застраховки „Имущество за 
малък и среден бизнес“, „Прекъсване на дейността“, „Обща гражданска отговорност“ и „Злополука и Заболяване“, застрахователната полица 
и останалите приложения към нея.] 

 

Какъв е този вид застраховка? 
„Дженерали Бизнес Бенефит“ е комбинирана пакетна застраховка, осигуряваща застрахователно покритие за щети на 
имущество, прекъсване на дейността, гражданска отговорност за дейността и злополука на служителите на производствени 
предприятия и Търговски дружества, кооперации и еднолични търговци с обща стойност на активите до 2,000,000 лв. 

 

 

Какво покрива застраховката? 
I. Застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“ 
Основно покритие: 

 Клауза А1 - Пожар, мълния, експлозия, имплозия, 
сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, 
негови части или товар 

 Клауза А2 - Разходи за разчистване 

 Клауза Б1 - Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, 
лед и други 

 Клауза Б1-1 - Наводнение, вследствие на 
природни бедствия 

 Клауза Б3 - Земетресение 

 Клауза Б5 - Изтичане на вода и пара 
Разширено покритие: 
Включва рисковете от основно покритие и следните 
допълнителни: 

 Клауза В1 - Вандализъм /злоумишлени действия 
на трети лица 

 Клауза В2 - Счупване на стъкла, витрини, 
рекламни надписи и табели 
Пълно покритие: 
Включва рисковете от разширено покритие и 
следните допълнителни: 

 Клауза B3 - Кражба чрез взлом 
Допълнителни покрития: 

 Клауза B6 - Кражба чрез използване на 
техническо средство 

 Клауза Б6 - Удар от транспортно средство и щети 
в резултат на авария на товаро-разтоварни машини, 
удар от животно 

 Клауза Б7 - Късо съединение и токов удар 

 Клауза Б2 - Свличане и срутване на земни 
пластове и подпочвени води 
II. Застраховка „Прекъсване на дейността“ 
III. Обща гражданска отговорност 

 Клауза "Отговорност за дейността" 

 Клауза "Отговорност на работодателя" 

 Клауза „Отговорност на наемателя“ 
IV. Групова застраховка „Злополука“ 
Основно покритие 

 Смърт вследствие на злополука 

 Трайна загуба на работоспособност вследствие 
злополука; 

 временна неработоспособност вследствие 
злополука и/или заболяване; 
Разширено покритие. Основното покритие се 
разширява с: 

 Възстановяване на разходи за медицински 
транспорт и/или репатриране вследствие злополука; 
Пълно покритие. Разширеното покритие се допълва 
с: 

 Възстановяване на медицински разходи; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Има ли ограничения на покритието? 

! Отговорността на застрахователя по тази 
застраховка е до избраните лимити на 
отговорност за всяко от видовете покрития и 
клаузи, по който не се прилага пропорция при 
определяне на обезщетението, при условие че 
общата отчетна стойност на активите не 
надвишава удвоения размер на 
застрахователната сума. 
Не се застраховат: 

! обекти с производствено предназначение‘ 

! складове [от средна и висока експозиция]; 

! заложни къщи; 

! бензиностанции; 

! силози и зърно бази; 

! стоки от вида на бижута, цигари, алкохол и 
оръжия.  

Какво не покрива застраховката? 
Застраховката не покрива щети, настъпили в 
резултат на: 

 ядрени рискове – за свързаните с тях 
материални вреди, разходи или отговорности от 
всякакъв вид, директно или индиректно 
възникващи в резултат на ядрена или атомна 
експлозия, йонизираща радиация или 
радиоактивно замърсяване от ядрено гориво 
или от отпадъците в резултат на разграждането 
му; 

 военни рискове – военни действия от 
всякакъв вид, неприятелско нахлуване – с или 
без обявяване на война, и/или извънредно 
положение, гражданска война, революция, 
въстания, размирици, преврати; безредици, 
улични вълнения, стачки, както и от 
предприетите от правителство или друга 
държавна институция мерки за 
предотвратяване, локализиране или 
прекратяване на същите; 

 терористичен акт - всяко действие, 
извършено с намерението да бъде оказано 
въздействие върху едно или друго правителство 
и/или да бъде предизвикан масов страх и смут в 
обществеността, което действие включва 
употреба на сила или насилие от страна на 
дадено лице или група (групи) от хора, 
независимо дали действащи от свое име или от 
името на дадена организация (организации) или 
във връзка с такива, които са ангажирани с 
политически, религиозни или идеологически 
цели; 
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 лишаване от ползване, конфискация, реквизиция, 
принудително одържавяване и други подобни действия 
на държавните власти; 

 обезценки, денгуби и пропуснати ползи, възникнали 
като последица от настъпили застрахователни събития, 
както и всякакъв вид глоби и неустойки, наложени във 
връзка с тях; 

 рискове, свързани със замърсяване на околната 
среда - постепенно въздействие на физическите, 
химичните или биологичните свойства на водите, вкл. и 
подпочвените, на почвата или въздуха; 

 нарушени строително - технически норми и 
изисквания, некачествено проектиране, изпълнение 
или използване на дефектни материали, вътрешно 
архитектурни и строителни промени, свързани с 
електроинсталацията, ВиК, и други подобни, 
извършени в нарушение на нормативните изисквания 
и/или от неправоспособни лица, строителен недостатък 
(включително проявил се по време на експлоатация), 
недоброкачествен ремонт и/или неотстранени повреди 
от по-рано настъпили събития; 

 неправилно или безстопанствено съхранение и 
експлоатация на имуществото в нарушение на 
утвърдените технологии и стандарти и/или изисквания, 
предписания от производител, компетентен орган или 
от Застрахователя, а също така и дължащи се на 
умисъл или груба небрежност от страна на 
Застрахования, негови представители и/или служители; 

 поставянето на избухливи, запалителни вещества 
или открити източници на огън в близост до 
застрахованите имущества, освен когато това се налага 
от естественото протичане на производствения процес, 
при спазване на всички норми и изисквания; 

  умишлени действия на Застрахования, негов 
съпруг/а, роднини по права линия, лица 
работещи под негов контрол, служители или 
съдружници, както и други лица, които живеят с 
него в едно домакинство, или лица, които са 
допуснати до застрахованото имущество със 
знанието или съгласието им; 

 преки и/или последващи вреди и загуби в 
резултат на влага, плесен, мухъл, ферментация, 
изпарения, загуба на тегло, естествени фири, 
промяна на цвета, а също и вреди, нанесени от 
птици и животни; 

 преки вреди и загуби в резултат фабричен или 
скрит дефект, износване на части, разкъсване, 
счупване или авария на машини, механически 
смущения, употреба на неподходящи материали, 
лошо изпълнение, проектантска грешка, 
амортизация, лошо, неправилно и/или 
неподходящо поддържане; 

 електрическа или механична повреда, като 
това изключение не се отнася за загуби или щети 
върху части от застрахованото имущество, което 
е повредено като пряко следствие от риск, покрит 
по клауза Б7 – „Късо съединение и токов удар“ 
или риск, който не е изключен по друг начин; 

 преки вреди и загуби в резултат на корозия, 
износване, изхабяване и умора на материала, 
окисляване, образуване на котлен камък; 

 преки или последващи щети върху 
застрахованото имущество, причинени от 
прекъсване в подаването на ток, вода или газ;  

 извършвани ремонтни, строителни и/или 
монтажни работи в застрахования обект. 

 
 

 

Какво е териториалното покритие? 
Застраховката е валидна само за местоположението на застрахованите имущества на територията на Република България, посочено в 
полицата 

 
 

 

Какви са моите задължения? 
 
През време на действие на договора 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. 

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

 
 

 

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. 

 
 

 

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. 

 

 
 
 


