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Наръчник „Защита на уреда” – 
застраховки на имущество, закупено с целево финансиране 
 
 

 
 

Покрити Рискове 
 

  Покрити рискове - Обезщетяват се преките материални вреди –пълна загуба или    
частична вреда, вследствие на непредвидими и внезапни събития, както следва: 

 
 
Пожар и последиците от неговото гасене, включително пожар, пряко причинен от късо 
съединение. Пожар - поява на огън, който образува пламък/жарава, не се ограничава в 
определено огнище, разпространява се и причинява щети на имущества;  
 
Мълния - съприкосновение между силно наелектризиран облак и земята, между два 
облака или между отделни части на един и същи облак със силно разрушително 
действие;  
 
Индиректно (непряко) попадение на мълния, изразяващо се в запалване, стопяване 
или по друг начин увреждане на имущества при мълния, попаднала посредством 
електрически/кабелни инсталации; 
 
 Експлозия – внезапно, мощно разкъсване на корпуса или друга част на съоръжение, 
предизвикано от силата на намиращите се в него под налягане газове, пари или течности;  
 
Имплозия - мигновено запълване на обем, който е в състояние на вакуум;  
 
Удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него;  
 
Буря (вихрушка и смерч) - движение на въздушни маси със скорост над 15 м/сек., което 
има разрушително действие, изразяващо се в счупване, откъсване или други подобни 
механични повреди на имущества; 
 
Пороен дъжд е падане на големи количества валеж за кратко време; 
 
 Градушка - валеж от ледени парчета, образувани в мощни гръмотевични облаци, където 
при силните възходящи течения става замръзването на охладените водни капки или 
преминаването направо в твърдо състояние на водните пари; 
 

 
Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед – щети от 
събаряне/деформиране на имуществата, намиращи се на съхранение в сгради, 
причинени от тежината на снега, независимо дали е паднал за кратко време в обилно 
количество или неговото натрупване е образувано в резултат на навяване от вятър;  
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Наводнение вследствие на природно бедствие - разливането на големи количества 
водни маси, настъпило в резултат на бързо топене на сняг или лед, на интензивни 
валежи с голяма продължителност, на разливания на реки при повдигане нивото на 
водата, при скъсване на бентове, язовирни стени и други подобни съоръжения;  
 
Свличане и срутване на земни пластове - откъсване и бавно движение от геоложки 
характер на земни маси по склонове и откоси, които под действието на тежестта си и на 
повърхнинно течащи или подпочвени води се откъсват и движат. 
 
Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и 
присъединените към тях съоръжения и уреди, в резултат на която се нарушава тяхната 
нормална експлоатация;  
 
Земетресение - раздвижване на земната повърхност, причинено от вертикални или 
хоризонтални сеизмични вълни, съпроводено с тектонични нарушения, вследствие 
освобождаване на енергия при разрушаване на скалния състав; 
 
 Удар от пътно превозно средство (ППС) - при условие че ППС не е собственост и не е 
под контрола на застрахования;  
 
Щети по време на транспорт при смяна на адреса, възникнали при пътнотранспортно 
произшествие или авария с транспортното средство по време на транспорт при смяна на 
адреса.  
 
Кражба чрез взлом - отнемане на имуществото от владението на застрахования без 
негово знание и съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез разрушаване 
на прегради, направени за защита на застрахованото имущество или чрез използване на 
технически средства за отключване или повреждане на заключващи устройства или 
сигнално-охранителна техника.  
 
Грабеж - Отнемане на имущество от владението на застрахования без негово знание и 
съгласие и с намерение за противозаконно присвояване чрез употреба на сила или чрез 
заплаха. Имуществото трябва да се съхранява във вътрешността на сградата.  
 
 

 
 
 
Териториален обхват – на адреса посочен в застрахователното удостоверени или на 
друг адрес на територията на Република България, при условие, че застрахованото 
имущество е в закрито помещение. 
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 Изключения:  
 
 Застрахователната компания не дължи обезщетение за:  
 

 Всякакви разходи или покупки на вещи, които не са извършени или заплатени чрез 
целево финансиране от Притежателя на груповата полица, освен в случаите, когато 
застрахованият се възползва от правото си да прекрати договора за целево 
финансиране с „Ти Би Ай Банк” ЕАД и избира да не прекрати застраховката на 
закупения първоначално посредством целево финансиране уред 

 

 Загуба или вреда вследствие на конфискация или изземване по нареждане на 
компетентни държавни органи 

 

 Когато при кражба чрез взлом застрахованият не е обявил събитието пред 
съответните власти до 24 (двадесет и четири) часа след настъпването му  
 

 За щети върху пари или техните еквиваленти, пътнически чекове, пощенски марки,                       
паспорти, ръкописи, билети или ценни книжа 
 

 За щети върху стоки, които не са собственост на застрахования 
 

 За стоки, откраднати от места, леснодостъпни за трети лица и за които не са взети 
мерки за охрана 
 

 За аудио системи, монтирани в МПС, на които контролните панели са оставени  в 
моторното превозно средство 

 

 За щети върху застраховано имущество с при кражба от МПС освен ако адресът на 
местонахождение не е регистрационния номер на това МПС 
 

  Умишлени действия, груба небрежност или неполагане на дължима грижа от 
застрахования  
 

 Нормално износване и остаряване, присъщи недостатъци, скрити дефекти, корозия, 
загниване, мухъл и други подобни, преки вреди от животни, птици, насекоми и 
гризачи, заразяване, замърсяване и други подобни 
 

 Поставяне на избухливи, запалителни или открити източници на огън в близост до 
застрахованото имущество, без знанието и съгласието на застрахователя 
 

 Лишаване от възможност за ползване, загуби от обезценка или намаляване на 
пазарната стойност, пропуснати ползи, глоби, лихви, неустойки, загуби на доход, 
наем или печалба и всякакви други пропуснати ползи промени в цени и такси, 
денгуби и други косвени вреди  
 

 Вреди или повреди на електрически инсталации, контактни и други електрически и 
електронни уреди, вследствие на късо съединение или свръхнапрежение, настъпили 
поради електрическа или механична повреда или авария, износеност или изхабяване  
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на части или фабричен дефект; грешка в проектирането, некачествен ремонт, 
реконструкция или монтаж, нарушени строително–технически норми и  изисквания, 
ударни вълни, причинени от самолети или други въздушни средства, движещи се със 
звукова или свръхзвукова скорост 
 

 Действието на морски вълни и подпочвени води 
 

 Война, инвазия, враждебни или военни действия (независимо дали е обявена война 
или не), гражданска война, вълнения и размирици, придобиващи размера на или 
равнозначни на въстание, бунт, революция, военен преврат или узурпиране на 
властта; безредици, стачки, стачкоизменници, лок-аут на работници или лица, 
участващи в безредици или злонамерени лица, действащи в полза на или във връзка 
с политически организации 
 

 Конфискация, реквизиция, национализация или други подобни мерки, които е или се е 
опитало да предприеме всяко правителство или организация, която е на власт или се 
стреми да завземе властта; изземване/унищожаване под карантина или по 
митническо нареждане;  

 

 Атомни и ядрени експлозии, въздействие на радиоактивни продукти, замърсяване с 
радиоактивност от ядрено гориво или ядрени отпадъци, получени в резултат на 
процес на горене на ядрено гориво, йонизираща радиация, нарушаване на 
установените мерки и изисквания за ядрена безопасност, довели до нарушаване на 
условията и лимитите за радиационно въздействие върху околната среда, съгласно 
действащите български и международни норми и стандарти;  

 

 Какъвто и да било акт на тероризъм. Терористични актове са всички действия на лица 
или на групи от лица за постигане на политически, етнически, религиозни, 
идеологически или други подобни цели, предназначени за всяване на страх или ужас 
сред населението или на части от населението, като по този начин бъде упражнено 
влияние върху правителство или държавен орган. За целите на застраховката, акт на 
тероризъм означава включително, но не само, използването на сила или насилие 
и/или заплаха от който и да било човек или група(и) хора, независимо дали действат 
сами и/или от името на, или във връзка с каквато и да било организация/и, 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.  

 

 
 

Претенция за обезщетение  
 
 При пълна загуба или частична вреда на застрахованото имущество, застрахованият 
може да предяви претенция за обезщетение в писмена форма, по образец на 
застрахователя. За обезщетение, застрахованият следва да представи застрахователното 
удостоверение и да докаже настъпването на застрахователно събитие чрез представяне 
на документи, издадени от съответните компетентни органи на властта, удостоверяващи 
събитието. При обективна невъзможност да се снабди с документи, застрахованият е 
длъжен да посочи в писмена декларация обстоятелствата по настъпване на 
застрахователното събитие. 
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Застрахователното обезщетение  

Обезщетяват се разходите за възстановяване на увреденото имущество в състоянието 
към момента на настъпване на застрахователното събитие или действителната стойност 
на тотално унищоженото имущество. При настъпване на застрахователно събитие, 
определеното застрахователно обезщетение ще се изплаща директно на застрахования 
кредитополучател. Обезщетението не може да надвишава стойността, посочена в 
настоящото удостоверение.  

Обезщетението се определя, както следва:  

 

 При частични щети обезщетението се определя по експертна оценка на 
застрахователя, чрез предвиждане на необходимите разходи за материали, части, 
труд и др. за възстановяване на увредената част от имуществото във вида, в който е 
била към датата на застрахователното събитие  

 

 За откраднати или напълно разрушени имущества (тотални щети) размерът на 
застрахователното обезщетение е до размера на действителната стойност на тези 
имущества към датата на застрахователното събитие, но не повече от посочената 
застрахователна сума. Срок за изплащане на обезщетението 10 (десет) дни след 
датата на представяне на необходимите документи, даващи основание за 
плащане нащета. Ако застрахователният договор е сключен за срок по-дълъг от 
шест месеца, всяка от страните може да го прекрати чрез изпращане на 7-дневно 
писмено предизвестие. 

 

При настъпване на застрахователно събитие  
застрахованият е длъжен:  
 
 Да предприеме всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или 
ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество; ако 
застрахованият не е спазил тези задължения, застрахователят има право да намали или 
да откаже изплащане на застрахователно обезщетение. 
 
 

 Да уведоми за настъпилото застрахователно събитие: А.Компетентните органи 
незабавно, когато такова уведомяване се изисква. Б. ЗК “УНИКА” АД, адрес: гр. 
София 1612, ул. „Юнак” №11-13, тел. 02/91 56 333 ; 91 56 330  факс 02/91 56 300,  
е-mail: claims.property@uniqa.bg; maria.dilova@uniqa.bg в следните срокове:  

 

 при кражба чрез взлом/грабеж - в срок до 24 часа след узнаването й, в случай, че е в 
почивни дни - в първия работен ден след това 

 за всички останали събития - в срок до 3 дни след узнаването за събитието 

 при промяна на адреса или МПС, където се намира застрахованото имущество 
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