
  Застраховка за пожар и природни бедствия, вреди на имущество, 

  гражданска отговорност и финансови загуби

  Информационен документ за застрахователен продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Застраховка „А1 защита за дома“ 

Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява 
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може да 
намерите в документацията по Вашия застрахователен договор. 

Какъв е този вид застраховка?

Този застрахователен продукт е доброволна комбинирана застраховка, осигуряваща покритие за вреди на: недвижимо имущество  
(сграда) с размер до 120 кв.м. жилищна площ за апартаменти или разгъната застроена площ за къщи, използвано за жилищни цели 
и съставляващо отделен имот, и движимо имущество (обзавеждане, битови уреди и всички вещи, използвани в домакинството), 
намиращо се в застрахованата сграда (вкл. и новопридобито през срока на застраховката), които са собственост или за които 
застрахованият носи отговорност; Гражданската отговорност на застрахования към трети лица, произтичаща от застрахователно 
събитие, засегнало застрахованото имущество;  Финансови загуби на застрахования, произтичащи от задълженията му като титуляр 
по договор за обществени електронни съобщителни услуги към „А1 България“ ЕАД.

Какво покрива застраховката?
Застраховката покрива рисковете, включени в 
избрания от застраховащия Застрахователен 
пакет:

 Максимален пакет, който включва следните 
рискове:
• пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара;
• удар от мълния;
• експлозия;
• удар от летателен апарат, части от него или товара 
му;
• природни бедствия (вкл. буря, градушка, 
проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено 
натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи 
дървета, клони и други външни обекти вследствие 
буря или градушка);
• тръбопроводна вода;
• удар от превозно средство или животно;
• земетресение;
• злоумишлени действия на трети лица;
• късо съединение и/или токов удар;
• кражба чрез взлом съгласно чл.195, ал.1, т.3 от 
НК на битова електроника и битови електрически 
уреди.
    Основен пакет, който включва рисковете, 
посочени в Максималния пакет, без рисковете: 
земетресение; злоумишлени действия на трети 
лица; късо съединение и/или токов удар и кражба 
чрез взлом съгласно чл.195, ал.1, т.3 от НК на битова 
електроника и битови електрически уреди.
Всеки от застрахователните пакети включва 
покритие „Гражданска отговорност“, по което 
подлежат на обезщетение вреди, изразяващи се 
в телесно увреждане и/ или вреди на имущество, 
причинени на трети лица в резултат на пожар, 
измокряне при гасене на пожар или наводнение 
(измокряне) от застрахования обект, които 
Застрахованият е длъжен да обезщети на основание 
непозволено увреждане. 

 Всеки от застрахователните пакети включва 
и покритие „Защита на сметката“, което покрива 
финансови загуби на застрахования като титуляр по 
договор за обществени електронни съобщителни 
услуги с „ А1 България“ ЕАД. Ако през периода на 
застрахователно покритие в резултат на Злополука 
застрахованият получи телесно нараняване, 
което в рамките на една година самостоятелно 
и независимо от други причини доведе до 
Трайна загуба на работоспособност над 50%,  
застрахователят плаща сметките на застрахования 
към „А1 България“ ЕАД (до 30 лева месечно, за 
период до 6 месеца). 

Какво не покрива застраховката?  
Не подлежат на обезщетение вреди, загуби или 
разходи, причинени на:

 земя, трайни насаждения, земеделски култури, 
животни, птици и риба; превозни средства 
и прикачен инвентар; продукти и средства с 
консумативен характер;

 незавършено строителство, външни обекти, 
фрески, стенописи, барелефи и други подобни, както 
и всякакъв вид движимо имущество, използвано или 
оставено на открито;

 обекти, представляващи общи части и/или 
съоръжения към застрахования имот;
     пари в брой, ценни книжа, луксозни изделия и 
ценни предмети (вкл., но не само, бижутерски и други 
изделия от злато, сребро, платина и скъпоценни 
камъни, скъпи кожени изделия, филателни и 
нумизматични колекции, произведения на изкуството 
и др.подобни);

 външни информационни носители и записите 
върху тях, програмни продукти (софтуер) и/или 
печатни произведения;

 имущество и материали (освен компютърна 
техника), предназначени за производствена, 
търговска и/ или професионална дейност на 
Застрахования, ползвателя на застрахованото 
имущество и/ или техни свързани лица по смисъла на 
Кодекса за застраховането;
и други, подробно изброени в застрахователния 
договор.
Не подлежат на обезщетение вреди, загуби или 
разходи, настъпили в резултат на:

 умишлени действия на застрахования, ползвателя 
на застрахованото имущество и/или техни свързани 
лица по смисъла на Кодекса за застраховането;

 собствен недостатък на погиналото или 
увреденото имущество;
     пропуснати ползи и косвени вреди от всякакъв 
характер;

 война или военни действия, стачки, граждански 
вълнения, бунтове, въстания, актове на тероризъм и 
саботаж и други подобни действия; 

 ядрена реакция, радиоактивно излъчване или 
замърсяване и последствията от тях; и други, 
подробно изброени в застрахователния договор.
За отделните рискове са предвидени и други 
изключения, подробно изброени в застрахователния 
договор.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни 
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на 
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
•  ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте ни декларирали  и за всички новонастъпили 
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна (прехвърляне на собствеността или 
промяна на предназначението на застрахованото имущество);
•  ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
•  заплащате застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
•  ни уведомите при настъпване на застрахователно събитие по реда и в сроковете, посочени в застрахователния 
договор.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:
•  да уведомите незабавно компетентните органи, вкл. служба за противопожарна и аварийна безопасност и/ или 
полицейско управление и вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
•  да запазите увреденото имущество за оглед от Застрахователя, освен, ако не се налагат ремонт и/ или други 
изменения в интерес на ограничаване на вредите;
•  да ни предоставите всички необходими документи и да ни указвате пълно съдействие.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща месечно заедно със задълженията на застраховащия към „А1 България“ ЕАД. 
Месечната застрахователна премия е дължима в срок до крайната датата за плащане на месечната сметка към „А1 
България“ ЕАД.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователният договор се сключва за неопределен срок, като периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 
часа на деня, посочен в застрахователния договор.
Застрахователното покритие е валидно за застрахователния период, за който е платена общо дължимата месечна премия. 
В случай, че общо дължимата месечна премия не е платена до крайния срок за плащане, застрахователното покритие се 
прекратява автоматично за съответния месечен застрахователен период. При забава на плащането на застрахователната 
премия след падежа, за който е дължима, застрахователният договор се прекратява автоматично - съгласно установените 
периоди за изпълнение на задълженията на застраховащия към “А1 България” ЕАД, водещи до спиране на изходящите 
повиквания или ограничаване на фиксираната услуга на застраховащия.
По отношение на застрахователните рискове, при които времето на настъпване на застрахователно събитие не може да 
бъде потвърдено с документ, издаден от компетентен орган за противопожарна и аварийна безопасност, хидрология 
и метеорология, и/или правоохранителни органи, покритието не е в сила през първите 10 (десет) дни от датата на 
сключване на застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време чрез писмено изявление или обаждане до „А1 
България“ ЕАД на телефон *88.

Застрахователната сума е посочена в 
застрахователния договор парична 
сума, представляваща горната граница 
на отговорността на застрахователя към 
застрахования, третото ползващо се лице или 
към третото увредено лице, като за отделните 
покрития могат да бъдат договорени и различни 
застрахователни суми.
Застраховката се сключва с уговорка срещу 
първи риск. 

Има ли ограничение на покритието? 

 Застрахователното покритие относно недвижимото 
и движимо имущество се отнася само до имущества, 
намиращи се на посочения в застрахователния договор 
адрес.

Застрахователят дължи обезщетение по покритието 
“Защита на сметката”, в случай че Застрахованият 
е на възраст от 18 до 65 години и след като бъде 
удостоверена окончателна и Трайна загуба на 
работоспособност над 50%. Застрахователят не дължи 
застрахователно обезщетение, ако Застрахованият 
упражнява своята Регистрирана професия и/или 
получи доходи от нея.

По покритие „Защита на сметката“  не се покриват лихви 
по просрочени плащания или други такси, свързани 
с просрочието. По това покритие Застрахователят не 
дължи плащане на разликата, ако има такава,  между 
размера на застрахователната сума за един месец и 
действителния размер на сметката на застрахования 
към „ А1 България” ЕАД.


