
Застраховка за вреди на имущество, вкл. пожар и природни бедствия, 
гражданска отговорност и разни финансови загуби
Информационен документ за застрахователния 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 застрахователния договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може да бъде намерена в документацията по 
застрахователния договор

Какъв е този вид застраховка?

Този застрахователен продукт е доброволна комбинирана застраховка, осигуряваща покритие за вреди на Недвижим имот и Движими вещи, 
които са собственост на Застрахования, за Гражданската отговорност и Клиентската сметка в А1 на Застрахования. Застрахован може да бъде 
физическо лице, навършило 18 години, което има действащ договор (като абонат и/или потребител) с „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за електронна 
съобщителна услуга, съгласно който при условията на абонаментен план „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД предоставя електронна съобщителна услуга, като 
мобилна услуга, фиксирана телефонна услуга, интернет и/или телевизионна услуга. 

Какво покрива застраховката?
 Обект на застраховане покритие са:

• Недвижим имот;
• Движими вещи, като съвкупност, находящи се в 

застрахования недвижим имот;
• Гражданската отговорност на Застрахования;
• Клиентската сметка в А1 на Застрахования.

Застрахователното покритие 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/или лед, 
Замръзване, падащи или носени от вятъра 
дървета, клони и други външни обекти вследствие 
Буря или Градушка;

• Течове от тръбопроводи;
• Удар от превозно средство или животно;
• Злоумишлени действия на трети лица, вкл. 

вандализъм;
• Късо съединение и/или Токов удар;
• Причиняване на имуществени и неимуществени 

Вреди на трети лица от непозволено увреждане, 
които са пряк и непосредствен резултат от 
Застрахователно събитие в застрахования 
Недвижим имот по рисковете Пожар, вкл. 
последиците от гасене на пожара, и Течове 
от тръбопроводи, когато са покрити по 
Застраховката;

• Невъзможност за плащане на задължения по 
Клиентска сметка в А1 („Защита на Клиентска 
сметка в А1“), поради загуба на доход от настъпила 
Трайно намалена работоспособност.

Обезщетенията по риска Защита на клиентска сметка 
в А1 се заплащат от Застрахователят на Ползващото 
лице („А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД), съгласно условията по 
Застраховката.

По Застраховката се предлага Максимално покритие 
и Максимално плюс покритие в зависимост от 
размера на Застрахователната сума.

      Не са обект на застраховане:
• Недвижими имоти, които са на етап строителство, 

в Реконструкция или Основен ремонт, 
спомагателни, обслужващи, стопански и 
второстепенни постройки и съоръжения към 
Сградата, в която се намира Недвижимият имот;

• прилежащи части към Недвижимия имот, 
прилежащи общи части от Сградата, в която се 
намира Недвижимият имот и/или съоръжения 
към застрахования Недвижим имот;

• Гараж/Паркомясто;
• пари в брой, ценни книжа, луксозни изделия и 

ценни предмети;
• продукти и средства с консумативен характер;
• и други, подробно изброени в застрахователния 

договор.

Не подлежат на обезщетение по Застраховката Вреди 
и разходи, причинени от или настъпили в резултат 
на:
• война или военни действия (независимо дали 

има обявена война или не), стачки, граждански 
вълнения, бунтове, въстания, актове на тероризъм 
и саботаж, и други действия с политическа, 
идеологическа, религиозна и/ или социална 
мотивация;

• ядрена реакция, радиоактивно излъчване или 
замърсяване и последствията от тях;

• пандемия, призната от Световната здравна 
организация, в т.ч. и профилактичните прегледи и 
изследвания в тази връзка;

• тероризъм, вкл. всички действия, предприети за 
предотвратяване или защита срещу действителни 
или очаквани терористични актове;

и други, подробно изброени в застрахователния 
договор.

Застрахователят не дължи плащане по Защита 
на Клиентска сметка в А1, ако Трайно намалена 
работоспособност е настъпила вследствие на 
Злополука: 
• от преднамерено самонараняване, самоубийство 

или опит за самоубийство;
• от заболяване, болест, всяко естествено 

възникващо медицинско състояние, 
дегенеративен процес или хирургическа 
интервенция (или усложнения от тях);

и други, 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 Застрахованият следва да представи на Застрахователя 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 Застрахованият, е длъжен да:
• уведомява Застрахователя за всички промени в обстоятелствата, които е декларирал, както и за всички новонастъпили 

обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска;
• уведомява Застрахователя за промяна в адреса за кореспонденция и данни за контакт;
• заплаща застрахователната премия по договора в уговорените срокове.

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, е длъжен да:
• уведоми незабавно компетентните органи;
• вземе всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• уведоми Застрахователя за настъпването на застрахователното събитие по реда и в сроковете, посочени в 

застрахователния договор;
• не променя състоянието на увреденото имущество, вкл. да не предприема отстраняване на вредите, без писменото 

съгласие/разрешение на Застрахователя;
• дoпycнe Застрахователя дo увреденото имущество за извършване на oглeд;
• оказва пълно съдействие на Застрахователя за установяване на събитието, размера на вредите и за установяване на 

обстоятелствата, при които е настъпило.

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.

Има ли ограничение на покритието?
    По Застраховката се прилага изчаквателен 
период от 10 дни, считано от влизане в сила на 
застрахователното покритие по Застраховката. 
През този период не се покриват рискове, при 
които времето на настъпване на Застрахователното 
събитие не може да бъде потвърдено с документ, 
издаден от компетентен орган, и не се дължи 
застрахователно обезщетение.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се определя за една година и се плаща разсрочено на равни месечни вноски. 
Застрахователната премия се плаща от Застрахования чрез „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, като платената застрахователна премия 
на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се счита за платена на Застрахователя. Месечната вноска от застрахователна премия се начислява 
автоматично и включва във всяка Фактура на А1, издавана след подписване на Застраховката и е дължима до крайния 
срок на плащане, посочен в съответната фактура.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застраховката се сключва за неопределен срок.
Застрахователното покритие започва от 00:00 ч. на датата, посочена в застрахователния договор, която е началната 
дата на първия Отчетния период, отразена в първата Фактура на А1, издадена след сключване на Застраховката, при 
условие че Застрахователят получи първата Месечна вноска от застрахователната премия до изтичане на първия 
Гратисен период.
Застрахователното покритие се прекратява с прекратяването на Застраховката, която се прекратява автоматично към 
00.000 часа на най-ранната от следните дати:
• деня, следващ деня на прекратяване на Договора с А1;
• деня, следващ последния ден от Гратисния период за плащане на дължимата месечна вноска от застрахователната 

премия, ако същата не е платена изцяло или е платена частично, като в този случай Застрахователят не дължи 
обезщетение по предявени застрахователни претенции за събития, настъпили след същия Гратисния период;

• деня, следващ деня, в който Застрахователят бъде уведомен за прехвърляне на собствеността на застрахования 
Недвижим имот.



Как мога да прекратя договора?
Застраховката може да бъде прекратена по всяко време без неустойки или други разноски от Застрахования, ако 
по каквато и да е причина не е напълно удовлетворен от предоставеното застрахователно покритие, като направи 
писмено изявление за това, подадено в офис на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД или чрез обаждане на следния телефон на „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - *88.


