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                                              „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО” 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. По тези Общи условия „ЗК ЛЕВ ИНС” АД, наричано по-нататък „Застраховател“, застрахова срещу платена 
застрахователна премия движими и недвижими имущества на физически лица, наричани по-нататък 
„Застрахован“ и свързаните с тях отговорности, срещу пълна или частична загуба и/или разноски, които са пряка 
последица от настъпването на покрити по застрахователния договор рискове. 
 
II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА 
2.1.Недвижими имущества – обект на застрахователна защита по тези Общи условия са жилища: къщи и 
апартаменти, намиращи се на територията на Република България. Обект на застрахователна защита могат да 
бъдат и мазета, тавани, гаражи и помощни постройки, само когато същите фигурат в документа за собственост 
на жилището и се застраховат заедно с него. Не са обект на застраховане по настоящите Общи условия 
стопански постройки, паянтови и сглобяеми немасивни сгради. 
2.2. Движими имущества – обект на застрахователна защита по тези Общи условия са: обзавеждане, битова и 
компютърна техника, предназначени за употреба в частния живот на Застрахования и членовете на неговото 
семейство и домакинство, намиращо се на адреса, посочен в застрахователния договор. 
 
ІІІ. СТРАНИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
3.1. Застраховател; 
3.2. Застрахован / Застраховащ. 
 
ІV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
4. По тези Общи условия Застрахователят покрива пълна или частична загуба на застрахованото имущество в 
резултат на застрахователни събития, посочени в изброените по-долу рискове, групирани в клаузи както следва: 
4.1. КЛАУЗА „А” – ПОЖАР - покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния 
(гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях. 
4.2. КЛАУЗА „Б”- ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ: 
4.2.1. „Б1” - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците 
от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие; 
4.3. КЛАУЗА „В” – АВАРИИ 
4.3.1. „В1”- Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, 
отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; 
4.3.2. „В2” - Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с 
товаро - разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането 
им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; 
4.3.3. „В3“ - КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ/ТОКОВ УДАР; 
4.3.4. „В4” – УДАР ОТ ППС ИЛИ ЖИВОТНО; 
4.4. КЛАУЗА „З” – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ; 
4.5. КЛАУЗА „К1” – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ; 
4.6. КЛАУЗА „С“ - ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА 
4.6.1. КЛАУЗА „С1“ - ПОЖАР ОТ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА; 
4.6,2. КЛАУЗА „С2“ - ВАНДАЛИЗЪМ И ВАНДАЛИЗЪМ ПРИ ОПИТ ЗА КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ЗА 
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 
4.7. КЛАУЗА „Т” – ТЕРОРИЗЪМ;  
4.8. КЛАУЗА „О” – ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА; 
4.9. КЛАУЗА „Р“ - РАЗХОДИ. 
 
V. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
5. Застрахователят не изплаща обезщетения за вреди в резултат на: 
5.1. загуба на доход, обезценка, денгуби, пропуснати ползи и  глоби,  възникнали като последица от настъпили 
застрахователни събития; 
5.2. строителен недостатък, нарушени строително-технически норми и изисквания, недоброкачествен ремонт 
и/или неотстранени повреди от по-рано настъпили събития; 
5.3. неправилно или безстопанствено съхранение, неправилна експлоатация, в нарушение на утвърдените 
технологии и стандарти; 
5.4. застрахователно събитие, причинено от умишлени действия или груба небрежност от Застрахования и/или, 
членове на домакинството му; 
5.5. ядрени рискове - за свързаните с тях материални вреди или разходи, директно или индиректно възникващи в 
резултат на ядрена експлозия, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво, или от 
отпадъците в резултат на разграждането му; 
5.6. военни рискове: 
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5.6.1. военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване - със или без обявяване на война, и/или 
извънредно положение;  
5.6.2. гражданска война, революция, въстания, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, стачки, 
конфискация, реквизиция, принудително одържавяване; 
5.7. замърсяване на околната среда - въздействието върху физическите, химическите или биологичните свойства 
на водите (вкл. и подпочвените), на почвата или въздуха; 
5.8. фабричен дефект, корозия, собствен недостатък на погиналото или увреденото имущество, износване на 
части, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи; 
5.9. щети, изразяващи се в плесен и мухъл. 
5.10. Изкючени от покритие са всякакъв вид документи, актове, ръкописи, ценни книжа, пари в наличност, 
лотарийни и пътнически билети, чекове, фотоснимки,  предмети и накити от благородни метали, скъпоценни 
камъни, нумизматични, филателни и оръжейни колекции, ловни трофеи, предмети с историческа и художествена 
стойност, произведения на изкуството, антикварни предмети, ръчни и джобни часовници, скъпи кожи и кожени 
изделия, мостри, образци, прототипи, стенописи; оръжие, дрехи, музикални инструменти, книги, хранителни 
продукти, търговски стоки; 
5.11. При допълнителна договореност, Застрахователят може да включи към застрахователното покритие и  
общи части от етажната собственост на сградите, които не са вписани в документа за собственост на обекта , 
при условие, че всички апартаменти в жилищната сграда са застраховани в „ЗК Лев Инс“ АД. 
 
VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР – ФОРМА, СКЛЮЧВАНЕ, СРОК  И ПРЕКРАТЯВАНЕ 
6. 1. Форма на застрахователния договор 
6.1.1. Застрахователният договор се сключва в писмена форма като застрахователна полица или друг писмен акт. 
Общите условия  по застраховката са неразделна част от договора и се четат като едно цяло. При несъответствие 
между застрахователния договор и Общите условия има сила уговореното в договора. 
6.1.2. Застрахователният договор може да е съставен и във формата на електронен документ по смисъла на 
Закона за електронния документ и електронния подпис. 
6.1.3. Застрахователят издава застрахователен сертификат, удостоверяващ сключения застрахователен договор, 
по искане на Застраховащия, както и когато това е предвидено в закон. Когато Застраховащият и Застрахованият 
са различни лица, Застрахователят издава застрахователен сертификат и по искане на Застрахования – само по 
отношение на неговия застрахован интерес. В този случай Застрахованият има право да получи и информация за 
останалите договорни условия, които се отнасят до неговия застрахован интерес. 
6.1.4. Застрахователят е длъжен в 7-дневен срок от поискването да предостави на Застраховащия заверено копие 
от застрахователния договор. Липсата на оригинален екземпляр в Застраховащия не е основание за отказ или 
намаляване на застрахователното плащане.  
6.1.5. Застраховащият има право по всяко време да поиска от Застрахователя копие от всички договорни 
заявления, декларации и други документи, които е предоставил във връзка със сключването на застрахователния 
договор. 
6.1.6. Обичайните разноски по издаване на новите документи по т.6.1.4. и т. 6.1.5. са за сметка на Застраховащия. 
6.2. Промяна на адрес и наименование 
6.2.1. Застраховащият е длъжен да съобщава на Застрахователя за всяка промяна на своето име или 
наименование, или адрес за кореспонденция, които са посочени в застрахователния договор или в други 
документи, предоставени на Застрахователя.  
6.2.2. В случай, че той не изпълни това свое задължение или посочи невярна информация, всяко писмено 
изявление от страна на Застрахователя, изпратено от него на адреса на Застраховащия, последно обявен пред 
Застрахователя, се смята за връчено и получено от Застраховащия с всички предвидени в закона или в договора 
правни последици. 
6.3. Срок на застрахователния договор,  период на застрахователното покритие, застрахователен период, 
удължаване на застрахователения период  
6.3.1. Срок на застрахователния договор 
6.3.1.1. Застрахователният договор може да бъде сключен за определен или за неопределен срок. Срокът на 
договора може да бъде по-дълъг от периода на застрахователното покритие. 
6.3.2. Период на застрахователното покритие  
6.3.2.1. Период на застрахователното покритие е периодът, в който Застрахователят носи риска по застраховката.  
6.3.2.2. Периодът на застрахователното покритие може да бъде определен в минути, часове, дни, седмици, 
месеци или години или чрез изрично определяне на начален и краен момент. 
6.3.2.3. Освен ако е уговорено друго, застрахователното покритие започва след заплащането на дължимата 
премия по договора или на първата вноска по нея – п ри разсрочено плащане на премията. 
6.3.3. Застрахователен период 
6.3.3.1. Застрахователният период е периодът, за който се определя застрахователна премия, който период е една 
година, освен ако премията се определя за по-кратък срок. 
6.3.3.2. В срока на застрахователния договор може да се включва повече от един застрахователен период.  
6.4. Удължаване срока на договора 
6.4.1. Застрахователен договор, сключен за определен срок, може да съдържа уговорка за автоматичното му 
подновяване. Автоматичното подновяване се допуска само за още един застрахователен период и се прилага, 
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само ако някоя от страните през текущия застрахователен период не поиска изрично договорът да не бъде 
подновен за нов застрахователен период. В този случай договорът се смята за прекратен от края на текущия 
застрахователен период, без да се дължат неустойки или други разноски. 
6.4.2. В случай че застрахователният договор е сключен за неопределен срок, договорът може да се прекрати без 
неустойки или други разноски от всяка от страните преди края на текущия застрахователен период. 
Прекратяването по изречение първо влиза в сила от края на текущия застрахователен период.  
6.4.3. Срочен застрахователен договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от 
страните с предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването по изречение първо влиза в сила от края 
на текущия застрахователен период. 
6.4.4. Срокът за предизвестието по т. 6.4.1.– т. 6.4.3.  е един месец, освен ако не е уговорено друго в 
застраховата полица, но не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от три месеца. 
6.5. Прекратяване на застрахователния договор 
6.5.1. Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, както и в случаите, 
предвидени в Кодекса за застраховането. 
6.5.2. Застрахователният договор може да се прекрати и на основания, предвидени в него, когато те не 
противоречат на правилата на добрите нрави и интересите на ползвателите на застрахователни услуги не се 
засягат необосновано. 
6.5.3. Финансовите отношения между страните по договора се уреждат към датата на прекратяването му, освен 
ако страните не договорят друго. 
 
VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА (ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ) 
7. 1. Застрахователна сума  
Застрахователната сума (лимит на отговорност) е договорената между страните  и посочена в застрахователния 
договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на Застрахователя към Застрахования, 
третото ползващо се лице или към третото увредено лице.  Застрахователната сума  може да бъде в лева или евро  
7.2. Застрахователна стойност 
База за определяне на застрахователната сума е застрахователната стойност. Всички застрахователни договори 
по тези Общи условия се сключват на база договорена застрахователна стойност. 
7.3. Договорена застрахователна стойност 
7.3.1. Страните по застрахователния договор определят договорена застрахователна стойност, която е фиксирана 
парична сума, като в този случай чл. 386, ал. 2 от Кодекса за застраховане не се прилага. Договорената 
застрахователна стойност се смята и за стойност на застрахователния интерес при настъпване на 
застрахователното събитие и не може да бъде оспорвана от страните. 
7.3.2. За различните застрахователни рискове по един застрахователен договор могат да бъдат определени 
различни застрахователни стойности. 
7.4.  Многократно застраховане  
7.4.1. Многократно застраховане възниква, когато един и същ интерес е застрахован срещу един и същ 
застрахователен риск при повече от един Застраховател и сборът от отделните застрахователни суми надвишава 
размера на действителната застрахователна стойност или размера на действително претърпените вреди. В този 
случай всеки Застраховател отговаря в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по сключената с него 
застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки, като Застрахованият не може да 
получи общо от застрахователите повече от действително претърпените вреди. 
7.4.2. Лице, което застрахова един и същ интерес срещу един и същ риск при повече от един Застраховател, е 
длъжно незабавно да уведоми всеки от Застрахователите за наличието на другите застрахователни договори, 
като посочи другите застрахователи и застрахователните суми по всеки от тези договори.  
7.4.3. Условието по т. 7.4.2. се прилага и ако при един Застраховател са застраховани пропуснати ползи за един 
интерес, а други вреди относно същия интерес са застраховани при друг Застраховател.  
7.4.4. В случаите на многократно застраховане всеки Застраховател, пред който е предявена претенция, е длъжен 
да уведоми останалите Застрахователи, които са му известни. Всеки Застраховател, извършил плащане, е длъжен 
незабавно да информира останалите Застрахователи за това. 
7.4.5. Ако Застрахованият е сключил договорите по т. 7.4.1. с цел неоснователно обогатяване, сключените 
договори са нищожни. В този случай Застрахователят има право на премията до момента, до който е научил за 
обстоятелствата, на които се основава нищожността на договора. 
 
VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 
8.1. Плащане на застрахователната премия 
8.1.1. Застрахователната премия е определена по тарифите на Застрахователя в зависимост от рисковите 
обстоятелства и договорените лимити на отговорност. 
8.1.2. Застрахователната премия се заплаща еднократно - при сключване на застраховката.  
8.1.3. Страните могат да договорят плащане на премията на разсрочени вноски, като размерът и сроковете за 
плащането им се записват в полицата. В този случай при връчване на полицата Застрахованият плаща първата 
вноска от премията. 
8.1.4. Плащането на застрахователната премия – изцяло, или на първата вноска от нея, е условие за влизане на 
полицата в сила. 
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8.2. Разсрочено плащане на застрахователната премия 
8.2.1. В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в 
застрахователния договор.  
8.2.2. При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия Застрахователят може да извърши 
едно от следните действия: 
    1. да намали застрахователната сума по договора, съответно на частта от неплатената премия; 
    2. да измени условията по договора; 
    3. да прекрати договора. 
8.2.3. Застрахователят може да упражни едно от правата по т. 8.2.2. не по-рано от 15 дни от датата, на която 
Застрахованият е получил писмено уведомление от страна на Застрахователя. Писменото уведомление се смята 
за връчено и договорът се прекратява автоматично, когато Застрахователят е избрал правото по т. 8.2.2, 3 и 
изрично е посочено в полицата, че договорът ще се смята за прекратен след изтичането на определен срок от 
датата на падежа на разсрочената вноска, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. В случаите на изречение 
второ допълнително изрично писмено изявление от страна на Застрахователя до Застрахования не е необходимо. 
8.3. Проявление и развитие на риска 
8.3.1. При неблагоприятно проявление на риска Застрахователят може едностранно да предприеме по своя 
преценка едно от следните действия: 
а) да увеличи премията по сключена застраховка, без да извършва промяна в застрахователното покритие; 
б) да намали обхвата на застрахователното покритие, без да намали размера на дължимата премия. 
8.3.2. В случай, че Застрахователят упражни някое от правата си по т. 8.3.1. от настоящите Общи условия,  
Застрахованият/Застраховащият може да прекрати договора в рамките на един месец от получаване на 
уведомлението на Застрахователя за промяната, но не по-рано от момента на влизането й в сила, съгласно чл. 
372 от Кодекса за застраховането. 
8.3.3. Застрахователят следва да уведоми изрично Застрахования при промяна по т. 8.3.1. от настоящите Общи 
условия за правото му да прекрати едностранно договора. Уведомлението трябва да бъде получено от 
Застрахования най-късно до един месец преди влизане в сила на промяната. 
 
IX. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ 
9. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен: 
9.1. да уведоми незабавно органите на противопожарната охрана и/или полицията както и други компетентни 
органи, ако това е нужно. В  срок до 3 /три/ работни дни от узнаването да уведоми писмено най-близката агенция 
на Застрахователя, като запази увреденото имущество за оглед. Срокът за уведомяване при настъпило събитие 
по риска кражба чрез взлом е 24 /двадесет и четири/ часа от узнаването. 
9.2. да докаже по безспорен начин: правата си по действаща застрахователна полица; настъпването на 
застрахователно събитие (с издадени от компетентните органи служебни документи); правата си върху 
увредените или унищожени застраховани имущества; 
9.3. да не променя без разрешение от Застрахователя състоянието на увреденото имущество или да не 
предприема действия, които биха увеличили размера на вредите; 
9.4. да осигури свободен достъп на Застрахователя или на негов представител до информация и/или 
документация - планове, спецификации, фактури и да представи всички изискани от Застрахователя документи, 
необходими за изясняване причините и обстоятелствата за възникване на вредите и определяне на размера им. 
9.5. Ако Застрахованият наруши задълженията си, посочени в т. 9.1., 9.2., 9.3. и 9.4., Застрахователят има право 
да откаже изцяло или частично изплащане на обезщетение. 
9.6. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят се задължава: 
9.6.1. да извърши оглед на застрахованото имущество; 
9.6.2. да установи има ли наличие на застрахователно събитие и да определи размера на вредите; 
9.6.3. Размерът на вредите се установява чрез оглед и описание от представители на Застрахователя в 
присъствието на Застрахования. По преценка на Застрахователя при огледа може да се привлече и вещо лице, 
като направените разноски са за сметка на Застрахователя. В случай, че Застрахованият не е съгласен с 
направената оценка, той може да използва вещо лице за своя сметка. Когато има различия в двете оценки и не се 
стигне до споразумение, се избира трето вещо лице от двете страни, като разноските за него се поделят. 
Неговото заключение е окончателно. При непостигане на съгласие случаят се отнася в съда от 
неудовлетворената страна. 
 
X. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
10.1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да плати застрахователно 
обезщетение на Застрахования при доказване на претенцията по основание и размер. 
10.2. Застрахователят изплаща обезщетение след предявяване на писмена претенция с посочени пълни и точни 
данни за банковата сметка, по която да се извършат плащанията от страна на Застрахователя, освен в случаите на 
възстановяване в натура. 
10.3. Непредставянето на данни за банковата сметка от страна на Застрахования  има последиците на забава на 
кредитора по отношение на плащането, като Застрахователят не дължи лихва по чл. 409 от Кодекса за 
застраховането. Промяната на банковата сметка обвързва Застрахователя само, след като той бъде изрично и 
писмено уведомен преди плащането, включително в хода на съдебен процес.  
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10.4. Общият размер на обезщетенията по покритите рискове, изплатени за срока на застраховката  не може да 
надхвърля застрахователната сума по договора. 
10.5. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да плати застрахователно 
обезщетение, което е равно на действително претърпените вреди към деня на настъпване на събитието. 
10.6. От обезщетението се приспадат сумите, които Застрахованият е получил като обезщетение от трети лица, 
причинили вредите, както и стойността на останките (запазени части и вторични суровини) от увреденото 
имущество. 
10.7. Обезщетението се изплаща на: 
10.7.1. Застрахования; 
10.7.2. ползващото лице по договора  
10.8. Застрахователят изплаща обезщетението в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от получаването на всички 
необходими документи и данни, удостоверяващи доказващи вредите по основание и размер.  В същия срок 
Застрахователят уведомява Застрахования за евентуалния си отказ да изплати обезщетение, като посочва 
мотивите за това. 
10.9. Застрахователят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен ако е уговорено друго в 
застрахователния договор. 
10.10. Ако след плащане на застрахователното обезщетение противозаконно отнетото или изгубено застраховано 
имущество е намерено, Застрахованият е длъжен да прехвърли правото на собственост върху него на 
Застрахователя или на писмено посочено от Застрахователя лице. В случай че Застрахованият желае да задържи 
намереното имущество, той е длъжен да върне на Застрахователя полученото обезщетение и всички останали 
разумни разноски, направени от Застрахователя във връзка с възникналата вреда. 
10.11. Отказ за плащане на застрахователно обезщетение 
10.11.1. Застрахователят може да откаже плащане на обезщетение само: 
  1. при умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи 
застрахователното обезщетение;  
  2. при умишлено причиняване на застрахователното събитие от Застраховащия с цел получаване на 
застрахователното обезщетение от друго лице; 
  3. при неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на Застрахования, което е 
значително с оглед интереса на Застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е 
довело до възникване на застрахователното събитие; 
  4. в други случаи, предвидени със закон. 
10.11.2. В случаите по 10.11.1, т.1 когато трето ползващо се лице умишлено е причинило застрахователното 
събитие без знанието и участието на Застрахования или на другите ползващи се лица, обезщетението се плаща 
на другите ползващи се лица, а ако няма такива – на Застрахования или на неговите наследници. В случай на 
плащане на застрахователно обезщетение по изречение първо Застрахователят встъпва в правата на 
Застрахования срещу лицето, което умишлено е предизвикало застрахователното събитие.   
10.12. За вреди върху електрически уреди и съоръжения, аудио-видео и компютърна техника вследствие на 
непряко попадение на гръм/мълния, което се установява от вещо лице при оглед на вредите, Застрахователят 
изплаща обезщетение в размер до действителния размер на вредата в рамките на застрахователната сума /лимита 
на отговорност/ за съответното имущество. 
10.13. За вредите в резултат на късо съединение/токов удар обезщетението е до 10% от застрахователната сума 
/лимита на отговорност/ за съответната група имущества. 
10.14. За установяване на вредите, Застрахователят извършва оглед, като има право да провери представените  
писмени и други доказателства, преди да вземе решение за изплащане на обезщетение. 
10.15. Обезщетението при сключени застраховки в евро е дължимо в левовата му равностойност, по фиксинга на 
БНБ към  деня на събитието. 
10.16. Застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение, ако Застрахованият е посочил неверни данни 
за причините за настъпване на застрахователното събитие, за размера на вредите или умишлено е създал 
условия за настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване и разпространяване на неговото 
разрушително действие. 
10.17. При настъпване на застрахователно събитието по риска „кражба чрез взлом”, Застрахованият следва да 
представи служебна бележка, издадена на основание на заявителски материал от служба „Полиция” и да 
декларира, че в случай на намиране на откраднатите имущества ще уведоми незабавно Застрахователя.  
10.18. Ако Застрахованият си възвърне откраднатото имущество преди да е получил  обезщетение, има право да 
бъде обезщетен за нанесени повреди по него. 
10.19. Ако Застрахованият си възвърне имущество след като е получил обезщетение той може: 
10.19.1. да възстанови  на Застрахователя изплатеното обезщетение и да запази собствеността върху него; 
10.19.2. да прехвърли собствеността върху възвърнатото имущество на Застрахователя и да задържи полученото 
обезщетение. 
 
XI. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОКРИТИТЕ РИСКОВЕ 
11. 1. „А” - Пожар - пожарът е огън, който образува пламък,  жарава, или тлеене, стопяване и пушене; възниква 
на неопределено огнище или го напуска и се разпространява със собствена сила. Събитието се удостоверява с 
документ от РСПБ, в който задължително следва да е посочена причината за възникването му. 
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11.1.1. По тази клауза Застрахователят покрива и нанесени вреди от: 
11.1.1.1. пълно или частично изгаряне, обгаряне, опушване, замърсяване от действието на вода и/или пяна при 
гасенето на пожара; 
11.1.1.2. стопяване, пушене, тлеене на имущества от изкуствени и синтетични материали, при които не се 
образува пламък, жарава и огнище, но при условие, че са предизвикани от пожар; 
11.1.1.3. целесъобразно направените разходи при вземане на незабавни мерки за ограничаване разрушителното 
действие на пожара; 
11.1.2. Застрахователят не покрива вреди: 
11.1.2.1. изразяващи се в повреждане или унищожаване на имущества, които поради своето естество се излагат 
на високи температури или нагряване от огън. 
11.2.2. от опърляне или стопяване, които не са следствие от появата на пожар, т.е. от разпространяване на 
възникнал огън, а от допир с нагорещен предмет или уред за отопление, осветление, нагряване или гладене; 
11.1.2.3. нанесени върху електрически съоръжения (динама, трансформатори, мотори, кабели, батерии или други 
електрически устройства) под въздействието на електрически ток без поява на пламък - напрежение над 
нормалното, дефекти в изолацията, късо съединение, недостатъчен контакт, техническа неизправност на 
измервателни, регулиращи и предпазни устройства. Ако в резултат на предходните възникне пожар или 
експлозия за причинените от тях щети се изплаща обезщетение.  
11.1.2.4. причинени от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни вещества, поставени в близост до 
застраховани имущества в несъответствие с предписанията на противопожарната охрана; 
11.1.2.5. пожар, причинен в резултат от прекарани в нарушение на техническите норми и изисквания кабели и 
проводници по въздуха; 
11.1.2.6. вследствие на пожар от злоумишлени действия на трети лица. 
11.2. Мълния (гръм, светкавица) - природно явление, което представлява съприкосновение (електрически 
разряд) между силно наелектризиран облак и земята, между два облака или между отделни части на един и 
същи облак. То има силно разрушително действие, развива се висока температура, голямо електрическо 
напрежение и голяма разрушителна сила на електрическия ток, причиняващи материални щети. Събитието се 
удостоверява с документ от ХМС. 
11.2.1. По този риск  Застрахователят покрива вреди, изразяващи се в запалване, обгаряне, опушване, счупване, 
натрошаване или повреждане. Тези вреди както и вредите на електрическите инсталации, уреди и апаратура 
вследствие на протичането на електрически ток с анормално напрежение и в резултат от прякото попадане на 
гръм върху застраховано имущество се обезщетяват от Застрахователя след доказване на събитието. 
11.2.2. Застрахователят не покрива вреди, нанесени върху въздушни кабелни мрежи и последиците от тях, както 
и от  допуснати нарушения в електроснабдяването.  
11.3. Експлозия- внезапно и мощно разкъсване на корпуса или друга част на устройство и 
съоръжение, предизвикано от силата на намиращи се вътре в него и под налягане газове, пари или течности. Тъй 
като вътре налягането е по-високо от атмосферното при експлозията настъпва внезапно и мигновено 
изравняване на налягането. 
11.4. Имплозия - явление, противоположно на експлозията, при което се получава внезапно, мигновено и 
взривообразно запълване на обем, в който  налягането е по-ниско от атмосферното. 
11.4.1. При имплозия разрушителната сила се проявява от повърхността към центъра на затвореното 
пространство, което определя имплозията като експлозия с посока навътре. Обикновено се проявява в 
телевизионните кинескопи, при производството на осветителни тела и при други видове производства, където се 
получава състояние на вакуум. 
11.4.2. Застрахователят покрива вреди от експлозия или имплозия, ако те имат случаен характер. Вредите се 
изразяват в счупване, натрошаване, изгаряне, опушване и повреждане  на имуществото. Обезщетяват се вредите 
върху застрахованото увредено имущество, но не и повредите по самите аварирали уреди или съоръжения. 
11.4.3. Не се обезщетяват вреди на имущества, причинени от имплозии и експлозии, възникнали в гаранционния 
срок. 
11.5. Падане и блъскане от летателни апарати и части от тях - Застрахователят покрива вреди, изразяващи се 
в запалване, обгаряне, опушване, счупване, натрошаване или повреждане, вследствие настъпване на риска.  
11.6. „Б1” - Буря, Ураган, Вихрушка, Смерч - бурята е природно явление, при което вятърът е със скорост над 
15 м/сек. Към бурята се причисляват ураганите, вихрушките и смерчовете.  
11.6.1. Застрахователят покрива вредите изразяващи се в счупване, изкривяване, натрошаване, повреждане или 
унищожаване на имущества в резултат от  падане на клони/дървета, керемиди, комини, капаци от покриви, части 
от тях и/или други подобни предмети вследствие действието на буря, ураган, вихрушка или смерч. 
11.6.2. Разрушителното действие от посочените събития се изразява в преките вреди или последиците от тях. 
11.6.3. Наличието на тези събития се доказва със служебна бележка от районната хидро-метеорологична служба 
(ХМС). При отсъствие на такава - със служебна бележка от Кметството на населеното място или по анкетен път. 
Анкетата трябва да установи дали бурята е причинила вреди и на други сгради и устойчиви обекти, намиращи се 
в близост до застрахованото имущество и че вредите са могли да бъдат причинени само от буря. 
11.6.4. Вреди в резултат на неизправни врати и прозорци и открити за ремонт строежи не се обезщетяват. 
11.6.5. Не се покриват вредите на застраховани имущества, които по своето естество следва да се съхраняват в 
затворени помещения, а са оставени безстопанствено на открито. 



 

7 

11.7. Градушка и последиците от нея - градушката е валеж на ледени зърна с различна големина и форма. В 
повечето случаи градушката се придружава от дъжд.  
11.7.1. Застрахователят покрива всички нанесени вреди, причинени от градушка и изразяващи се в: счупване, 
натрошаване или повреждане, измокряне след счупване на стъкла, керемиди и повреждане на покривни 
конструкции. 
11.7.2. Не се носи отговорност за вреди на имущества, които по своето естество  е следвало да се съхраняват в 
закрити помещения, а са оставени безстопанствено на открито. 
11.8. Проливен дъжд - проливният дъжд е падане на големи количества валеж  за кратко време, надвишаващи 
стойностите посочени по-долу в таблицата на НИМХ: 
 

Времетраене в 
минути 

Валеж в литри 
на квадратен 

метър 

Времетраене в 
часове 

Валеж в литри на 
квадратен метър 

5 2,50 1 12,00 
10 3,80 2 18,00 
15 5,00 3 22,50 
20 6,00 4 27,00 
25 7,00 12 45,00 
30 8,00 24 60,00 
35 9,00   
40 9,60   
45 10,25   
50 11,00   

 
11.8.1. Вредите върху застраховано имущество се изразяват в: измокряне, отнасяне, наводнение и затлачване. 
11.8.2. Застрахователят не носи отговорност за: 
11.8.2.1. вреди от проливен дъжд върху имущество, оставено безстопанствено на открито; 
11.8.2.2. вреди от обикновен дъжд (валеж); 
11.8.2.3. вреди, причинени от проникване на дъжд и сняг през оставени отворени прозорци и врати или отвори 
на сградата.  
11.9. Наводнение вследствие на природни бедствия представлява бързото разливане и прииждане на големи 
количества водни маси в резултат на валежи, на бързото топене на сняг, на разливания на реки, на повдигане 
нивото на водата или на преливане на бентове, язовирни стени и др. подобни мелиоративни съоръжения. 
11.9.1. Вредите от наводнението се изразяват в намокряне, затлачване, отнасяне и унищожаване на имуществото; 
11.9.2. По този риск се покриват и вреди, причинени от избиване на вода от канализационни отвори в избени и 
приземни помещения, предизвикани от придошли водни маси в уличната канализация. 
11.9.3. По този риск не се плаща обезщетение в случаите, когато: 
11.9.3.1. не са взети мерки относно правилното съхраняване на имуществата, съгласно изискуемите за тази цел 
условия; 
11.9.3.2. когато даден вид имущество, което е следвало да бъде в закрити помещения, е оставено 
безстопанствено на открито.  
11.10. „В1” - Авария на водопроводни, отоплителни, климатични, канализационни и други подобни 
инсталации и/или тръби. 
11.10.1. Застрахователят покрива вреди по т. 11.10. само за постоянно обитаеми жилища. Постоянно обитаемо 
жилище е къща или апартамент, които постоянно се обитават и не се оставят без наблюдение за период по-дълъг 
от 30 /тридесет/ последователни дни. 
11.10.2. Застрахователят покрива вреди, причинени от повреда на съоръжение, инсталация или на отделна тръба 
(спукване, избиване, пробиване или счупване), в резултат на която се нарушава нормалната им експлоатация и 
става изтичане на студени, затоплени или мръсни води. 
11.10.3. Застрахователят покрива всички вреди, произтекли от случайна авария,  или от забравени кранове и 
чешми при неритмично водоснабдяване, изразяващи се в измокряне и замърсяване на застраховано движимо и 
недвижимо имущество. 
11.10.4. По този риск се обезщетяват и вредите от аварии на тръбите и маркучите, свързани с перални и миялни 
машини, по които протичат водопроводни води под налягане. 
11.10.5. Вредите върху авариралите инсталации се покриват само, ако е увредено и друго застраховано 
имущество. 
11.10.6. В отговорност на Застрахователя са и разумно направените разходи за разкриване и отстраняване на 
аварията, но в размер не повече от 5% от застрахователната сума /лимита на отговорност/ за недвижимото 
имущество. 
11.10.7. Ако аварията се дължи на корозия, износване или фабричен дефект обезщетение за авариралите 
инсталации не се заплаща. 
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11.10.8. Застрахователят не покрива вредите, нанесени върху общите части в жилищните сгради, освен 
акообщите части, съгласно документа за собственост на обекта или  всички собственици на идеални части са ги 
застраховали. 
11.10.9. Застрахователят не покрива вреди в резултат на замръзване и/или измръзване на водопроводни, 
отоплителни, климатични, канализационни инсталации и/ или тръби. 
11.11. Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации. 
11.11.1. Застрахователят покрива вреди по т. 11.11. само за постоянно обитаеми жилища по смисъла на т. 
11.10.1., изречение второ от настоящите Общи условия. 
11.11.2. По тази клауза  Застрахователят изплаща обезщетение за вреди  вследствие внезапно изтичане на вода от 
спринклерни инсталации, които се изразяват в намокряне, наводняване, повреждане или унищожаване на 
застрахованото имущество; 
11.11.3. не се обезщетяват вреди: 
11.11.3.1.  по самата спринклерна инсталация; 
11.11.3.2.  в резултат на замръзване на инсталацията; 
11.11.3.3.  в резултат на изпитания под налягане на инсталацията.  
11.12. „В2” - Вреди  на имущества при удар от самодвижещи се машини или при товарене и разтоварване 
с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях. 
11.12.1. По този риск се покриват вредите на застрахованите имущества  нанесени от самодвижещи се машини 
или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини. Не се покриват  вреди, причинени от МПС, чиято 
отговорност следва да бъде покрита по застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и 
използването на МПС“. 
11.12..2. Под „авария” на товаро-разтоварни машини се разбира сблъскване на същите по време на работа с 
подвижни или неподвижни предмети, падане, скъсване на въжета или счупване на детайли. Вредите се изразяват 
в счупване, натрошаване, разпиляване или друго механично увреждане на застраховани имущества. 
11.12.3. Не се обезщетяват вреди, причинени поради неправилно подреждане и закрепване. 
11.12.3.1. Вреди на имущества по време на транспортиране на застраховани имущества от един адрес на друг 
със собствен или нает транспорт - Застрахователят заплаща всички вреди на имущества по време на 
транспортирането им (без кражба), включително ако настъпи ПТП или авария с транспортиращото средство в 
пределите на Република България. 
11.13. „В3“ - Късо съединение/токов удар – протичане на електрически ток със стойности, за които 
електрическата верига не е била проектирана, дължащо се на случайно създадена връзка между две точки с 
различен потенциал, в частност между изводите на захранващ източник, подаване от захранващата мрежа на по-
високо от номиналното напрежение или възникване на пренапрежение в резултат на индукция. 
11.13.1. Застрахователят не покрива вреди вследствие на неизправности на електрически уреди, остаряла или 
повредена електрическа инсталация и/или изолация, предпазители с нестандартно висока проводимост и др. 
подобни, които следва да са били отстранени от Застрахования. 
11.14. „В4” - Удар от ППС  или животно - по  този риск се покриват вреди, настъпили вследствие на удар от 
пътно превозно средство (без плавателни съдове, железопътни и въздухоплавателни средства) или животно, 
непринадлежащо или не под контрола на Застрахования или лице на служба при него, изразяващи се в 
механични повреди, нанесени на застраховано имущество. 
11.14.1. Не се обезщетяват вреди причинени от ППС, управлявано от Застрахования или ползвателя на 
застрахованото имущество и/или техни свързани лица по смисъла на Търговския закон. 
11.15. „З” - Земетресение -  вертикални или хоризонтални разтърсвания на земната повърхност или 
разломявания от внезапни естествени размествания на земната кора или земните недра. 
11.15.1. Застрахователят покрива преките вреди, нанесени върху  недвижимо имущество, в резултат на 
официално регистрирано земетресение или пожар, възникнал вследствие на земетресение. Всички вреди, 
възникнали в рамките на 72/седемдесет и два/ часа от първия трус  ще се считат за увреждане от едно събитие. 
Не се допуска припокриване на периодите между отделните събития. 
11.15.2. Не се покриват вреди: 
11.15.2.1. върху резервоари и инсталации за вода, прикрепени към сградите, извън дворовете, стълбищата или 
други външни структури; 
11.15.2.2. в резултат от паднали твърди предмети и тела поради неправилно монтиране или закрепване; 
11.15.2.3. причинени от подводни вълни или наводнения вследствие земетресение, върху сгради и съоръжения, 
които в строително и конструктивно отношение не са осигурени с необходимите мерки и изисквания за 
сеизмична активност. 
11.16. „К1” - Кражба чрез взлом - отнемане на застраховано имущество от владението на Застрахования без 
негово съгласие, с намерение за противозаконно присвояване чрез извършване на взлом, изразяващ се в 
разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради (врати, ключалки, прозорци, стени, тавани и подове), 
здраво направени за защита на застрахованото имущество, както и  ако  кражбата е извършена с  използване на 
техническо средство или специален начин. 
Застрахователят ще обезщетява и вредите върху застрахованото недвижимо имущество, причинени от 
извършителите на взломната кражба в размер до 5% от застрахователната сума (договорения лимит) на 
недвижимото имущество.  
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11.16.1. Застрахователят покрива вреди по т. 11.16. само за постоянно обитаеми жилища по смисъла на т. 
11.10.1., изречение второ от настоящите Общи условия. 
11.16.2. Не се обезщетяват вреди в резултат на: 
11.16.2.1. кражба, чрез взлом на имущества намиращи се извън сградата на адреса, посочен в договора; 
11.16.2.2. кражба, чрез взлом на  мобилни телефони, фотоапарати, камери, накити от благородни метали и други 
имущества от особен вид. 
11.17. „С1“ - Пожар от злоумишлени действия на трети лица 
Това е пожар в резултат от палеж или други злонамерени действия, причинили опожаряване на застрахованите 
имущества. 
Вредите по тази клауза се изразяват в последици, описани в клауза „А”- „Пожар”. Наличието на застрахователно 
събитие се квалифицира от компетентните органи.  
11.18. „С2” - Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом 
 По този риск се покриват вреди когато извършителят на деянието е проникнал в застрахованото помещение 
чрез взлом и умишлено е разрушил или повредил застрахованите имушества. 
Покриват  се вреди по недвижимо имущество при договорен лимит до 5% от застрахователната сума по 
риска „Пожар”, клауза „А” , на застрахованото недвижимо имущество. 
11.19. „Т” - Тероризъм - незаконни действия и насилие с политическа и/или идеологическа мотивация от страна 
на участници в организирани нелегални групи за привличане на обществено внимание и създаване на 
обстановка на несигурност.  В отговорност на Застрахователя са вредите в резултат на горните незаконни 
действия. 
11.20. „О” - Отговорност към трети лица - покрива се гражданската отговорност на Застрахования за нанесени 
имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпило застрахователно събитие по клаузите, 
изброени по- горе. 
11.21. „Р“ - Разходи - Застрахователят възстановява и реално извършени разходи, необходими за 
предотвратяване на застрахователно събитие, (в т.ч. и за преместване или предпазване на застраховано 
имущество), както и за ограничаване или намаляване на щетите след настъпило  застрахователно събитие, вкл. 
разноските за разчистване на отломки и остатъци от  такова имущество, в общ размер до 5% от 
застрахователната му сума. 
 
ХII. ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ (СУБОРГАЦИЯ) 
12.1. С плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в правата на Застрахования до 
размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне, срещу: 
12.1.1. причинителя на вредата, в това число в случаите вреди, произтичащи от неизпълнение на договорно 
задължение, или 
12.1.2. възложителя за възложената от него на трето лице работа, при или по повод на която са възникнали вреди 
по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите, или  
12.1.3. собственика на вещта и лицето, което е било длъжно да упражнява надзор върху вещта, причинила вреди 
на Застрахования по чл. 50 от Закона за задълженията и договорите.  
12.2. Ако лицето, причинило вредата, е възходящ, низходящ или негов съпруг, както и ако принадлежи към 
домакинството на Застрахования или живее във фактическо съпружеско съжителство с него, Застрахователят 
има правата по т.12.1.1., ако то е действало умишлено. 
12.3. Застрахованият, Застраховащият или третите лица, които имат право да получат застрахователно 
обезщетение, са длъжни да съдействат на Застрахователя при упражняване на правата му срещу причинителя на 
вредата.  
12.4. Ако имуществото на причинителя на вредата е недостатъчно, суброгиралият се Застраховател се 
удовлетворява след Застрахования или третите увредени лица, които имат право да получат обезщетение. 
12.5. В случай че причинителят на вредата е обезщетил Застрахования в пълен размер, Застрахователят се 
освобождава от задължението си да плати застрахователно обезщетение. 
 
ХIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАНОТО ИМУЩЕСТВО 
13.1. Ако по време на действието на застрахователния договор застрахованото имущество бъде прехвърлено, 
приобретателят встъпва в правата и задълженията на Застрахования по застрахователния договор.  
13.2. Прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за заплащане на неплатената част от премията 
до встъпването. 
13.3. Прехвърлителят или приобретателят уведомява писмено Застрахователя за прехвърлянето в 7/седем/-
дневен срок от прехвърляне на правото на собственост. Ако не е извършено уведомяване по изречение първо, 
Застрахователят не е длъжен да плати застрахователно обезщетение, в случай че застрахователното събитие 
е настъпило след изтичането на един месец от датата на прехвърляне на правото на собственост и при 
условие че той не би сключил съществуващия договор с приобретателя поради съществено увеличение на 
риска.  
 
XIV. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС 
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14.1. Правата и задълженията по застрахователния договор, сключен по настоящите Общи условия във връзка 
със застрахователното обезщетение се погасяват с тригодишна давност, считано от датата на настъпване на 
застрахователното събитие. 
14.2. Вземането на Застрахователя за застрахователна премия се погасява в срок 3 /три/  години,  считано от 
датата на съответния падеж.  
14.3. Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя при упражняване на регресните му права срещу 
причинителя на вредата. 
14.4. Отказът на Застрахования от правата му срещу причинителя на вредата няма сила спрямо Застрахователя. 
14.5. Подсъдност 
Споровете между страните се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие - в съответствие с 
гражданското законодателство в Република България. 
 
Тези Общи условия са приети от Управителния съвет на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД с протокол от 26.04.2005 г., 
допълнени и изменени с протоколи от 14.10.2008 г., 10.06.2010 г., 03.02.2012 г., 06.02.2015 г., 28.10.2015 г, 
16.02.2017 г., 08.08.2017 г. и от 30.04.2018 г. 
 
 
 
Предал:.....................................................................................................................               ...................... 

(име на представител на Застрахователя )                                                                       (подпис) 
 


