
ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ  
Информационен документ за застрахователния продукт
 

Дружество:   „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, бул. „Христофор   
  Колумб“ №43, Разрешение №8/15.06.1998 г.    www.euroins.bg    
 Продукт:  „ЕлектрозаЩИТа“

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в Общите 
условия по застраховка „ЕлектрозаЩИТа“, застрахователния сертификат и останалите документи, които 
са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката осигурява покритие за щети върху битови електроуреди, намиращи се в недвижим имот, 
обозначен със съответната точка на доставка на електрическа енергия.

Застраховката покрива вреди от:

1. Късо съединение;

2. Токов удар;

3. Индукция от електрически ток в 
електроразпределителната мрежа.

Обект на застраховката

Застраховат се като съвкупност от вещи 
всички битови електроуреди, намиращи 
се в конкретен недвижим имот, 
включително:

Домакински електрически уреди – 
готварски печки и котлони, съдомиялни 
и перални машини, сушилни, бойлери и 
други подобни електроуреди;

Компютърно оборудване – настолни и/
или преносими компютри и периферни 
устройства към тях (принтери, скенери, 
тонколони и др.);

Развлекателна техника – телевизори, 
радиоапарати, озвучителна техника, 
проектори и други подобни.

Застрахователна сума / лимит на 
отговорност

Застрахователната сума е 3 000 лева 
и  представлява горна граница на 
отговорността на застрахователя за 
всички събития, настъпили в периода на 
покритие.

Застраховката не покрива вреди от:

Война, бунт, стачка, терористичен акт и 
други подобни събития; 

Влага, плесен, спори и други 
микроорганизми от всякакъв вид;

Действията на птици, гризачи или домашни 
животни;

Слягане на сграда или терен;

Срутване, пропадане или свличане на земни 
или скални маси;

Конструктивен недостатък (производствен 
или скрит дефект), механични смущения, 
грешки в проектирането, изработката и/или 
монтажа.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?
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Не се покриват вреди от загуба или 
повреждане на информация или данни, 
съхранявани в електрически уреди или 
електронни устройства.

Не се покриват разходи за ремонт или подмяна 
на електрическата инсталация, в която е 
настъпило застрахователното събитие.

Не се застраховат сгради и подобрения по 
тях, обзавеждане, електрически и други 
инсталации, мобилни телефони и таблети, 
селскостопански, занаятчийски и строителни 
машини от всякакъв вид.

Има ли ограничения на покритието?
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Застраховката има действие само на територията на Република България за щети, 
настъпили в съответния недвижим имот.

Къде съм покрит от застраховката?

Премията се заплаща на 12 равни вноски. 
Напомняне за всяка следваща вноска ще получите заедно с предстоящата за плащане 
фактура за консумираната електрическа енергия.
Вноските се заплащат в брой на касов оператор чрез застрахователния посредник 
„ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ“ ЕАД.

Кога и как плащам?

По време на действие на застрахователното покритие трябва да:
- полагате грижата на добър стопанин за застрахованото имущество;
- заплащате разсрочените вноски по премията в срока, посочен в застрахователния 
сертификат;
- спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за намаляване на 
риска за причиняване на вреди.
При настъпване на застрахователно събитие сте задължен:
- да направите необходимото за ограничаване на размера на вредите;
- да уведомите представителя за уреждане на претенции „ЕЛЕКТРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
за настъпило събитие в срока и по реда, посочени в Общите условия и в застрахователния 
сертификат. 

Какви са задълженията ми?

Покритието започва от началната дата, посочена в застрахователния сертификат, при 
условие, че е заплатена първата вноска от премията.
Покритието се прекратява на датата изписана за край в застрахователния сертификат или 
преди това:
- с изчерпване на застрахователната сума 
- с изтичането на 90 дни от падежа на неплатената поредна дължима вноска от премията
- при промяна на титуляр на партидата по точката на доставка, във връзка с която е издаден 
сертификатът.

Кога започва и кога свършва покритието?

Може да прекратите Вашата застраховка по всяко време, като отправите писмено 
уведомление до „ЗД ЕВРОИНС“ АД. Прекратяването влиза в сила, считано от датата на 
изтичане на месеца, за който е платена застрахователна премия.

Как мога да прекратя договора?
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