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• Застраховка домашно имущество
• Застраховка сграда
• Застраховка етажна собственост
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Земетресение

За по-голяма сигурност и защита на своите клиенти, ГРАВЕ Клон България предлага застраховка срещу риско-
вете от природни катастрофи – земетресение и наводнение.

У нас земетресенията са сред най-опасните природни бедствия, причинявайки огромни щети за кратко 
време. Територията на България е разделена на три основни сеизмични района, а именно: Североизточен, 
Средногорски и Рило-Родопски с висока сеизмична активност. Системни наблюдения на земетресенията в 
България започват през 1892 г., когато е основана Сеизмологичната служба към Централната метеорологична 
станция в София, а регистрирането им с уреди датира от 1905 г. Само за първите 30 години на ХХ век са усете-
ни 11 земетресения с магнитуд над шеста степен, като за последните години най-силното и все още помнещо 
се бе регистрирано в района на град Перник на 22.05.2012 с магнитуд 5.7 по Рихтер. След обстоен анализ 
на последствията от земетресенията през миналия век са приети нови Норми за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони, които гарантират устойчивост на сградите до 9-а степен по системата на 
Медведев-Шпонхойер-Карник - залегнала в националните и европейски норми за проектиране на сгради и 
съоръжения.

Наводнение

Друго опустошително природно бедствие са наводненията, чието нарастване се дължи на промяната на ха-
рактеристиката на валежите. Близо една трета от всички природни бедствия в последните години са свързани 
именно с проливни дъждове, преливане на реки, язовири и скъсани диги. Най-опустошителните наводнения 
в България са през 2005 година. Тогава в рамките на няколко месеца нашата страна бе сполетяна от три големи 
наводнения. На места е обявено бедствено положение, а придошлата река Дунав залива големи територии 
от българския участък. 

Решението да застраховате имуществото си на възстановителна стойност или на първи риск е във Ваши ръце!

Ние от ГРАВЕ сме до Вас, за да предоставим най-добрата защита и да Ви предпазим от силата на природата!

Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ
(клон България, София) 

Концернът Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) е създаден през 1828 г. като сдружение за взаимо-
помощ и пожар. Претърпява изключително бързо развитие и скоро се превръща в дружество с комерсиална 
цел, като непрекъснато разширява дейността си и в момента предлага почти всички видове застрахователни 
и финансови услуги. Разширяването на областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни 
дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Ру-
мъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на инвестиционни дружества.

Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в струк-
турата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2016 г. 
GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 814 млн. EUR и управлява 4,1 млн. застрахователни 
договора. С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия.

Инвестициите на концерна в края на финансовата 2016 г. възлизат на 4,7 млрд. EUR, като допринасят значител-
но за успеха на концерна и представляват негова солидна финансова основа.



Вашата лична защита и сигурност, гарантирана от ГРАВЕ

Спомняте ли си покупката на Вашето първо собствено жилище, трепета и вълнението да го обзаведете по 
собствен вкус и желание? Навярно неведнъж се е налагало да се лишавате от свободното си време и други 
удоволствия, за да създадете своя дом, където Вие и любимите Ви хора да се чувствате сигурни и защитени. 
Погрижете се да не загубите прекрасното чувство, че сте изградили нещо стойностно в своя живот и не позво-
лявайте превратностите на живота да Ви отнемат това, което сте постигнали с цената на много усилия. 

Вие бихте искали да съхраните и осигурите всичко, което сте създали до сега. Именно по тази причина из-
борът на оптимална застрахователна защита е важно решение. Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон 
България, София) ще застане на Ваша страна, ще Ви помогне да защитите Вашия дом и цялото Ви домашно 
имущество и да продължите своето бъдещо развитие без да се безпокоите, че може да загубите това, което 
сте създали до сега.

Ние ще бъдем с Вас и Вашето семейство и ще Ви осигурим финансовите средства при непредвидени неблаго-
приятни обстоятелства, за да си възвърнете загубеното!

Доверете се на нашия дългогодишен опит в областта на застраховането!

ГРАВЕ Австрия – един от водещите концерни на австрийския застрахователен пазар с над 190-годишна исто-
рия и опит, притежаващ над 40 дружества в Централна и Източна Европа. 

От 2000 г. в България успешно се развива „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД, а от 2008 година стар-
тира дейността си и  „ГРАВЕ България Общо застраховане” ЕАД, което през 2011 г. се вля в едноличния си соб-
ственик, австрийското дружество Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Вашите лични предимства при сключване на имуществена застраховка в ГРАВЕ

Индивидуалност
Вие сами определяте варианта на застрахователната защита според личните Ви нужди. Предлагаме Ви три 
варианта на защита - максимално, стандартно и основно покритие..  

Обслужване
Нашите любезни и компетентни служители са винаги близо до Вас. Вашият личен консултант ще се радва да Ви 
помогне при избора на най-подходящия застрахователен продукт за Вас.

Какви отстъпки мога да ползвам?
 Ако сключите комбинирана застраховка сграда и домашно имущество, получавате отстъпка от 10%
 Ако сключите застраховака на 3 жилищни сгради/апартаменти едновременно, получавате отстъпка от 10%
 Ако имате платена дължима премия за застраховка живот в Граве, получавате отстъпка от 10%
 Ако сключите застраховка на сграда/апартамент със застрахователна сума над 50 000 EUR, получавате от-

стъпка от 10%.
 Ако плащате премията си годишно, получавате отстъпка от 3%

GRAWE Apartment GRAWE House
Застраховка етажна собственост Застраховка сграда
Застраховат се постоянно или временно обитавани жилища в апартаменти или офиси в многофамилни коо-
перации и жилищни блокове, както и еднофамилни и многофамилни къщи. 

Кои рискове и щети са покрити?
Застрахователна защита, Покрити рискове Максимално 

покритие
Стандартно 

покритие
Основно 
покритие

РАЗДЕЛ ПОЖАР
Пожар, Директен удар от мълния, Експлозия/Имплозия, Падане/Удар  
на/от летателни апарати или техни части
Щети от индиректен удар от мълния  върху цялата осветителна,  
силова или слаботокова инсталация до 1000 EUR до 1000 EUR

Късо съединение до 1000 EUR до 1000 EUR
Повреда на огражденията, Удар от неизвестно МПС и удар от животно  
с неизвестен собственик - (важи при застраховка на сграда) до 1000 EUR

Удар от неизвестно МПС и животно с неизвестен собственик   
(важи при застраховка на етажна собственост) до 1000 EUR

РАЗДЕЛ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
Буря над 60 км/ч, Градушка, Естествено натрупване на сняг и лед,  
Срутване на скали/ Удар от камъни, Свличане на земни маси
Проливен дъжд

Наводнение, Наноси от наводнение, Лавини до 1000 EUR 
самоучастие 100 EUR

Земетресение до 500 EUR 
самоучастие 100 EUR

РАЗДЕЛ ВОДА ОТ ТРЪБНИ ИНСТАЛАЦИИ 
(при щети, свързани с вода от тръбни инсталации, след втората щета в рамките на 
една застрахователна година се въвежда самоучастие в размер на 50%)
Изтичане на вода от тръбни инсталации
Подмяна на тръби до 6 м до 2 м
Щети от спукване по водопроводни тръби
Щети от счупване/спукване по водопроводни тръби в застрахованата сграда  
вследствие на корозия, продължително използване или износване
Щети вследствие на увредено уплътнение и от запушване
Щети от замръзване
РАЗДЕЛ ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Отговорността, произтичаща/свързана с притежаването, управлението, контроли-
рането, снабдяването, поддържането на чистота, осветлението, грижата на застрахо-
вания недвижим имот, включително намиращите се върху него сгради
Задължения за изплащане на обезщетение по възникнало задължение на Застрахо-
ващия, вследствие на настъпило застрахователно събитие във връзка със застрахо-
ваното жилище по един от рисковете от разделите Пожар, Природни бедствия или 
Вода от тръбни инсталации (не са застраховани щети, свързани с общите (ползвани 
от всички) части от сградата)
Задължение за изплащане на обезщетение за възникнало задължение на Застрахо-
ващия, когато възникват:
• Лични вреди (върху живота и здравето);
• Имуществени щети;
• Финансови загуби, произтичащи от лични вреди или имуществени щети.
Отговорност, произтичаща/свързана с подслоняването на външни лица, ако не са 
предоставени повече от пет легла за тази цел
Територия на валидност на покритието България
Застрахователна сума (самоучастие 10% от щетата, мин. 25 EUR, макс. 250 EUR) 7500 EUR

 включено в застраховката  не е включено в застраховката

GRAWE Protect
Застраховка домашно имущество
Може да се застрахова цялото домашно имущество само в частно използвани жилища в еднофамилни и мно-
гофамилни къщи и жилищни блокове. Движимо имущество в бюра, кантори, канцеларии и лекарски кабинети 
може да бъде застраховано до определена сума.

Кои рискове и щети са покрити?
Покрити рискове и щети Максимално  

покритие
Основно  
покритие

РАЗДЕЛ ПОЖАР
Пожар, Директен удар от мълния, Експлозия/Имплозия, Удар от летателни 
апарати или от падащи от тях части
Късо съединение до 1000 EUR

Индиректен удар от мълния По избор  
до 1000 EUR

РАЗДЕЛ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
Буря над 60 км/ч, Градушка, Естествено натрупване на сняг и лед, Срутване на 
скали/ Удар от камъни, Свличане на земни маси
Проливен дъжд

Наводнение, Наноси от наводнение, Лавини до 1000 EUR  
самоучастие 100 EUR

Земетресение до 500 EUR  
самоучастие 100 EUR

РАЗДЕЛ ВОДА ОТ ТРЪБНИ ИНСТАЛАЦИИ
Изтичане на вода от тръбни инсталации
Изтичане на вода от аквариуми и водни легла
Щети от замръзване, нанесени върху отоплителни инсталации, съоръжения 
за къпане и миене, тоалетни, кранове, свръзки или присъединените към тях 
устройства, при условие че тези вещи са включени в застраховката
РАЗДЕЛ КРАЖБА
Кражба чрез взлом, Обикновена кражба, Грабеж
Вандализъм при кражба чрез взлом
РАЗДЕЛ СЧУПВАНЕ НА СТЪКЛА
Остъкление на застрахованите помещения, стенни огледала,  
остъкления на мебели и картини единични стъкла до 6 м2 единични стъкла до 5 м2

Щети от счупване върху покривните и напречните остъкления на балкони, 
тераси, прегради срещу вятър и зимни градини, както и остъклените повърх-
ности на аквариуми, при повърхност на отделното стъкло до 6 м2

до 500 EUR за всяко  
застрахователно събитие

Оловни и месингови покрития, витражи, остъкления на електрически печки, 
микровълнови фурни и камини

до 500 EUR за всяко  
застрахователно събитие

РАЗДЕЛ ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Задължения за изплащане на обезщетение по възникнало задължение на 
Застраховащия, вследствие на настъпило застрахователно събитие във 
връзка със застрахованото жилище по един от рисковете от разделите Пожар, 
Природни бедствия или Вода от тръбни инсталации (не са застраховани щети, 
свързани с общите (ползвани от всички) части от сградата)
Задължение за изплащане на обезщетение за възникнало задължение на 
Застраховащия, когато възникват:
• Лични вреди (върху живота и здравето);
• Имуществени щети;
• Финансови загуби, произтичащи от лични вреди или имуществени щети.
Отговорност, произтичаща/свързана с подслоняването на външни лица, ако 
не са предоставени повече от пет легла за тази цел
Територия на валидност на покритието България
Застрахователна сума (самоучастие 10% от щетата, мин. 25 EUR, макс. 250 EUR) 7500 EUR


