
Застраховка за моя дом

Необходим разход 
или можем да си го 
спестим?



84,1%



Къща
53,1%

Апартамент
46,9%





Но какво, ако в 

допълнение към 

планираните разходи се 

появят и непредвидени 

такива?



Сигурно сте се замисляли: 
"Какви са шансовете в 
дома ми да пламне 

пожар?"



Само 9 % от всички имоти в България са 
застраховани. И когато се случи някакво бедствие 
или пожар, собствениците на имоти се оказват в 

безнадеждна ситуация.



Средната цена на 
имуществена застраховка в 
ЕС е около 150 евро. В 
България тя е около 35 евро.





Земетресенията в 
България са сред най-

опасните природни 
бедствия, тъй като 97 % 

от територията на 
страната е застрашена 

от сеизмични 
въздействия. 

Знаете ли, че?



Застраховката на дома е 
една от най-старите 
видове застраховки, а 
основното й 
предназначение е да 
защити имота ни от 
непредвидени ситуации.



Изтичане 
на вода 

от тръбни 
инсталации

Природни 
бедствия

Пожар

Най-често срещаните рискове при имуществените 
застраховки в ГРАВЕ България са:



Платена годишна 
премия

172 лв.

Реални примери за щети на 
имущество, 

застраховано в ГРАВЕ

Размер на 
платената щета 
от изтичане на 
вода от тръбни 

инсталации

6 792 лв.



Платена годишна 
премия

168 лв.

Размер на 
платената щета 

от буря и 
проливен дъжд

2 140 лв.



Размер на 
платената 

щета от пожар
4 584 лв.

Платена 
годишна премия

107 лв.



Какво можете да застраховате?

Домашно 
имущество

Къща, 
апартамент
или малък 

бизнес

GRAWE House/ Apartment
GRAWE Protect
GRAWE Business  

GRAWE Privatе-Express



Материални - сключването на 
имуществена застраховка 

гарантира, че при инцидент, 
необходимите средства за 

възстановяване на имота ще 
бъдат поети от 
Застрахователя. НЕматериални - имуществената 

застраховка внася огромна доза 
спокойствие. Ние знаем, че дори 
жилището ни да пострада при 

инцидент, имаме подкрепата на 
Застрахователя.



Колкото и да сте внимателни, има 
непредвидени ситуации, на които не може да 

повлияете и не може да предотвратите.



Със застраховка на имущество можем да Ви 
гарантираме сигурност, независимо от 

събития, които не можем да управляваме. 



От Вас зависи да 
защитите себе си, 

домът си и тези, които 
са най-важни за Вас!



ЗАЩОТО ВКЪЩИ  Е НАЙ-ХУБАВО!

GRAWE
Имуществено застраховане


