- врати с автоматично задвижване и/или електрически задвижвани
портални врати с вградена нагревателна функция, заедно със
задвижващите и нагревателните им елементи

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА ПРИРОДНИ
КАТАСТРОФИ ПРИ ИНДУСТРИАЛНИ,
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ОБЕКТИ

- зидани камини за стайно отопление

(ДУЗПК 2009/НИВО 3)

- портал на стопански обект, доколкото той е собственост на
притежателя на сградата или доколкото собственика отговаря за
възстановяването му
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1.

- стабилно прикрепени сенници с механизъм, външни обикновени
и външни ролетни щори, заедно с техните задвижващи
механизми
1.1.4.

стойки на знамена, прегради на заграждения, както и соларни
съоръжения .

Застраховани имущества
За посочените в полицата с точно наименование застраховани
имущества, доколкото не е договорено нищо друго в договора, са
валидни следните определения :

1.1.

1.1.1.

1.1.5.

За сгради се считат:
1.2.
1.2.1.

- в по-широк смисъл конструкции, които отговарят на някой от
следните признаци:
строителни съоръжения и конструкции, които съставляват
конструктивната част на сградите;

1.2.2.

Застраховани са всички части от сградата, които се намират от
вътрешната страна на застрахованата етажната собственост
(съответно застрахованите помещения) и всички части на сградата,
които ограждат застрахованите помещения от всички страни стени и тавани, и чието неповредено състояние е важна
предпоставка за нормалното ползване на застрахованите
помещения, доколкото те са собственост на Застраховащия.
В рамките на застрахованите помещения са застраховани:
- боята върху стените, стенописи , тапети, фаянс, подови настилки,
облицовки на стени и тавани

строителни съоръжения и конструкции, които обичайно са
счетоводно записани в основния капитал, като прилежащи към
сградите съоръжения .

- санитарни съоръжения - тоалетни, съоръжения за къпане и миене
- отоплителни , водонагревателни , осветителни , вентилационни,
климатични,
пожароизвестителни ,
димоизвестителни
и
спринклерни противопожарни системи, както и асансьори,
ескалатори и други подобни, заедно с прилежащите към тях
инсталации, тръбопроводи и проводници
- трайно монтирани преградни стени, междинни подвижни стени,
стабилно монтирани окачени тавани, облицовки на тавани, но не
и разделящи помещението инсталации, устройства , мебелировка,
както и вградени мебели

Само въз основа на специално споразумение са застраховани:
навеси, които от едната страна имат контакт със сградата и никъде
другаде не се опират до сграда или земя, фургони, временни
постройки на строителни площадки и постройки за съхранение на
инструменти , пневматични въздухоопорни и въздухоносещи
съоръжения , огради, палатки и павилиони.

1.1.3.

Етажна собственост

строителни съоръжения и конструкции, които в основната си
част са строително -технически изпълнени;

Това могат да бъдат например: навеси, козирки, съединителни
мостове, рампи, асансьорни шахти, хранилища, бункери,
водохранилища и други резервоари , комини, канали и шахти,
съединителни коридори.
1.1.2.

Превантивна застрахователна мярка за сгради
Превантивната застрахователна мярка покрива покачване на
стойността , нови построявания, достроявания и преустройства ,
ремонти, недостатъчно оценяване и погрешно невключени в
застраховката сгради и части от сгради. Освен това тя служи за
корекция на евентуално подзастраховане , като в случай на щета тя
се разделя по застрахователните суми на онези позиции, при които
е договорено да има превантивна застрахователна мярка и е налице
подзастраховане. Разделението се насочва към съществуващото
подзастраховане при отделните позиции.

Застраховани са сгради, с всички им строителните компоненти,
които се намират над или под земното ниво, с изключение на
остъкления , включително и такива от синтетични материали, както и
осветителни куполи.

- в тесен смисъл всички конструкции , стабилно прикрепени към
земята и с определена устойчивост конструкции , които
посредством пространствени прегради предпазват хора и
предмети от външни влияния, и позволяват достъп на хората в
тях;

Само въз основа на специално споразумение са застраховани и
следните принадлежности към сградата:

- стабилно положени подови настилки и монтирани стенни
декорации, фаянсови плочки; стабилно монтирани ламперии и
други стенни облицовки

Към сгради спадат всички строителни компоненти, както и
принадлежности , които в основният капитал са счетоводно
записани, като прилежащи към сградите съоръжения. Това могат да
бъдат например:
- защитни съоръжения срещу мълнии
- санитарни съоръжения – тоалетни, съоръжения за къпане и
миене
- отоплителни , водонагревателни , осветителни , вентилационни,
климатични,
пожароизвестителни ,
димоизвестителни
и
спринклерни противопожарни системи, както и асансьори,
ескалатори и други подобни, заедно с прилежащите към тях
инсталации, тръбопроводи и проводници
- трайно монтирани преградни стени, междинни подвижни стени,
стабилно монтирани окачени тавани, облицовки на тавани, но не
и разделящи помещението инсталации, устройства
и
мебелировка , и вградени мебели

- зидани камини за стайно отопление
- портал на стопански обект, доколкото той се намира в
собствеността на притежателя на етажната собственост или
доколкото собственика отговаря за възстановяването му.
1.2.3.

Не са застраховани:
- допълнителни помещения,
постройки и гаражи

като

мазета,

тавани,

дървени

- стабилно прикрепени сенници с механизъм, външни обикновени
и външни ролетни щори, заедно с техните задвижващи
механизми
1.2.4.

Превантивна застрахователна мярка за етажна собственост
Превантивната застрахователна мярка покрива покачване на
стойността , нови построявания, достроявания и преустройства ,
ремонти, недостатъчно оценяване и погрешно невключена в
застраховката етажна собственост и части от етажната собственост .
Освен това тя служи за корекция на евентуално подзастраховане ,
като в случай на щета тя се разделя по застрахователните суми на
онези позиции, при които е договорено да има превантивна
застрахователна мярка и е налице подзастраховане. Разделението се
насочва към съществуващото подзастраховане при отделните
позиции.

- стабилно положени подови настилки и монтирани стенни
декорации, фаянсови плочки; стабилно монтирани ламперии и
други стенни облицовки
- стабилно прикрепени към сградите стълбища, подвижни стълби,
дори и външно монтирани
1.3.

Оборудване, използвано със стопанска цел
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1.3.1.

Застраховано е цялото оборудване, което се намира в сградите или
етажната собственост на застрахования адрес и което служи на
предприятието (стопанския обект), доколкото не принадлежи към
посочените в т. 1.1.3. и 1.2.2. строителни компоненти и
принадлежности .
Към него в частност спадат:

евентуално подзастраховане, като в случай на щета тя се разделя по
застрахователните суми на онези позиции, при които е договорено
да има превантивна застрахователна мярка и е налице
подзастраховане. Разделението се насочва към съществуващото
подзастраховане при отделните позиции.
1.4.

Стоки и стоково-материални запаси
Това са всички стоки и стоково-материални запаси, намиращи се в
сградите на застрахования адрес. Към тях принадлежат суровини,
изделия в процес на производство, полуготови и готови изделия,
готови набавени части, стоки подготвени за реализация в търговската
мрежа от всякакъв вид, вторични суровини, рекламни печатни
издания и проспекти , суровини за производствени цели и
спомагателни материали от всякакъв вид, разтворители , смазочни
материали, горивни материали и материали за отопление, технически
газове, строителни материали, хранително-вкусови продукти, с
изключение на многократно използваеми опаковъчни материали от
всякакъв вид, както и благородни метали и скъпоценни камъни за
производствени цели.

- машини, оборудване, съоръжения и инсталации за производство,
преобразуване, предаване, акумулиране и използване на енергия
във всичките й форми
- към него спадат също така: сушилни, дестилационни
съоръжения , промишлени пещи за производството на тухли,
керамика, порцелан и други подобни, камери за опушване на
месо, трансформаторни постове, климатични уреди и
въздухопречистватели
- машини, оборудване, съоръжения и инсталации за производство,
преобразуване, преработване, пренасяне, предаване и съхранение
на данни, информации и съобщения от всякакъв вид (без
приносители на данни – съгласно т. 1.5.2.)
- съоръжения , оборудване, уреди и инсталации за измерване,
изпитване, показване на данни, регулиране и управление на
продукти, за контролиране
на работния
режим
и
производствените процеси от всякакъв тип
- машини,
оборудване,
съоръжения
и
инсталации
за
транспортиране на хора, материали, стоки и вещества от
всякакъв тип, също така вентилационни съоръжения и
водопроводни инсталации, това са всички водоснабдителни и
канализационни съоръжения, заедно с прилежащите към тях
измервателни уреди, кранове, смесители и свръзки, филтри и
принадлежности
- превозни средства от всякакъв тип, самоходни машини и
ремаркета , но не и превозни средства и пожарни коли с
официална регистрация (с регистрационни номера) (т. 1.5.1.)
- оборудване, съоръжения, резервоари и съдове за складиране на
материали, стоки и вещества от всякакъв тип; също така
многократно използваеми опаковъчни материали, палети,
контейнери както и оборудване на складове с високи стелажи

Само въз основа на специално споразумение са застраховани:
стоки и стоково-материални запаси на път и намиращи се на открито.
1.5.

Други имущества
Към тях принадлежат намиращи се в сградите на застрахования
адрес и служещи на предприятието (стопанския обект) следните
имущества:

1.5.1.

Превозни средства за движение по суша, вода и въздух, които са
официално регистрирани (с изключение на пожарни коли съгласно
т. 1.3.1);
1.5.2.

Носители на данни от всякакъв вид, заедно със намиращите се
върху тях програми и данни. Това са например: счетоводни книги,
официални документи, чертежи, планове, магнитни носители ,
микрофилми и други подобни;

1.5.3.

Инструментална екипировка
Към нея принадлежат всички предмети, служещи на предприятието
(стопанския обект), които отговарят на следните дефиниции:

- работни машини от всякакъв вид, заедно с техните задвижващи
елементи и принадлежности

инструменталната екипировка носи информация за формата,
модела, дизайна, шрифта или друга информация за един определен
продукт и тази форма (модел, дизайн, шрифт, друга информация) се
пренася на продукта. В случай че продукта излезе от производство
или бъде променен, инструменталната екипировка не може да се
използва повече или най-малкото трябва да бъде променена.

- хранилища, бункери, водохранилища и други резервоари ,
комини, димоотводи, канали, шахти, доколкото те служат на
производството и не се причисляват към сгради; машинни
фундаменти
- спомагателни
катализатори

материали

и

консумативи,

включително

Това са например: леярски модели, виртуални и жакардови карти,
шаблони от всякакъв тип, леярски форми, матрици за леене под
налягане, шприцформи, пресформа , разрези, щанци, матрици,
гравюри, струговане на ротационно симетрични детайли,
натискателна плоча и други подобни.

- ръчни машини и уреди от всякакъв тип
- инструменти и други помощни средства при производството от
всякакъв тип за ръчна или машинна употреба, доколкото не
могат да бъдат разглеждани като инструментална екипировка
(съгласно т. 1.5.3.)

1.5.4.

- офис оборудване от всякакъв вид, също така списания и книги;
служебна екипировка и служебно облекло от всякакъв вид;
обзавеждане на общи, жилищни и гостни помещения, както и на
кухни, столова, библиотеки и други подобни

1.5.5.

рекламни

съоръжения ,

рекламни

и

- оборудване, което не се използва към момента в
производствения процес и/или стои като резерв ; резервни части и
части от всякакъв вид, които все още не са монтирани към нови
оборудвания, също така резервни части на превозни средства.
1.3.2.

Само въз основа на специално споразумение са застраховани:
Движимо имущество, намиращо се на открито или на път и външни
съоръжения , като например: фирмени табели и рекламни
съоръжения от всякакъв тип.

1.3.3.

Превантивна застрахователна мярка за оборудване, използвано със
стопанска цел
Превантивната застрахователна мярка покрива покачване на
стойността , нови построявания, достроявания и преустройства ,
ремонти, недостатъчно оценяване и погрешно невключено в
застраховката оборудване. Освен това тя служи за корекция на

Пари и парични еквиваленти
Към тях принадлежат: пари и парични еквиваленти (субститути ) от
всякакъв вид, спестовни книжки с или без парола, ценни книжа с
официален курс и други ценни книжа.

- пожарогасителни , противопожарни, охранителни , санитарни и
спортни съоръжения
- фирмени табели и
декоративни елементи

Превозни средства

Вещи за ежедневна употреба на работещите в предприятието
(стопанския обект)
Към тях не спадат пари и парични еквиваленти (субститути ),
бижута, моторни превозни средства и лични вещи от тяхното
домакинство.

1.5.6.
2.

Друго имущество , намиращо се на открито и на път, е застраховано
само въз основа на специално споразумение.

Други определения
Машинни фундаменти
Доколкото
машинните
фундаменти
не са
изключени
от
застрахователното покритие, фундаментът на засегнатата от
застрахователно събитие машина е застрахован срещу щети, когато
същият - независимо от това дали е повреден, разрушен или не е - по
технически причини не може да бъде използван изцяло или от части по
предназначение при повторното набавяне или обновяване на машината.

Настоящите Допълнителни условия за застраховка „Природни катастрофи ”
са приети от Застрахователя на 01.10.2011г. и влизат в сила от датата на
приемането им.
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