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СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА  
ИНДУСТРИАЛНИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ОБЕКТИ 

 
„GRAWE БИЗНЕС” 

 
(СУГБ 2014/НИВО 4) 

 
 
A. За упоменатите в полицата застраховани имущества е валидно 

следното: 
 

при сключване на застраховка „Оборудване, използвано със стопанска 
цел” респективно „Стоки и стоково-материални запаси”, в допълнение 
към Общите условия за посочените в полицата рискове, в рамките на 
договорената застрахователна сума са застраховани също така 
оборудване на лизинг, и стоки на консигнация, но само тогава, 
когато обезщетение не може да се получи по друг застрахователен 
договор. 

 
Б. Настоящите специални условия за застраховане на индустриални, 

търговски и други стопански обекти (GRAWE Бизнес) са валидни само 
за посочените в полицата рискове. 

 
(например: когато бъдат избрани рисковете „Пожар” и „Изтичане на 
вода от тръбни инсталации”, тогава ще важат условията GRAWE 
Бизнес – Пожар /ниво 4 или GRAWE Бизнес – Изтичане на вода от 
тръбни инсталации /ниво 4, но не и останалите специални условия.) 

 
 

ПОЖАР 
 

GRAWE Бизнес – Пожар /ниво 4 
 

Независимо от установеното в Общите условия за застраховка „Пожар” 
(ОУЗП) се считат за договорени следните изменения, съответно допълнения 
на застрахователното покритие : 
 
1. В рамките на застрахователната сума за оборудване, използвано със 

стопанска цел, съответно стоки и стоково-материални запаси са 
застраховани и подобрения, и преустройства на сгради, и 
съоръжения, доколкото Застраховащият е поел разходите за 
първоначалното им изграждане, и или  доколкото Застраховащият 
законово, съответно по договор, е задължен да поеме разходите за 
възстановяването им, или ако възстановяването на тези преустройства е 
необходимо за нормалното функциониране по предназначение на 
предприятието (стопанския обект) на Застраховащия на досегашния 
застрахован адрес. 

 
2. В рамките на договорената застрахователна сума са застраховани и 

разходи за гасене на пожар, разходи за преместване и предпазване, 
както и разходи за събаряне и разчистване. 

 
3. Същевременно застрахователната сума е и максималният размер на 

обезщетението, платимо в рамките на застрахователния период. 
 

4. Застраховани са щети по сгради и етажна собственост със 
застрахователна сума от 1000 евро срещу първи риск вследствие на 
удар от неизвестно моторно превозно средство и вследствие на удар от 
животно с неизвестен собственик. 

 
 

БУРЯ 
 

GRAWE Бизнес – Буря /ниво 4 
 

Независимо от установеното в Общите условия за застраховка „Буря” 
(ОУЗБ) се считат за договорени следните изменения, съответно допълнения 
на застрахователното покритие: 
 
1. В рамките на застрахователната сума за оборудване, използвано със 

стопанска цел, съответно стоки и стоково-материални запаси е 
договорено и застраховане на подобрения и преустройства на сгради и 
съоръжения, доколкото Застраховащият е поел разходите за 
първоначалното им изграждане, и или  доколкото Застраховащият 
законово, съответно по договор е задължен да поеме разходите за 
възстановяването им, или ако възстановяването на тези преустройства е 
необходимо за нормалното функциониране по предназначение на 
предприятието (стопанския обект) на Застраховащия на досегашния 
застрахован адрес.  

 
2. В рамките на договорената застрахователна сума са застраховани също 

така и разходи за преместване и предпазване, както и разходи за 
събаряне и разчистване. 

 
3. Същевременно застрахователната сума е и максималният размер на 

обезщетението, платимо в рамките на застрахователния период. 
 

ИЗТИЧАНЕ НА ВОДА ОТ ТРЪБНИ ИНСТАЛАЦИИ 
 

GRAWE Бизнес – Изтичане на вода от тръбни инсталации /ниво 4 
 
Независимо от установеното в Общите условия за застраховка „Изтичане на 
вода от тръбни инсталации” (ОУЗВ) се считат за договорени следните 
изменения, съответно допълнения на застрахователното покритие: 
 
1. Застраховани са щети от спукване/счупване на захранващи 

водопроводни и канализационни тръби, както и водопроводни системи 
за топла и студена вода в рамките на застрахованите помещения. 
 
Не са застраховани щети по захранващите водопроводни и 
канализационни тръби, които обслужват сгради, които не са 
застраховани в посочения договор. 
 

2. В рамките на застрахователната сума за оборудване, използвано със 
стопанска цел, съответно стоки и стоково-материални запаси е 
договорено и застраховане на подобрения и преустройства на сгради и 
съоръжения, доколкото Застраховащият е поел разходите за 
първоначалното им изграждане, и или  доколкото Застраховащият 
законово, съответно по договор е задължен да поеме разходите за 
възстановяването им, или ако възстановяването на тези преустройства е 
необходимо за нормалното функциониране по предназначение на 
предприятието (стопанския обект) на Застраховащия на досегашния 
застрахован адрес. 

 
3. В рамките на договорената застрахователна сума са застраховани също 

така и разходи за преместване и предпазване, както и разходи за 
събаряне и разчистване. 

 
4. Същевременно застрахователната сума е и максималният размер на 

обезщетението, платимо в рамките на застрахователния период. 
 

 
КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ 

 
GRAWE Бизнес – Кражба чрез взлом /ниво4 

 
Независимо от установеното в Общите условия за застраховка „Кражба 
чрез взлом” (ОУЗК) се считат за договорени следните изменения, съответно 
допълнения на застрахователното покритие: 
 
1. Застраховани са и щети, които извършителят причинява върху 

застрахованите вещи чрез умишлено разрушаване или увреждане на 
същите (вандализъм), след като е проникнал с взлом в застрахованите 
помещения съгласно член 1, т. 2 от Общите условия за застраховка 
„Кражба чрез взлом”. 

 
2. В рамките на договорената застрахователна сума са застраховани също 

така и разходи за преместване и предпазване, както и разходи за 
събаряне и разчистване. 

 
3. Застрахователната сума е и максималният размер на обезщетението, 

платимо в рамките на застрахователния период. 
 

 
СЧУПВАНЕ НА СТЪКЛА 

 
GRAWE Бизнес – Счупване на стъкла /ниво 4 

 
Независимо от установеното в Общите условия за застраховка „Счупване 
на стъкла” (ОУЗС) се считат за договорени следните изменения, съответно 
допълнения на застрахователното покритие: 
 
1. Застраховани са остъкления, включително и такива от синтетични 

материали, които се намират в застрахованите помещения, като към тях 
се включват остъклени врати, стъклени витрини, прозорци и прозорци 
над врати, както и осветителни куполи. 

 
2. Не са застраховани вътрешни остъкления (вътрешни стъкла, стенни 

огледала, стъклени вътрешни витрини, остъкляване на хладилни и 
охладителни витрини), витражи и други специални типове остъкления, 
като например: стъклени тухли, стъклобетонни тавани (покриви), 
стъклени керемиди, осветителни тела върху стени и тавани, вградени в 
или зад декоративни плоскости, стъклени подови плочи, стъклени кухи 
тела (например: вази и абажури), остъкления на машини и уреди, 
рисувани стъклени покрития, стъкла с оловни и месингови покрития и 
витражи, както и неонови съоръжения. 

 
3. В рамките на договорената застрахователна сума са застраховани също 

така и разходи за преместване и предпазване, както и разходи за 
събаряне и разчистване. 

 
Максималният размер на обезщетението за всяка щета, съответно 
максималния размер на обезщетение, платимо за една година в рамките 
на застрахователния период, и застрахователна сума при застраховка 
пожар под 50.000 евро, възлиза максимално на 1.500 евро, а при 
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застрахователна сума при застраховка пожар от 50.000 евро и повече,  
възлиза максимално на 2.500 евро. 
 

 
ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ 

 
GRAWE Бизнес – Природни катастрофи /ниво 4 

 
Независимо от установеното в Общите условия за застраховка „Природни 
катастрофи” (ОУЗПК) се считат за договорени следните изменения, 
съответно допълнения на застрахователното покритие: 
 
1. В рамките на застрахователната сума за оборудване, използвано със 

стопанска цел, съответно стоки и стоково-материални запаси е 
договорено и застраховане на подобрения и преустройства на сгради и 
съоръжения, доколкото Застраховащият е поел разходите за 
първоначалното им изграждане, и или доколкото Застраховащият 
законово, съответно по договор е задължен да поеме разходите за 
възстановяването им, или ако възстановяването на тези преустройства е 
необходимо за нормалното функциониране по предназначение на 
предприятието (стопанския обект) на Застраховащия на досегашния 
застрахован адрес. 

 
2. В рамките на договорената застрахователна сума са застраховани също 

така и разходи за преместване и предпазване, както и разходи за 
събаряне и разчистване. 

 
3. Застрахователната сума е едновременно и максималният размер на 

обезщетението, платимо в рамките на застрахователния период. 
 
 
 

 
Настоящите Специални условия при застраховане на индустриални, 
търговски и други стопански обекти “GRAWE БИЗНЕС” са приети от 
Застрахователя на 01.02.2014г. и влизат в сила от датата на приемането им.  
 


