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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна ин-
формация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка „Трайни 
и горски насаждения“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от 
застрахователния договор.  

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Трайни и горски насажданеия“ е доброволна застраховка, по която Застрахователят срещу платена премия застрахова 
трайни и горски насаждения срещу вреди, причинени от рискове (застрахователни събития), посочени като „Покрити рискове“ в 
Общите условия на застраховката. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезще-
тение съгласно условията на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
Тази застраховка покрива рискове  по трайни насаждения 
(многогодишни изкуствено създадени насаждения от овощни 
култури, лозя, плодоволечебни растения, черници, хмел, ро-
зови градини, лавандула, маточни насаждения и др.) и горски 
насаждения (изкуствено създадени насаждения от иглолист-
ни, широколистни и смесени видове), групирани в следните 
покрития:

Основно (задължително покритие)

 За трайни насаждения – пожар, експлозия, буря, ураган 
(вихрушка, смерч), градушка, проливен дъжд, наводне-
ние, ерозия, свличане на земни пластове, осланяване и 
измръзване;

 За горски насаждения – пожар, експлозия, буря, ураган 
(вихрушка, смерч), градушка, проливен дъжд, наводне-
ние, осланяване и измръзване;

Допълнително покритие за трайни и горски насаждения 
(ако е избрано)

 Унищожаване от естествено натрупване на сняг и лед (ло-
мене).

Застраховката покрива щетите, настъпили в резултат на горе-
посочените рискове при напълно загинали растения (дърве-
та, лозички, главини, храсти и други) в трайните и горски на-
саждения, както и разходите, направени от Застрахования за 
ограничаване на вредите.

Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахо-
вателната сума за декар, която се договаря между Застрахо-
вателя и Застрахования. Застрахователната сума не може да 
надвишава действително извършените общи разходи по съз-
даване и отглеждане на трайните и горските насаждения.

Какво не покрива застраховката?
По застраховка „Трайни и горски насаждения“ не се застра-
ховат:  

 Трайни и горски насаждения, бракувани след естествена 
амортизация;

 Трайни и горски насаждения, бракувани преди естестве-
на амортизация поради: пострадали от природни съби-
тия, заразени от вирусни болести, биологично амортизи-
рани, с доказана ниска икономическа ефективност;

Не се покриват вреди, настъпили в резултат от:

 Суша, болести, неприятели, животни, гризачи, химически 
повреди;

 Загиване на растения в периодите на засаждане и от-
глеждане в резултат на неприхващане и/или некачествен 
посадъчен материал;

 И други, подробно описани в Общите условия на застра-
ховката.

Има ли ограничения на покритието?
Не се обезщетяват:

 Вреди в резултат на технически неизправни напоителни 
и отводнителни системи и канали, неправилно напоява-
не, разкъсване на бентове и язовирни стени, принудител-
но изпускане на вода;

 Вреди вследствие на свличане и срутване на земни пла-
стове в резултат на земетресение, и в резултат на срутва-
не и свличане на рудници и галерии на минните и геолож-
ки предприятия;

 Вреди в резултат на неспазване на технологията на от-
глеждане или неправилно извършване на агротехниче-
ските мероприятия, вкл. механични повреди на растени-
ята, възникнали при обработване на почвата, загребване, 
отгребване, третиране с пестициди и др.;

 Вреди в резултат на загниване на растения от асфикация 
(задушаване от липса на кислород в почвата) в резултат 
на продължително задържане на вода в ниските места 
при наклонени терени и/или в равнинни терени в площи 
с трайни насаждения поради: лоша пропускливост, нару-
шена дренажна система, близки подпочвени води, забла-
тяване;

 Вреди в рамките на договореното самоучастие;

 И други, подробно описани в Общите условия на застра-
ховката.

Покритието е ограничено в рамките на рисковете и изключе-
нията, които са подробно описани в застрахователната поли-
ца и Общите условия на застраховката.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователният договор има действие на територията на Република България и е валиден само на посочените в застрахователната 

полица площи, описани по местности, блокове, кадастрални или други номера. 

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;
- да предоставите опис и скица на засадените трайни или горски насаждения, описани по местности, блокове, кадастрални или други 

номера, позволяващи точното им индивидуализиране.

По време на действие на договора:
- да спазвате агротехническите изисквания за отглеждане на застрахованите насаждения с грижата на добър стопанин, съгласно технологията 

им на отглеждане;
- да вземате мерки за предпазване на застрахованите насаждения от вреди, да изпълнявате дадените писмено от Застрахователя и от 

компетентни органи предписания за отраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди;
- да осигурявате достъп на Застрахователя или на оторизирани от него представители за проверка по отглеждането на застрахованите 

насаждения;
- да предоставяте на Застрахователя всяка поискана информация или документация за насаждението;
- незабавно да уведомявате писмено Застрахователя за всички новонастъпили обстоятелства, които имат значение за риска, вкл. и за всяка 

смяна адреса за кореспонденция, който сте обявили при сключване на застраховката.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да уведомите писмено Застрахователя за настъпилото застрахователно събитие в срокове, описани в Общите условия на застраховката; 
- да вземете необходимите мерки за ограничаване на размера на вредите с цел запазване на насаждението от загиване;
- да осигурите свободен достъп на Застрахователя до увредените насаждения за извършване на оглед и оценка;
- да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера на 

щетите.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия на застраховката. При неспазване на задълженията 
ви, Застрахователят може да измени или прекрати договора, да намали или откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователната премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията трябва да бъде платена при 
сключването на застрахователния договор, но не по-късно от датата, посочена за начало на застрахователното покритие, освен ако не е уго-
ворено друго в полицата. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде 
заплащана най-късно на датата, която е посочена в застрахователната полица като падеж на съответната вноска. Ако съответната разсрочена 
вноска не бъде платена до датата на нейния падеж, Застрахователят упражнява правото си да прекрати договора в 00,00 часа на шестнадесе-
тия ден от падежа. Застрахователната премия може да се плати в брой или по банкова сметка на Застрахователя, в брой или по клиентската 
сметка на застрахователния посредник.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застраховката се сключва за срок от 12 месеца. Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата и часа, посочени в полицата 
за начало, при условие, че е платена дължимата застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане), като за риска „Осланя-
ване“ започва от 00.00 часа на 20-ти април. Застрахователното покритие изтича в 23.59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или 
на деня на предсрочното му прекратяване, като за риска „Осланяване“ се прекратява в 23.59 часа на 1-ви октомври. 

Как мога да прекратя договора?
Застраховка „Трайни и горски насаждения“ може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие до Застрахователя съгласно 
Общите условия на застраховката. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия, Застрахова-
телят има право на премията за изтеклата част от договора, като връща на Застраховащия само частта от премията за неизтеклата част, но 
намалена с административните разходи за издаване на застрахователната полица. В случай, че по застраховката е изплатено или предстои да 
се изплати застрахователно обезщетение (независимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и 
за неизтеклата част от застраховката.


