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

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Земеделски култури“ е доброволна застраховка, по която Застрахователят срещу платена премия застрахова реколта от отглеждани 
земеделски култури срещу вреди, причинени от рискове (застрахователни събития), посочени като „Застрахователно покритие“ в Общите условия 
на застраховката. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение съгласно условията на 
застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
Тази застраховка покрива рискове  по реколта от земеделски 
култури, овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини, 
овощни разсадници, лозя, ягоди, малини, културна шипка и 
къпина, маточници, вкоренилища, медицински растения, ка-
сис, хмел, разсади, семенилища и цветя за семе и продажба, 
луковици, цветя за рязан цвят в свежо състояние, култури, 
отглеждани в парници и оранжерии и други култури, отглеж-
дани с производствена цел. Застрахователят покрива преките 
количествени вреди, изразяващи се в механично увреждане 
(пречупване, разкъсване, оронване, увреждане на листата, 
летораслите, стъблата и плодовете или на цели растения и 
др.), както и разходите, направени от Застрахования, за огра-
ничаване на размера на вредите, причинени от рисковете 
групирани в следните клаузи:

 Клауза 01– Градушка и буря;

 Клауза 02– Градушка, буря и проливен дъжд;

 Клауза 03– Градушка, буря и пожар;

 Клауза 04– Градушка, буря, проливен дъжд и пожар;

 Клауза 05– Осланяване;

 Клауза 06– Наводнение;

 Клауза 07– Киша за житни култури и рапица;

 Клауза 08 – Измръзване и изтегляне за есенни житни кул-
тури и рапица;

 Клауза 09 – Задушаване (запарване) за есенни житни кул-
тури и рапица.

Застрахователното покритие е избираемо от Застрахования, 
като рисковете по клаузи 05, 06, 08 и 09 не се предлагат са-
мостоятелно, а винаги в комбинация с някоя от клаузите от 01, 
02, 03 или 04. Клауза 07 задължително се комбинира с клауза 
02 или 04.

Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахо-
вателната сума за декар, която се договаря между Застрахо-
вателя и Застрахования. Максималната застрахователна сума 
на декар не може да надвишава действителната пазарна стой-
ност на реколтата.

Какво не покрива застраховката?
По застраховка „Земеделски култури“ не се застраховат:

 Реколта от естествени и изкуствени ливади и пасища, 
гори и горски пояси, насаждения с укрепително мелио-
ративно предназначение, декоративни дървета и храсти;

 Трайни насаждения в период на изграждане, на отглеж-
дане в период до встъпване в плододаване и като ДМА в 
период на експлоатация (плододаване);

 Култури в опитни полета, отглеждани за научна и експе-
риментална цел;

Не се покриват вреди, пряко или косвено причинени от:

 Суша, топли и студени ветрове, болести, неприятели, на-
падение от диви животни, птици, гризачи;

 Химикали и препарати, разпръснати от летателни тела 
или друга наземна техника, от газообразни, прахообраз-
ни и други вещества, изхвърлени в атмосферата от разни 
видове производства;

 Непоникване и полягане на посеви;

 Свличане и срутване на земни пластове;

 Косвени загуби, пропуснати ползи, неустойки, лихви, фи-
нансови загуби и др.;

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

Има ли ограничения на покритието?
Не се обезщетяват:

 Вреди вследствие проявена небрежност, неправилни, не-
извършени или неизвършени в срок агротехнически ме-
роприятия, които са свързани с отглеждане на културата;

 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 в резултат на неизправни електрически и отопли-
телни инсталации в парници и оранжерии;

 Увреждания или повреди върху вегетативните части или 
цветовете на растенията, дърветата или храстите, освен в 
степените, когато вредата причинява намаляване на до-
бива;

 Вреди от понижаване на качествата на реколтата;

 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 на фактически засадените площи по видове култури, описани по местности, блокове, кадастрални или други 

номера, позволяващи точно индивидуализиране на засятите площи и застрахователните суми на декар.

По време на действие на договора:
- да спазвате агротехническите изисквания за отглеждане на застрахованите култури, както и противопожарните изисквания, и да полагате 

грижата на добър стопанин;
- да изпълнявате дадените писмено от Застрахователя и от компетентни органи предписания за отстраняване на източниците на опасност за 

причиняване на вреди;
- да осигурявате достъп на Застрахователя или на оторизирани от него представители за проверка на състоянието на застрахованите култури;
- незабавно да уведомявате писмено Застрахователя за всички новонастъпили обстоятелства, които имат значение за риска, вкл. и за всяка 

смяна на 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 предоставите писмо-опис на увредените култури по кадастрални или други номера, местности, блокове и площи. Отделно се посочват 

културите, които са напълно или частично увредени в началната си фаза на развитие и се налага да бъдат презасадени със същите или с други 
култури; 

- да не предприемате действия по презасаждане, както и да не прибирате реколтата от увредените култури без съгласието на Застрахователя 
и без оставяне на пробни парцели;

- да вземете необходимите мерки за ограничаване на размера на вредите, компенсиране на загубите и оползотворяване на продукцията от 
засегнатите култури;

- да осигурите свободен достъп на Застрахователя до увредените култури 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? 
Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата и часа, посочени в полицата за начало, при условие, че е платена дъл-
жимата застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане) и не по-рано от сроковете, посочени в Общите условия на 
застраховката за различните видове култури. Застрахователното покритие изтича след пълното прибиране на реколтата по видове култури, 
не по-късно от обичайното за съответните райони време, но не по-късно от 23.59 часа на 20 ноември или на деня на предсрочното му пре-
кратяване. 

Как мога да прекратя договора?
Застраховка „Земеделски култури“ 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, Застрахователят 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 неизте-
клата част от застраховката.


