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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 „Животни, птици, кошери с 
пчели и риба“, които може да получите още преди сключване на застраховката и представляват неразделна част от застрахователния договор. 

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Животни, птици, кошери с пчели и риба“ е доброволна застраховка, по която Застрахователят срещу платена премия застрахова 
животни, птици, кошери с пчели и риба, подробно изброени в Oбщите условия на застраховката, и покрива смърт или клане (убиване) по не-
обходимост, настъпили вследствие на рискове (застрахователни събития), посочени в „Покрити рискове“ на Общите условия на застраховката. 
При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение, съгласно условията на застраховател-
ния договор.

Какво покрива застраховката?
Тази застраховка покрива смърт или клане (убиване) по 
необходимост на маркирани едри рогати животни на въз-
раст над 3 месеца, маркирани еднокопитни животни на 
възраст от 6 месеца до 15 години включително, маркира-
ни овце и кози на възраст над 3 месеца, свине за разплод 
над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угоява-
не с живо тегло над 20 кг, птици (подрастващи, носачки 
и бройлери), отглеждани при интензивни условия, реги-
стрирани кошери с пчели, риба, отглеждана във водоеми 
за интензивно рибовъдство, кучета, елитни и състезател-
ни коне, патици и гъски за производство на черен дроб, 
екзотични животни, животни да ценни кожи, отглеждани 
при интензивни условия, настъпили вследствие на след-
ните рискове:

 Пожар – за пожарообезопасени животновъдни обек-
ти;

 Природни бедствия – буря, ураган (вихрушка, смерч), 
проливен дъжд, градушка, наводнение, свличане и 
срутване на земни пластове, удар от мълния;

 Злополуки – обгаряне от взрив, нападение от диви 
животни, действие на електрически ток, удар от ППС, 
счупване на кости при механичен удар и падане в 
пропаст при паша, удавяне, потвърдени и доказани от 
съответните органи или по анкетен път;

 Заразни болести или мерки за борба с тях, потвърде-
ни лабораторно от БАБХ (Българска агенция по без-
опасност на храните), подробно изброени в общите 
условия на застраховката;

 Незаразни, паразитни и други болести;
Отговорността на Застрахователя е до размера на за-
страхователната сума на застрахованите животни, птици, 
кошери с пчели и риба, която се договаря между Застра-
хователя и Застрахования. Застрахователните суми се 
договарят за отделните видове животни, птици, кошери 
с пчели и риба са съобразени със съществуващите па-
зарни цени, като задължително се вземат под внимание 
индивидуалните качества на животните (порода, възраст, 
разплодни и продуктивни качества и др.) и условията за 
отглеждане.

Какво не покрива застраховката?
По застраховка „Животни, птици, кошери с пчели и риба“ 
не се застраховат животни и птици:

 Болни, изтощени, куци, без зъби, слепи (частично или 
пълно), с наранявания, набивки по копитата, кожни 
заболявания (краста, лишеи и др.), залежали се преди 
и след раждане, а също така и животни със злонравни 
прояви, отпаднали от стадата като стопански брак и 
технологичен отпад;

 Показали положителна реакция при диагностични из-
следвания за заразни заболявания;

 Намиращи се в населени места, обявени за заразени, с 
изключение на видовете невъзприемчиви към зараз-
ната болест.

 Не се покрива риска смърт или клане по необходи-
мост, причинени от:

 Умишлени действия или груба небрежност от страна 
на Застрахования, упълномощено от него лице или 
трето ползващо лице;

 Неизпълнение на указанията на БАБХ за лечение или 
за своевременно клане по необходимост, както и не-
спазване на ветеринарно-санитарните изисквания за 
оползотворяване на месото;

 Неспазване ветеринарно-медицинските и зоохиги-
енни изисквания за гледане, хранене (използване на 
недоброкачествени фуражи и вода), опазване на жи-
вотните и непредприемане на мерки (непотърсена 
своевременно ветеринарно-медицинска помощ) за 
предотвратяване заболявания и смърт на застрахова-
ните обекти;

 Клане по стопански съображения (безплодие, напред-
нала възраст, маломлечие, износеност на разплодни-
те и продуктивните органи, промишлен брак и др.);

 И други, подробно описани в Общите условия на за-
страховката. 

Има ли ограничения на покритието?
Не се обезщетяват вреди в резултат на:

 Псевдочума, марекова болест, левкоза, пастьорелоза 
(холера), туберкулоза и шарко-дифтерит на птици до 3 
месеца;

 Незаразни, паразитни и други болести за телета и аг-
нета до 6 месеца, прасета до 40 кг живо тегло, птици, 
риба и пчелни семейства;

 И други, подробно описани в Общите условия на за-
страховката. 

Покритието е ограничено в рамките на рисковете и из-
ключенията, които са подробно описани в застраховател-
ната полица и Общите условия на застраховката.

Продукт: Застраховка „Животни, птици, 
кошери с пчели и риба“



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

застрахователната полица адрес. 

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;
- да попълните въпросник с изчерпателни отговори на въпросите, отнасящи се за животните, подлежащи на застраховане.

По време на действие на договора:
- да уведомявате писмено Застрахователя за всички новонастъпили обстоятелства по време на действие на застраховката, вкл. 

завишаване на нормалната смъртност и промяна или влошаване условията на отглеждане;
- да спазвате зооветеринарните изисквания за гледане, хранене и опазване на застрахованите обекти и при заболяване на същите 

да осигурите своевременна ветеринарно-медицинска помощ;
- да спазвате предписанията на Застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за 

причиняване на вреди;
- да допускате и съдействате на Застрахователя по всяко време за извършване на проверки на застрахованите животни, птици, 

кошери с пчели и риба;
- да предприемете мерки за предпазване на застрахованите животни, птици, кошери с пчели и риба от вреди, за предотвратяване 

настъпването на застрахователни събития.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да уведомите писмено Застрахователя, длъжностния ветеринарен лекар, обслужващ населеното място или местните органи на 

изпълнителната власт (кметството или общината) за настъпилото застрахователно събитие в срокове, описани в Общите условия 
на застраховката, както и да спазвате определените срокове за съставяне на актове, протоколи и други документи, изисквани от 
Застрахователя; 

- да допускате и съдействате на Застрахователя по всяко време за извършване на оглед за установяване на събитието и действителния 
размер на щетата; 

- да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и 
размера на вредите;

- да вземете необходимите мерки за ограничаване и намаляване 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 плате-
на при сключването на застрахователния договор, но не по-късно от датата, посочена за начало на застрахователното покритие, ос-
вен ако не е уговорено друго в полицата. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочени-
те 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 24.00 часа на петнадесетия 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? 
Застрахователният договор обичайно се сключва за срок от 12 месеца, освен ако не е уговорено друго. Периодът на застрахова-
телното покритие започва да тече от датата и часа, посочени в полицата за начало, при условие, че е платена дължимата застрахо-
вателна премия (или първата вноска при разсрочено плащане), като за смърт или клане по необходимост в резултат на болести, 
застрахователното покритие започва не по-рано от 16-ия ден от началото на застраховката. Застрахователното покритие изтича в 
23.59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или на деня на предсрочното му прекратяване. 

Как мога да прекратя договора?
Застраховка „Животни, птици, кошери с пчели и риба“ може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие до За-
страхователя, съгласно Общите условия на застраховката, в т.ч. и в случаите, когато застрахователното събитие е настъпило преди 
изтичане на карантинния срок. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия, Застра-
хователят има право на премията за изтеклата част от договора, като връща на Застраховащия само частта от премията за неизте-
клата 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. 


