
І ІІ ІІІ ІV V
вариант вариант вариант вариант вариант

Жилищни сгради 
 А, Б1,Б2, Д1, Д2, Д3,З, В
Чс – Чупене на стъкла и витрини 150.00 200.00 250.00 300.00 400.00 
ГО – Отговорност към трети лица 200.00 250.00 300.00 350.00 450.00 

Застрахователна премия сгради 15.00 25.00 30.00 40.00 60.00 

Движимо имущество 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 7,000.00 
 А, Б1,Б2, Д1, Д2, Д3,З ,В
Кр - Кражба чрез взлом, с използване на 
техническо средство 

1,000.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 4,000.00 

Застрахователна премия движимо 
имущество в лева / евро

10.00 20.00 20.00 35.00 55.00 

Обща застрахователна премия 
/лева/евро за всички рискове:

25.00 45.00 50.00 75.00 105.00 

Данък 2% върху ЗП /лева/евро: 0.50 0.90 1.00 1.50 2.10 
Дължима сума с включен данък 
/лева/евро:

25.50 45.90 51.00 76.50 107.10 

Тарифа за пакетна застраховка "Домът Ви"

Покрити рискове, групирани в клаузи, както следва:

Клауза А – Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети; 

Клауза Б 2 – Градушка, Измръзване /замръзване/ на стоково-материални запаси;

Клауза Д1-Удар от пътно превозно средство или животно, при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях ,  
увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; 

Лимит на отговорност /застрахователна сума/ в лева/евро
Застрахователно покритие

5,000.00 

Настоящата ТАРИФА е одобрена с протокол на Съвета на директорите на "Европейска Застрахователна и 
Осигурителна Компания" ЗАД от 02.02.2018г. и влизат в сила от същата.

Клауза Д2 – Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на вода от спринклерни 
инсталации; 
Клауза Д3 - Късо съединение и токов удар;
Клауза З – Земетресение; 
Клауза Кр – Кражба чрез взлом, включително с използване на техническо средство; 

Към настоящата тарифа не се прилагат намаления и застраховката се сключва за срок от една година.

При застрахователна сума в евро, застрахователната премия в евро се изчислява по фиксинг на БНБ в деня на сключване на 
застраховката и се събира в лева.

50,000.00 30,000.00 

Клауза Чс – Чупене на стъкла и витрини; 
Клауза ГО – Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск; 

10,000.00 20,000.00 

Клауза В – Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия; 


