ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЖИВОТНИ
І. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. По тези Общи условия „Дженерали Застраховане”
АД, наричано по-нататък Застраховател, застрахова
срещу платена застрахователна премия животни,
собственост на физическо или юридическо лице,
наричано по-нататък Застрахован. Застраховката може
да бъде сключена и в полза на трето лице (т.нар. трето
ползващо се лице), посочено в застрахователната
полица.
ΙІ. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
2. По тези Общи условия се застраховат:
2.1. едри рогати животни (говеда и биволи) на
възраст над 6 месеца до 8 години;
2.2. еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и
магарета) на възраст над 6 месеца до 12 години;
2.3. свине за разплод (свине майки и нерези) - на
възраст над 6 месеца до 4 години;
2.4. овце и кози – на възраст над 6 месеца до 6
години;
2.5. подрастващи прасета и свине за угояване с
живо тегло над 20 килограма;
2.6. птици, отглеждани във ферми за интензивно
птицевъдство (монолитни помещения, оборудвани със
системи за отопление и вентилация, съобразени с
технологичните изисквания и норми за отглеждане на
птици) - подрастващи, стокови носачки, родители,
бройлери, пуйки, гъски, патици и др.;
2.7. кошери с пчелни семейства.
3. Подлежат на застраховане само животни, които
към датата на сключване на застраховката са клинично
здрави, в добро общо състояние, осигурени с
доброкачествена храна, условия за отглеждане,
профилактика
и
лечение,
в
съответствие
с
ветеринарните и зоотехническите изисквания.
4. Състезателни и племенни коне и кучета (домашни
любимци, кучета-водачи, ловни и използвани за
охрана) се застраховат по Специални условия.
5. Не се застраховат животни:
5.1. болни, изтощени, сакати, недъгави и наранени;
5.2. стопански брак или технологичен отпадък;
5.3. в положение на залежаване преди и след
раждане;
5.4. реагирали положително при диагностични
изследвания за заразни заболявания;
5.5. отглеждани в населени места, обявени за
заразени
със
заразни
заболявания,
засягащи
съответния вид;
5.6. неосигурени с необходимите за вида условия за
отглеждане.
IIІ. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
6. Застрахователят обезщетява Застрахования за
причинените му имуществени вреди в резултат от
проявяване спрямо застрахованите животни на някой
от рисковете, разпределени в следните клаузи:
КЛАУЗА 1: Смърт от пожар, природни бедствия и
злополука (ОСНОВНО ПОКРИТИЕ).
КЛАУЗА 2: Смърт от заразни заболявания.
По
тази
клауза
Застрахователят
покрива
имуществените вреди на Застрахования от смърт на
застраховани животни вследствие на изброените подолу
заразни
заболявания
или
държавни
епидемиологични мерки за борба с тях:
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а. при едри рогати животни: устрел, бяс, антракс,
туберкулоза, шап, бруцелоза, тетанус, злокачествен
оток, пастьорелоза, шарка и лептоспироза;
б. при еднокопитни животни: сап, мит, бяс, антракс,
туберкулоза, бруцелоза, тетанус и лептоспироза;
в. при овце и кози: бяс, антракс, туберкулоза, шап,
бруцелоза,
тетанус,
пастьорелоза,
шарка,
лептоспироза и заразна ектима;
г. при свине: червенка, бяс, антракс, туберкулоза,
шап,
бруцелоза,
тетанус,
злокачествен
оток,
пастьорелоза, шарка и лептоспироза;
д. при птици (без бройлери) над 3-месечна възраст:
туберкулоза, псевдочума, левкоза, холера, Марекова
болест и шаркодифтерит;
е. при кошери с пчели: нозематоза и акароза.
Вредите по тази клауза се покриват при условие, че
животните са преминали задължителните мерки за
профилактика и борба срещу заразното заболяване,
причинило смъртта им, съгласно действащата
нормативна уредба за ветеринарномедицинската
дейност.
Заразното заболяване следва да е документално
потвърдено от акредитирана лаборатория.
КЛАУЗА 3: Смърт от незаразни и паразитни
заболявания.
Вредите по тази клауза се покриват при условие, че
незаразното или паразитно заболяване е потвърдено
клинично или патологоанатомично.
При застрахованите свине вредите по тази клауза
се покриват след достигане на живо тегло над 40 кг.
КЛАУЗА 4: Клане (убиване) по необходимост в
резултат от увреждане на застрахованите животни от
пожар, природни бедствия, злополука, заразни,
незаразни и паразитни заболявания.
Вредите по тази клауза се покриват при условие, че
клането (убиването) на животни е извършено в някой от
следните случаи:
- по писмено нареждане на лицензиран ветеринарен
лекар;
- когато животното е застрашено от неизбежна
смърт;
- когато проведеното лечение не дава положителен
резултат и се предполага летален изход;
- при провеждане на ветеринарно-санитарни
мероприятия за борба със заразни заболявания.
7. Дефиниции на покритите рискове.
7.1. пожар – горене, съпроводено с излъчване на
топлина и светлина, възникнало или излязло извън
определените желани граници и което е в състояние да се
разпространява чрез собствена енергия.

Рискът пожар се покрива само при обекти,
отговарящи на нормативните изисквания за пожарна
безопасност;
7.2. природни бедствия:
7.2.1. градушка – атмосферен валеж във вид на
различни по форма и размер ледени зърна;
7.2.2. буря - вятър със скорост над 15 м/сек. За целите
на застраховката към бурята се отнасят също вихрушката
- въртеливо движение на въздуха около вертикална ос и
смерчът - спускащ се от облаците фуниеобразен вихър;
7.2.3. проливен дъжд – падане на големи количества
валеж за кратко време. За проливен дъжд се приема
валеж, надвишаващ посочените по-долу стойности:

Общи условия за застраховане на животни

Време
(минути)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Валеж
2
(l/m )

Време
(часове)

2.50
3.80
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
9.60
10.25
11.00

1
2
3
4
12
24

Валеж
2
(l/m )
12.00
18.00
22.50
27.00
45.00
60.00

7.2.4. удар от мълния. Мълнията е електрически
искров разряд в атмосферата, проявяващ се
обикновено по време на буря;
7.2.5. наводнение - заливане на обикновено суха
територия от големи количества водни маси поради
тяхното преливане извън обичайните предели на
естествени и изкуствени водоизточници. Предизвиква
се от бързо топене на големи снежни маси, проливни
дъждове,
валежи
с
голяма
продължителност,
натрупване на ледени баражи в реките и др.;
7.3. злополука. За целите на тази застраховка под
злополука се разбира: взрив, нападение от диви
животни, удар или прегазване от пътно превозно
средство или удар от електрически ток, причинили
наранявания на застрахованите животни, водещи до
тяхната смърт или клане по необходимост.
IV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОКРИТИЕТО
8. Застрахователят не покрива вреди на
Застрахования, настъпили вследствие на:
8.1. неспазване на ветеринарните и зоотехническите
изисквания за отглеждане, хранене и ветеринарно
обслужване на застрахованите животни;
8.2. хранене и/или поене с недоброкачествени
фуражи и вода;
8.3.
недохранване,
гладуване,
канибализъм,
пренаселеност;
8.4. болести на нарушената обмяна на веществата
(недостиг на микро- и макроелементи, авитаминози и
миопатии) и остеопатии;
8.5. хранителни отравяния;
8.6. травми: счупване на кости, разтягане и
изкълчване на стави, прободни и разкъсни рани,
срязване на сухожилия и др. (с изключение на
настъпилите по злополука, съгласно т. 7.3);
8.7. хронични заболявания;
8.8.
непотърсена
своевременно
компетентна
ветеринарномедицинска помощ за предотвратяване на
заболявания или смърт на животни;
8.9. неизпълнение на указанията на ветеринарните
органи за профилактика, лечение или клане по
необходимост;
8.10. клане на животните по стопански съображения
– поради напреднала възраст, загуба на разплодни и
продуктивни качества, стопански брак, технологичен
отпадък или предаване за редовно (планово) клане;
8.11. земетресение;
8.12. война, нахлуване на неприятел, гражданска
война, военен преврат, военно положение, граждански
размирици или вълнения, военни учения или други
действия, имащи военен характер, бунт, въстание,
тероризъм;
8.13. кражба, грабеж, изгубване, бягство от стадото;
8.14. екологично замърсяване, ядрена експлозия,
радиоактивни продукти и замърсяване от тях или
йонизиращо лъчение.
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V. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
9. Застраховката се сключва въз основа на
подадено
от
Застраховащия
Предложение
за
застраховане. При сключване на застраховката
Застраховащият е длъжен точно и изчерпателно да
отговори на всички поставени му от Застрахователя в
предложението за застраховане въпроси и да посочи
обстоятелствата, които са му известни.
10. Застраховката се сключва след ветеринарен
преглед и оценка на здравословното състояние на
животните,
извършени
от
оторизирано
от
Застрахователя лице. Действията по предходното
изречение не се извършват при подновяване на
застраховката за следващ период, без прекъсване на
застрахователното
покритие,
освен
ако
Застрахователят прецени, че са необходими.
11. Ако Застраховащият съзнателно е обявил
неточно или е премълчал обстоятелство, при
наличието на което Застрахователят не би сключил
договора, ако е знаел за това обстоятелство,
Застрахователят може да прекрати договора в
едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. В
този случай Застрахователят задържа платената част
от премията и има право да иска плащането й за
периода до прекратяването на договора.
12. Ако съзнателно неточно обявеното или
премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че
Застрахователят би сключил договора, но при други
условия, той може да поиска изменението му. Това
право може да се упражни в едномесечен срок от
узнаване на обстоятелството. Ако Застраховащият не
приеме предложението за промяна в двуседмичен срок
от получаването му, договорът се прекратява с
последиците по т. 11.
13. Когато в случаите по т. 11 и т. 12 настъпи
застрахователно събитие, Застрахователят може да
откаже
изцяло
или
частично
плащане
на
застрахователно обезщетение, ако неточно обявеното
или
премълчаното
обстоятелство
е
оказало
въздействие за настъпването на събитието. Когато
обстоятелство по т. 11 и т. 12 е оказало въздействие
само за увеличаване на размера на вредите,
Застрахователят може да намали обезщетението
съобразно
съотношението
между
размера
на
платената премия и на премията, която трябва да се
плати според реалния застрахователен риск.
14. Застраховката се сключва за всички животни от
вида (производствената група) в животновъдния обект.
15. Животни от основно стадо се застраховат въз
основа на техния брой към първо число на месеца или
към датата на сключване на застраховката.
16. Животни от групите подрастващи, угояване,
тест, ремонт и бройлери се застраховат въз основа на
броя им, заложен за отглеждане през срока на
застраховката. През последния месец от действието на
застраховката със счетоводна справка се установява
действителният
брой
животни,
за
които
Застрахователят
е
осигурявал
застрахователно
покритие.
17. Договорът за застраховка се сключва в писмена
форма като застрахователна полица, в която
задължително се посочват уговорените между страните
покрити
рискове.
Неразделна
част
от
застрахователната полица са настоящите Общи
условия. При несъответствие между застрахователната
полица и тези Общи условия има сила уговореното в
полицата.
VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
18. Застрахователната сума се

определя

Общи условия за застраховане на животни

по

взаимно договаряне, съобразно индивидуалните
качества на животните - порода, възраст, продуктивни
качества и др. Застрахователната сума за кошери с
пчелни семейства се образува от стойностите на
кошера, пчелното семейство, меда и восъка.
19. Животни от един и същи вид, група и категория,
собственост на едно и също юридическо или физическо
лице, които не могат да бъдат идентифицирани по
безспорен начин, се застраховат за една и съща
застрахователна сума.
20. Животни, които са новопридобити или са
достигнали застрахователна възраст и тегло по време
на действието на вече сключена застраховка, се
застраховат
за
застрахователната
сума
на
застрахованите по-рано животни от същия вид
(производствена група).
VІІ. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА. ПЕРИОД НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ЗАСТРАХОВКАТА
21. Застраховката се сключва за срок от една
година. По желание на Застраховащия застраховката
може да се сключи и за по-кратък срок, но за не помалко от един месец.
22. Застрахователното покритие започва:
22.1. в 00:00 часа на деня, следващ плащането на
застрахователната премия или на първата вноска от
нея при разсрочено плащане на премията – за
основното покритие по КЛАУЗА 1 и за вреди от пожар,
природни бедствия и злополука по Клауза 4.
22.2. в 00:00 часа на шестнадесетия ден след
датата на плащане на застрахователната премия или
на първата вноска от нея при разсрочено плащане (т.е.
след изтичането на определен карантинен период) – за
покритията по Клауза 2 и Клауза 3 и за вреди от
заразни, незаразни и паразитни заболявания по Клауза
4.
23. Застрахователното покритие се прекратява в
24:00 часа на деня, посочен за негов край в
застрахователната полица.
24. Застраховката може да се поднови за следващ
срок през последния месец от периода на
застрахователното покритие по полицата. За новия
срок се сключва нова застрахователна полица. При
подновяване на застраховката без прекъсване на
застрахователното покритие, изискването по т. 22.2 за
начало
на
застрахователното
покритие
след
изтичането на карантинен период не се прилага.
25. Застрахователният договор може да бъде
прекратен предсрочно:
25.1.
едностранно от Застрахователя - чрез
изпращане на седемдневно писмено предизвестие до
другата страна по договора;
25.2. едностранно от Застраховащия - чрез
изпращане
на
писмено
уведомление
до
Застрахователя, придружено от застрахователната
полица. Договорът се прекратява от датата на
получаване на уведомлението от Застрахователя;
25.3. при условията и в срока на т. 11 от тези Общи
условия – с изпращането от Застрахователя на
седемдневно писмено предизвестие до другата страна
по договора;
25.4. в други случаи, предвидени в закона, тези
Общи условия или издадени Специални условия или
добавъци.
26. При предсрочно прекратяване на застраховка
застрахователната премия се преизчислява за
изтеклия период на застрахователното покритие.
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26.1. Застраховащият дължи на Застрахователя
невнесената премия за изтеклия период на
застрахователното покритие.
26.2. Частта от премията, която подлежи на
връщане от Застрахователя на Застраховащия, се
определя, като платената премия се намали с:
26.2.1. премията, дължима за изтеклия период на
застрахователното
покритие,
изчислена
пропорционално, и
26.2.2.
административните
разходи
на
Застрахователя,
направени
до
датата
на
прекратяването.
VIIІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
27. Размерът на застрахователната премия се
определя от Застрахователя, в зависимост от
застрахователната сума и тарифата за избраното от
Застраховащия покритие от рискове.
28. Застрахователната премия може да бъде
платена еднократно или разсрочено - на две или три
вноски. При разсрочено плащане на застрахователната
премия минималният размер на първата разсрочена
вноска е 40% от дължимата премия и се заплаща при
сключване на застраховката. Останалите вноски се
заплащат в следните срокове и размери:
28.1. при уговорено разсрочено плащане на
премията на две вноски: втората вноска, в размер на
60% от премията, се заплаща до 180-ия ден от датата
на сключване на застраховката;
28.2. при уговорено разсрочено плащане на
премията на три вноски: втората вноска, в размер на
30% от премията, се заплаща до 180-ия ден, а третата
вноска, в размер на 30% от премията - до 270-ия ден от
датата на сключване на застраховката.
29. Когато застраховката се сключва за срок, пократък от една година, застрахователната премия се
заплаща еднократно и нейният размер се определя,
както следва:
срок на застраховката в месеци
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30. При неплащането на разсрочена вноска от
застрахователната премия в срока, уговорен в
полицата,
Застрахователят
може
да
намали
застрахователната сума пропорционално на платената
до момента премия, да измени или да прекрати
договора за застраховка. Застрахователят може да
упражни едно от правата си, посочени в предходното
изречение, не по-рано от петнадесет дни от деня, в
който Застрахованият е получил писмено уведомление
от страна на Застрахователя. Писменото уведомление
се смята за връчено и застрахователната полица се
прекратява автоматично, когато Застрахователят е
избрал правото да прекрати договора и в полицата
изрично е посочено, че договорът ще се смята за
прекратен след изтичането на 15-дневен срок от датата
на падежа на разсрочената вноска.
31. Ако дължимата разсрочена вноска бъде
заплатена след определения за нея в полицата падеж,
но преди да е изтекъл петнадесетдневният срок на
уведомлението по т. 30, застраховката остава в сила
при условията, при които е сключена.
32. Когато застрахователното събитие е настъпило
преди застрахователната премия да е издължена
изцяло,
Застрахователят
може
да
прихване
неиздължената
премия
от
размера
на
застрахователното обезщетение.
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33. Застрахователната премия се преизчислява
през последния месец от действието на застраховката
въз основа на т. 16 от тези Общи условия.
ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
34. Застраховащият/Застрахованият е длъжен:
34.1. да спазва ветеринарно-зоотехническите
изисквания за гледане, хранене, профилактика и
опазване на застрахованите животни и да се грижи за
тях с грижата на добър стопанин;
34.2. да допуска Застрахователя да извършва
проверки, а също да спазва и изпълнява всички
предписания, дадени му от Застрахователя и от
компетентните органи за отстраняване на източниците
на опасност за причиняване на вреди;
34.3. писмено да уведомява Застрахователя,
незабавно след узнаването, за новонастъпили
обстоятелства, за които при сключването на полицата
Застрахователят е поставил писмено въпрос;
34.4.
в
седемдневен
срок
да
застрахова
новопостъпилите, новопридобитите или достигналите
застрахователна възраст и тегло животни;
34.5. при заболяване на застраховано животно:
34.5.1. своевременно да осигури компетентна
ветеринарна помощ и да изпълни дадените му от
ветеринарния орган указания за лечение или
нареждания за клане по необходимост;
34.5.2. да извърши клане по необходимост, ако
животното е застрашено от неизбежна смърт или ако
проведеното лечение не дава положителен резултат и
се очаква летален изход;
34.6. писмено да уведоми Застрахователя,
незабавно след узнаването:
34.6.1. при завишаване на нормалната смъртност на
отглежданите животни;
34.6.2 при промяна или влошаване на условията за
отглеждане на животните или на епидемиологичния
статус в животновъдния обект;
34.6.3. при промяна на собствеността върху
застрахованите животни.
35. При настъпване на застрахователно събитие
Застраховащият/Застрахованият е длъжен:
35.1. в срок до 3 работни дни писмено да уведоми
Застрахователя за събитието, а обслужващия
стопанството лицензиран ветеринарен специалист –
незабавно;
35.2. да подаде Уведомление за настъпила вреда
(по образец на Застрахователя);
35.3. да извърши необходимите действия за
ограничаване на вредите;
35.4. да осигури на Застрахователя пълен достъп до
застрахования обект за извършване на оглед;
35.5. да представи на Застрахователя следните
документи:
35.5.1. акт за ликвидация – в случай, че
Застрахованият е юридическо лице. Актовете за
ликвидация се представят ежемесечно, до 20-о число
на месеца, следващ отчетния.
35.5.2. удостоверение от съответната районна
служба
„Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението” - при смърт на животни от пожар;
35.5.3. удостоверение от филиала на НИМХ при
БАН, обслужващ съответната територия - при смърт на
животни от буря;
35.5.4. анкета за мястото и обстоятелствата, при
които е настъпило събитието - при смърт на животни от
злополука;
35.5.5. протокол от извършена аутопсия - при смърт
на животни (с изключение на пчели);
35.5.6. документ от акредитирана лаборатория за
установено заразно заболяване – при смърт на
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животни от заразно заболяване;
35.5.7. ветеринарномедицинско свидетелство или
писмено нареждане (служебна бележка) за клане по
необходимост, издадена от лицензиран ветеринарен
лекар;
35.5.8. протокол от следкланичния преглед,
извършен от официалния ветеринарен лекар в
кланичното заведение - при клане по необходимост;
35.5.9.
други,
изискани
от
Застрахователя,
документи,
необходими
за
установяване
на
застрахователното събитие, правото на обезщетение и
размера на вредите.
36. При подадено Уведомление за настъпила вреда
и заявена претенция за обезщетение, Застрахователят
е длъжен:
36.1. да образува ликвидационна преписка въз
основа на подаденото уведомление;
36.2. да извърши оглед и оценка на вредите;
36.3. да изплати застрахователно обезщетение или
мотивирано да откаже плащането в срок до 15 работни
дни, след като Застраховащият/Застрахованият е
изпълнил задълженията си по т. 35.5 от тези Общи
условия.
37. Застрахователят има право:
37.1. да проверява Застрахования за спазването на
задълженията му по т. 34.1 от тези Общи условия;
37.2. ако установи, че към деня на настъпване на
застрахователното събитие броят на застрахованите
животни е по-малък от броя на наличните животни от
същия вид (производствена група) - да намали
застрахователното обезщетение с такъв процент,
какъвто е процентът на незастрахованите животни
спрямо общия брой на животните;
37.3. да намали съответно застрахователното
обезщетение, ако Застрахованият не е изпълнил
своето задължение по т. 34.5.2;
37.4. да откаже плащането на застрахователно
обезщетение, ако:
37.4.1. настъпването на застрахователното събитие
е следствие от неизпълнение на някое от
задълженията на Застрахования по т. 34.1, 34.2 и
34.5.1 от тези Общи условия;
37.4.2.
Застраховащият/Застрахованият
не
е
изпълнил задължението си в срока по т. 35.1 от тези
Общи условия с цел да попречи на Застрахователя да
установи обстоятелствата, при които е настъпило
събитието,
или
неизпълнението
е
направило
невъзможно установяването им от Застрахователя.
Застрахователят има право да откаже плащането и
когато, въпреки уведомяването му в срока по т. 35.1, е
бил поставен в невъзможност да установи наличието
на застрахователното събитие или на обстоятелствата,
при които е настъпило събитието.
37.4.3.
Застраховащият/Застрахованият
не
е
изпълнил задълженията си по т. 35.3, т. 35.4 и 35.5 от
тези Общи условия;
37.4.4. лицето, което има право да получи
застрахователното
обезщетение,
умишлено
е
причинило застрахователното събитие;
37.4.5. Застраховащият умишлено е причинил
застрахователното събитие с цел получаване на
обезщетението от друго лице.
Х. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
38. При подадено от Застраховащия/Застрахования
Уведомление за настъпила вреда огледът на място, с
цел установяване на вредите, се извършва от
представител на Застрахователя. Застрахователят
може да ползва вещо лице за своя сметка.
39. За наличието на вреди от покрит по
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застрахователната
полица
риск
се
съставя
ликвидационен акт. Ликвидационният акт се подписва
от представител на Застрахователя и от Застрахования
или от упълномощен негов представител.
40. Размерът на застрахователното обезщетение е,
както следва:
40.1. при смърт на застраховани животни от:
40.1.1. пожар, природни бедствия и злополука –
100% от застрахователната сума на брой застраховано
животно;
40.1.2. заразните заболявания, посочени в Клауза 2,
точки а, б, в, г и д – 100% от застрахователната сума на
брой застраховано животно;
40.1.3. незаразни и паразитни заболявания - 60, 70
или 80% от застрахователната сума на брой
застраховано
животно,
според
избора
на
Застрахования при сключване на застраховката;
40.1.4. пожар и природни бедствия при бройлери –
100% от застрахователната сума на брой;
40.2. при клане (убиване) по необходимост на
застраховани животни вследствие на пожар, природни
бедствия,
злополука,
незаразни
и
паразитни
заболявания – 40% от застрахователната сума при
едри рогати и еднокопитни животни и 30% от
застрахователната сума – при овце, кози и свине;
40.3. при клане (убиване) по необходимост
вследствие на заразните заболявания, посочени в
Клауза 2, точки а, б, в и г – 100% от разликата между
застрахователната сума и реализирания приход от
продажбата на добитите продукти (месо, кожа и др.);
40.4. при смърт на застраховани пчелни семейства
от нозематоза и акароза – до 100% от стойността на
пчелното семейство;
40.5. при вреди от пожар, природни бедствия и
злополука при кошери с пчелни семейства – до 100% от
застрахователната сума на кошер с пчелно семейство.
ХІ. ДАВНОСТ. ПРАВО НА РЕГРЕСЕН ИСК
41. Всички права, произтичащи от тази застраховка,
се погасяват с изтичане на 3 (три) години от датата на
настъпване на застрахователното събитие.
42.
С
плащането
на
застрахователното
обезщетение Застрахователят встъпва в правата на
Застрахования
до
размера
на
изплатеното
обезщетение и направените разноски за неговото
определяне срещу лицата, изброени в чл. 410, ал. 1 от
Кодекса за застраховането.
43. Застрахователят встъпва в правата на
Застрахования срещу лице, което е възходящ,
низходящ или негов съпруг, както и ако принадлежи
към домакинството на Застрахования (по смисъла на §
1, т. 23 от Допълнителните разпоредби към Кодекса за
застраховането) или живее във фактическо съпружеско
съжителство с него, ако същото е действало умишлено.
44. Застраховащият/Застрахованият е длъжен да
съдейства на Застрахователя при упражняване на
правата му срещу причинителя на вредата.
45. Отказът на Застрахования от правата му срещу
трети лица няма сила за Застрахователя при
упражняване на неговите регресни права.
ХIІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
46. Споровете, възникнали между страните по
изпълнението на застрахователния договор, се
разрешават доброволно чрез преговори, в дух на
сътрудничество, в съответствие с настоящите Общи
условия и действащото българско законодателство.
При непостигане на съгласие споровете се отнасят
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пред компетентния български съд.
47. Ползвателят на застрахователни услуги може да
подава възраженията си срещу решенията на
Застрахователя директно на адреса на управление на
Застрахователя в гр. София или пред която и да е
негова главна агенция и генерална агенция в страната.
48. Заглавията на разделите по тези Общи условия
са само указателни с оглед систематизацията им и
само от тях не могат да се правят изводи относно
наличието или липсата на право или задължение на
някоя от страните, нито пък може да се извлича каквато
и да било уредба на отношенията между страните по
договора за застраховка, ако тези изводи не се опират
на конкретна клауза или клаузи на тези Общи условия.
49. Застрахователят съхранява и обработва
личните данни на ползвателите на застрахователни
услуги при спазване изискванията на закона.
50. Със сключването на застрахователния договор,
Застраховащото лице дава съгласие за доброволно
предоставяне, обработка и съхраняване на личните
данни, които предоставя на Застрахователя за целите
на застраховката.
51. Ползвателите на застрахователни услуги имат
право на информация и достъп до отнасящите се за
тях лични данни, обработвани от Застрахователя, като
информацията и достъпа до тях им се предоставят
безплатно.
52. Ползвателите на застрахователни услуги
осъществяват правото си на достъп до обработваните
от Застрахователя техни лични данни с писмено
заявление до последния.
53. Ползвателите на застрахователни услуги имат
право:
53.1. да възразят пред Застрахователя срещу
обработването на личните им данни - само при наличие
на основание за това;
53.2. да възразят срещу обработването на личните
им данни за целите на директния маркетинг;
53.3. да бъдат уведомени, преди личните им данни
да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или
използвани от тяхно име като им бъде предоставена
възможност да възразят срещу такова разкриване или
използване;
53.4. да поискат от Застрахователя да заличи,
коригира
или
блокира
техни
лични
данни,
обработването на които не отговаря на изискванията на
закона.
54.
Изменения
или
допълнения
на
застрахователната полица се извършват по общо
съгласие
на
страните.
За
изменението
или
допълнението се сключва добавък към полицата, който
става неразделна част от нея.
55.
Предложението
за
застраховане,
застрахователната полица, тези Общи условия, както и
издадените към тях Специални условия и/или
добавъци (ако са издадени такива) в своето цяло
съдържат и съставляват договора за застраховка и са
неразделни една от друга части на същия.
56. За неуредените въпроси в тези Общи условия и
в застрахователната полица се прилага Кодексът за
застраховането, Търговският закон и другите норми на
българското законодателство.
57. Настоящите Общи условия са приети от
Управителния съвет на „Дженерали Застраховане” АД с
протокол № 50 от 30.11.2015 г. и са изменени с
решения по Протокол № 17 от 25.04.2016 г. и Протокол
№ 10 от 21.04.2017 г.
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