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ГРУПОВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА  
/ОТВОРЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 360 от КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ/  

№ 1110100000276788/ 31.10.2022г.  
 

ЗА ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО „ДЗИ - КОМФОРТ ЗА ДОМА“ 
за клиенти на „Обединена Българска Банка“ АД, в качеството им на ползватели на ОББ Мобайл 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛ “ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД 

АДРЕС гр. София, 1463, бул.Витоша 89Б 

ЕИК 121718407 

ЗАСТРАХОВАЩ  „ОББ” АД  

АДРЕС гр. София, 1463, бул.Витоша 89Б 

ЕИК 000694959 

ЗАСТРАХОВАН / 
ЗАЯВИТЕЛ 

Клиенти на ОББ, които са Физически лица /ФЛ/, български или чуждестранни 
граждани, сключили договор със Застраховащия за ползване на услугата „Онлайн 
банкиране“ и активирали специализираното приложение „ОББ Мобайл“ за мобилни 
устройства, наречено мобилно банкиране за операционни системи HMS, iOS и Android, 
които са заявили ползването на услугата „Онлайн присъединяване към застраховка“ 
(„Услугата“) за присъединяване към Груповата застрахователна полица (Групова 
полица) и за които Застраховащият е обявил пред Застрахователя, а Застрахователят 
е потвърдил и удостоверил застрахователно покритие чрез регистрация в 
информационната система на Застрахователя, издаване на застрахователен 
сертификат и подписване на протокол-опис за присъединяване между Застраховащия 
и Застрахователя към Груповата полица.  

Идентификацията на Застрахования/Заявителя се извършва от Застраховащия. 
  

ПРЕДМЕТ НА 
ГРУПОВАТА ПОЛИЦА  

 

С настоящата Групова полица, при условията на отворен застрахователен договор по 
смисъла на чл. 360 от КЗ, Застрахователят приема да предоставя застрахователно 
покритие за недвижими имоти – сгради или части от сгради и движимото домашно 
имущество, съхранявано на закрито в тях, като съвкупност от вещи, което служи за 
ежедневна и обичайна употреба в бита /Имущество/, собственост на ФЛ, заявили 
ползването на Услугата при спазване на следните изисквания: 

• Застрахованият е заявил присъединяване, дадено при спазване на изискванията 
на Общите Условия за ползване на услугата за онлайн присъединяване към 

Групови застрахователни полици (ГП) чрез ОББ МОБАЙЛ (Условия за ползване на 
услугата) 

• Застраховащият е обявил на Застрахователя, а Застрахователят е потвърдил 
присъединяването чрез регистрация в информационната система на 
Застрахователя, издаване на застрахователен сертификат и подписване на 
протокол-опис между Застраховащия и Застрахователя за присъединяване към 
Груповата застрахователна полица 

Застрахователят застрахова обявено от Застрахования/Заявителя имущество срещу 
пълна загуба или частична щета за избраните срокове и  рискове, при 
застрахователна сума, застрахователна премия и начин, определени в съответствие 
с условията на  настоящата Групова застрахователна полица и Общи условия „ДЗИ - 
Комфорт за Дома” на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД. 

 

ОБЕКТ НА 
ЗАСТРАХОВКАТА: 

На застраховане подлежи следното имущество: 

Недвижимо имущество: Жилищни сгради или части от сгради – апартамент, къща 
или вила /указва се от Застрахования/ Заявителя /, заедно с прилежащите към тях 
мазета и тавани, гаражи, когато са част от застрахованата сграда,  

заедно с: 

Движимо имущество: Домашно имущество, като съвкупност от вещи, което се 
съхранява на закрито в застрахованите апартаменти/къщи и служи за обичайна и 
ежедневна употреба в бита /като обзавеждане, осветителни тела, домакински 
електроуреди, климатици, камини – сухи, с водна или въздушна риза, които не се 
нуждаят от вграждане, битова електроника и малогабаритни инструменти за битова 
употреба/, 
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което имущество е: 

• собственост на Застрахования; 

• изградено е  с масивна или полумасивна конструкция; 

• въведено е в експлоатация в съответствие с установения от закона ред; 

• целогодишно/денонощно обитавано; 

• обезопасено минимум с метални или усилени врати или решетки или заключващи 
устройства; 

• без увреждане над 10 000 лева за последните 36 месеца; 

• с местонахождение територията на Република България, записано като адрес на 
застрахованото имущество в сертификата; 

• не са изключени като обекти на застраховане съгласно ОУ „ДЗИ - Комфорт за 
дома” на Застрахователя. 

 
По желание на Заявителя/Застрахования и срещу заплащане на допълнителна 
премия, може да бъде добавено покритие за: 

• Гараж като самостоятелна постройка; 

• Ограда, прилежаща към застрахованото недвижимо имущество 

По условията на настоящата Групова полица не се застраховат изключени обекти и 
рискове съгласно Общи условия на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД за застраховка 
Имущество „ДЗИ - Комфорт за Дома“, вкл. 

• Земя, животни, растения, трайни насаждения; 

• Сгради паметници на културата; 

• Стопански / селскостопански сгради; 

• Обекти с производствено и предназначение за бизнес дейности, независимо дали 
са самостоятелни сгради или са части от жилищни сгради  

• Обекти на / в вода;  

• Обекти, които не са редовно въведени в експлоатация, на етап в строеж, монтаж 
или в състояние на ремонт; 

• Сгради с паянтова и дървена конструкция, плевни, сайванти, дървени фургони, 
каравани, павилиони; 

• Движимо имущество, съхранявано в мазета, тавани; АТВ, велосипеди, оръжия; 

• Оранжерии, фотоволтаици, слънчеви колектори и други съгласно указаното в 
Oбщите условия 
 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ / 
КЛАУЗИ: 

Съгласно Общи условия на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД за застраховка Имущество 
„ДЗИ - Комфорт за Дома”, Застрахователят предоставя покритие срещу рискове, 
включени в описаните по-долу Клаузи. 

Основно покритие : 

Застрахованият/ Заявителят избира един от три пакета с Клаузи: 

Пакет “Сребро”:  

• Клауза А „Пожар+“: Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на 
пилотирано летателно тяло, негови части или товар /Клауза А/ - основно покритие, 
което включва Клауза „Онлайн сигурност“ /кражба на самоличност, увреждане на 
онлайн репутация, спор свързан с продукт, закупен от онлайн търговец на дребно/; 

• Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм /Клауза А1/; 

• Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване 
на сняг и/или лед, измръзване/замръзване /Клауза Б/; 

• Изтичане на вода и пара /Клауза Д2/; 

• Разходи за временно настаняване /Клауза Д16/ само при застраховано основно 
жилище; 

• Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото 
застрахователно събитие, когато Застрахованият е действал с необходимата за 
случая грижа; отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или 
намерение за такова; разчистване на развалини и останки, отстраняване на 
последиците от настъпило застрахователно събитие; преместване, предпазване и 
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съхранение на застраховано имущество;  административни разходи за повторно 
изваждане / дубликат на документи, чертежи, увредени и / или унищожени от 
застрахователно събитие /ДР/; 

• Разходи за подмяна на външни брави, в случай на откраднат / изгубен ключ– 
прилага се за сертификати с премия за всеки годишен период от срока на 
застраховката над 100 лева. 

 

Пакет “Злато”:  

• Клауза А „Пожар+“: Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на 
пилотирано летателно тяло, негови части или товар /Клауза А/ - основно покритие, 
което включва Клауза „Онлайн сигурност“ /кражба на самоличност, увреждане на 
онлайн репутация, спор свързан с продукт, закупен от онлайн търговец на дребно/; 

• Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм /Клауза А1/; 

• Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване 
на сняг и/или лед, измръзване/замръзване /Клауза Б/; 

• Изтичане на вода и пара /Клауза Д2/; 

• Чупене на стъкла /Клауза Д9/; 

• Късо съединение и/или токов удар /Клауза Д15/; 

• Разходи за временно настаняване /Клауза Д16/ само при застраховано основно 
жилище; 

• Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото 
застрахователно събитие, когато Застрахованият е действал с необходимата за 
случая грижа; отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или 
намерение за такова; разчистване на развалини и останки, отстраняване на 
последиците от настъпило застрахователно събитие; преместване, предпазване и 
съхранение на застраховано имущество;  административни разходи за повторно 
изваждане / дубликат на документи, чертежи, увредени и / или унищожени от 
застрахователно събитие /ДР/; 

• Разходи за подмяна на външни брави, в случай на откраднат / изгубен ключ– 
прилага се за сертификати с премия за всеки годишен период от срока на 
застраховката над 100 лева. 

• Аварийни ремонти, необходими за обезопасяването и осигуряване на условия за 
обитаване на застрахования обект – водопроводни услуги, електрически услуги, 
ключарски услуги, стъкларски услуги, канализационни услуги; Спешно завръщане 
в застрахования обект; Разходи за закупуване на вещи от първа необходимост при 
аварийна ситуация /Клауза „SOS за Дома“/ 

 

Пакет “Платина ”:  

• Клауза А „Пожар+“: Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на 
пилотирано летателно тяло, негови части или товар /Клауза А/ - основно покритие, 
което включва Клауза „Онлайн сигурност“ /кражба на самоличност, увреждане на 
онлайн репутация, спор свързан с продукт, закупен от онлайн търговец на дребно/; 

• Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм /Клауза А1/; 

• Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване 
на сняг и/или лед, измръзване/замръзване /Клауза Б/; 

• Изтичане на вода и пара /Клауза Д2/; 

• Свличане на земни пластове /Клауза Д5/ 

• Удар от превозно средство /Клауза Д7/; 

• Късо съединение и/или токов удар /Клауза Д15/; 

• Разходи за временно настаняване /Клауза Д16/ само при застраховано основно 
жилище; 

• Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото 
застрахователно събитие, когато Застрахованият е действал с необходимата за 
случая грижа; отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или 
намерение за такова; разчистване на развалини и останки, отстраняване на 
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последиците от настъпило застрахователно събитие; преместване, предпазване и 
съхранение на застраховано имущество;  административни разходи за повторно 
изваждане / дубликат на документи, чертежи, увредени и / или унищожени от 
застрахователно събитие /ДР/; 

• Разходи за подмяна на външни брави, в случай на откраднат / изгубен ключ– 
прилага се за сертификати с премия за всеки годишен период от срока на 
застраховката над 100 лева. 

• Аварийни ремонти, необходими за обезопасяването и осигуряване на условия за 
обитаване на застрахования обект – водопроводни услуги, електрически услуги, 
ключарски услуги, стъкларски услуги, канализационни услуги; Спешно завръщане 
в застрахования обект; Разходи за закупуване на вещи от първа необходимост при 
аварийна ситуация /Клауза „SOS за Дома“/ 

 

При избор на един от трите пакета, той се прилага за всички застраховани имущества, 
в това число: недвижимо имущество (апартамент/къща/вила), движимо имущество, 
гараж, ограда. 

 

Допълнително/ избираемо/ покритие:  

Включването на избираемото покритие в конкретния сертификат се указва от 
Застрахования при регистриране на параметрите за присъединяване към Груповата 
застрахователна полица за застраховка Имущество „ ДЗИ - Комфорт за Дома“. 

• Земетресение /Клауза Д1/ - прилага за всички застраховани имущества, в това 
число: недвижимо имущество (апартамент/къща/вила), движимо имущество, 
гараж, ограда; 

• Чупене на стъкла /Клауза Д9/; 

• Гражданска отговорност /Клауза ГО/; 

• Кражба чрез взлом, грабеж и кражба с техническо средство /Клауза Кражба+/ 
- прилага се само за движимо имущество; 

• Преносима електронна техника (щети, възникнали на друг адрес) /Клауза Д18/ 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 
СУМА / 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 
СТОЙНОСТ И УСЛОВИЯ 
НА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ 

Размерът на застрахователните суми /лимит на отговорност/ и начинът на тяхното 
определяне задължително се записват в застрахователния сертификат. 

 

 

Имущество / Клауза 

 

База за застраховане 

Застрахователната сума 
(ЗС) / лимит на 

отговорност за всеки 
застрахователен период  

(определя се в лева ) 

Недвижимо имущество 
(апартамент/ 
къща/вила)** 

Възстановителна 
стойност 

Избира се от 
Застрахования/ 

Заявителя; 

Движимо имущество 
(домашно имущество) 

Възстановителна 
стойност 

10% от ЗС на недвижимото 
имущество 

Ограда Лимит на отговорност/ 
Първи риск 

10 000 лева; 

Гараж като 
самостоятелна постройка 

Лимит на отговорност / 
Първи риск 

10 000 лева; 

 

 

Земетресение  

 

Възстановителна 
стойност 

ЗС = Обща 
застрахователна сума (ЗС 

на недвижимото 
имущество + ЗС на 

движимото имущество + ЗС 
на Ограда + ЗС на Гараж)  

Чупене на стъкла /Клауза 
Д9/ 

Лимит на отговорност 2 500 лева 
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Гражданска отговорност 
/Клауза ГО/ 

Лимит на отговорност 1 000 лева 

Кражба чрез взлом, 
грабеж и кражба с 

техническо средство 
/Клауза Кражба+/; 

 

  Лимит на отговорност 

 

              2 500 лева 

Преносима електронна 
техника (щети, 

възникнали на друг 
адрес) /Клауза Д18/ 

 

Лимит на отговорност 

 

2 000 лева 

Kлауза „SOS за Дома“* Лимит на отговорност 2 840 лева 

Kлауза „Онлайн 

сигурност“* 

Лимит на отговорност 57 000 лева 

 

Клауза ДР 

 

Лимит на отговорност 

5% от общата 
застрахователна сума, но 
не повече от 50 000 лева 

Разходи за временно 
настаняване /Клауза Д16/ 

Лимит на отговорност 5% от общата 
застрахователна сума, но 
не повече от 50 000 лева 

*отделните покрития и лимити са посочени в Общите условия; 

** Минималната ЗС за недвижимо имущество формира автоматично на база пощенски 
код на населеното място, в което се намира апартаментът или къщата, умножено по 
цени на кв.м./РЗП на Застрахователя по населени места в страната. Максимално 
възможната ЗС е равна на четирикратния размер на изчислената за конкретния обект 
минимална ЗС. 

Разгъната застроена площ /РЗП/ и пощенски код се указват от 
Застрахования/Заявителя при регистриране на параметри за сключване, като: 

• РЗП за „апартаменти разположени на един етаж“ - включва застроена площ на 
апартамента по нотариален акт, включително тераси, балкони и лоджии + 
прилежащи мазе, таван, килер + общи части. + гараж, ако е част от сградата на 
блока/кооперацията 

• РЗП за „къщи и апартаменти разположени на повече от един етаж“ - включва сбора 
на застроените площи за всеки от етажите, включително площта на стълбищата в 
тях + прилежащи мазе, таван, килер + гараж ако е част от сградата на къщата, блока, 
кооперацията + общи части  

Записаните в индивидуалния застрахователен сертификат стойности в абсолютни 
суми определят максимално дължимото застрахователно обезщетение за всеки един 
застрахователен период в срока на действие  на застраховката. 

За полици, сключени за неопределен срок, застрахователната сума не се променя, 
т.е. равна е на сумата, записана за първия застрахователен период. 

 

САМОУЧАСТИЕ НА 
ЗАСТРАХОВАНИТЕ: 

Индивидуалното покритие на застрахованите лица се предоставя при условие за 
самоучастие на Застрахования: 

• Във всяка щета по Клауза Д1 Земетресение: 2% от застрахователната сума на 
имуществото по тази Клауза на съответния адрес, но не повече от 50% от 
застрахователното обезщетение по риска Земетресение  

• За подмяна на външни брави, в случай на откраднат / изгубен ключ, самоучастие 
10% във всяка щета 

СРОК, НАЧАЛНА ДАТА 
НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ПОКРИТИЕ И 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 
ПЕРИОД: 

Индивидуалното покритие на застрахованите лица се предоставя за срок от 1 година 
или за неопределен срок. 

Индивидуалното застрахователното покритие започва да тече в зависимост от 
указаната от Застрахования/ Заявителя дата за начало - от 00.00 часа но не по-късно 
от 2 месеца от датата, следваща датата на заявяване на съгласие за присъединяване. 
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Началната дата на застрахователното покритие не може да е по – ранна от датата на 
заявяване на съгласие за присъединяване. 

Застрахователните периоди, за които са определени застрахователната премия и 
лимитите на отговорност, са едногодишни, като за тях се дължат годишни премии от 
Застрахования. 

Покритието влиза в сила, считано от заявената начална дата на застрахователното 
покритие и продължава до 24.00 часа на последния ден преди изтичането му /т.е. след 
една година/, при условие че Застрахованият/Заявителят навременно и точно 
заплаща договорената застрахователна премия.  

За полици, сключени за неопределен срок, всеки следващ годишен застрахователен 
период започва от 0.00 часа на датата, следваща датата на изтичане на предходния 
период и продължава една година, при условие че Застрахованият/Заявителят 
навременно и точно заплаща договорената застрахователна премия. 

Периодът на застрахователно покритие по застраховката съвпада със 
застрахователния период.  

Индивидуалното застрахователно покритие може да бъде прекратено чрез подаване 
на писмено искане на хартиен носител до Застраховащия/ Застрахователя без 
неустойки или други разноски от Застрахования/Заявителя или Застрахователя преди 
края на текущия застрахователен период /т.е. преди края на всяка една година от 
застраховката/.  

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 
ПРЕМИЯ, ДАНЪК ВЪРХУ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА 
ПРЕМИЯ (ДЗП) 2%, 
ПАДЕЖИ НА ВНОСКИТЕ 
ЗА ВСЕКИ 
ИНДИВИДУАЛЕН 
СЕРТИФИКАТ: 

За всеки един застрахователен едногодишен период: 

Размерът на дължимата годишна премия се определя на база действаща към 
момента на сключване тарифа на Застрахователя и се посочва задължително в 
застрахователния сертификат. 

Размерът на данъка /2%/ върху годишната застрахователна премия се посочва 
задължително в застрахователния сертификат.  
Дължима годишна застрахователна премия за първия и за всеки следващи 
застрахователни периоди не се променя. 

Застрахователната премия се заплаща еднократно или се разсрочва на 1, 2, 4 или 
12 равни вноски за всеки застрахователен период в срока на действие на 
застраховката. 
Първата и всяка следваща разсрочена вноска се заплаща чрез банков превод от 
сметка на Застрахования/Заявителя или банкова карта, за което 
Застрахованият/Заявителят дава своето изрично съгласие.  

Датата на падежа за плащане на всяка разсрочена вноска по индивидуалния 
сертификат е указана в него. 

В случай, че Застрахованият просрочи свое задължение за плащане на поредна 
вноска или при плащане на част от вноската, индивидуалното застрахователно 
покритие се преустановява автоматично в 24.00 часа на 15-тия ден след датата на 
падежа на съответната неплатена или частично платената вноска.  

В случай че в срок до 15 дни от датата на падежа не се извърши плащане на дължима 
вноска от застрахователната премия, застрахователно покритие предоставено се 
прекратява окончателно и Застрахователят не дължи обезщетение по предявени 
претенции за събития настъпили след този срок. Настоящото се счита за връчено 
писмено уведомление по смисъла на чл.368, ал.3 от КЗ. 

 

 

СРОК НА ГРУПОВАТА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА  
ПОЛИЦА: 

Груповата полица се сключва за неопределен срок. 

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ: 31.10.2022 г. 

ПОСРЕДНИК  

(код, име, адрес): 

29578779, „ОББ” АД, ЕИК 000694959, гр. София, 1463, бул.Витоша 89Б 
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СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: 

 
За предоставяне на индивидуалното застрахователно покритие не се изисква оглед и опис на застрахованото 
имущество. 
Индивидуалното застрахователно покритие по конкретен сертификат се прекратява предсрочно: 
 а)  при пълна загуба – погиване на застрахованото имущество; 
 б) при неплащане на месечна вноска в срок до 15 дни от датата на падежа, съгласно описаното по -горе; 
 в) при прекратяване на настоящата групова полица. 
При изчерпване на застрахователната сума/лимита на отговорност индивидуалното покритие се прекратява до 
изтичане на текущия застрахователен период. 
Застрахованият може да се откаже от присъединяването чрез подаване на искане на хартиен носител до 
Застраховащия/Застрахователя в срок от 14 /четиринадесет/ дни от заявяване на съгласието, ако в този срок не е 
предявил претенция за настъпило застрахователно събитие. При отказ от присъединяване, Застрахователят връща 
платената застрахователна премия, като задържа частта от нея съответстваща на периода на носене на риска. 
 
Настоящата Групова Полица се сключва в съответствие с Общи условия за застраховка Имущество „ ДЗИ- Комфорт 
за Дома“ на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД, валидни към датата на присъединяване (наричани за краткост „Общи 
условия”). Общите условия и Груповата Полица се прилагат заедно и представляват неразделна част от 
Застрахователния договор. В случай на несъответствия или противоречия между Общите условия и Груповата 
полица, за достоверна се счита Груповата Полицата. Общите условия се прилагат като Приложение № 1 към 
настоящата Групова Полица. 
 

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАСТРАХОВКАТА: 
 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР 
 
Застрахователният договор се сключва между Застраховащия и Застрахователя в писмена форма на хартиен носител 
и се обективира в настоящата ГРУПОВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА /ОТВОРЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР 
ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 360 от КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ/, неразделна част от която са: 

• Протоколи-описи за присъединяване на индивидуален застрахователен интерес,  подписани от 
Застраховащия и Застрахователя; 

• Общи условия на застраховка Имущество „ ДЗИ - Комфорт за Дома“ на „ДЗИ-Общо застраховане”, валидни 
към датата на сключване  

• Информационен документ за застрахователния продукт /ИДЗП/ 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ  

Застрахования/Заявителят подава към Застраховащия искане за присъединяване при  спазване на условията и 
изискванията на Общите Условия за ползване на услугата за онлайн присъединяване към Групови 
застрахователни полици (ГП) чрез ОББ МОБАЙЛ (Условия за ползване на услугата), като за целта е отговорил на 
въпроси и декларирал обстоятелствата, както следва: 

 

А/  Попълнил е Предложение-декларация с анализ на клиентските нужди по чл.325А от КЗ, съдържащо:   
 

- данни за: 

• Точния и пълен адрес, включително пощенски код на местонахождение на имуществото, което ще се застрахова; 

• Какво е недвижимото имущество, което ще се застрахова – апартамент, къща или вила. В застраховката се 
включва и домашното имущество, което се съхранява на закрито в застрахованите апартамент/къща/вила; 

• Каква е разгънатата застроена площ /РЗП/ на недвижимото имущество, което ще се застрахова;  

• Избор относно основно и допълнително покритие; 

• Избор относно добавяне на допълнителен обект към застрахователното покритие (гараж като самостоятелна 
постройка, ограда); 

• Желаната начална дата на застрахователно покритие. 
 
- декларираните обстоятелства, че застрахованото имущество е: 

• изградено е с масивна или полумасивна конструкция; 

• въведено е в експлоатация в съответствие с установения от закона ред; 

• с целогодишно/денонощно обитаване или се обитава периодично под надзор; 

• обезопасено минимум с метални или усилени врати или решетки или заключващи устройства; 
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• без увреждане над 10 000 лева за последните 3 години. 
 

Б) Приел е и се е съгласил с Общите Условия за ползване на услугата за онлайн присъединяване към Групови 
застрахователни полици (ГП), чрез ОББ МОБАЙЛ (Условия за ползване на услугата). 

 
В) Приел е и се е съгласил  е с условията на настоящата Групова застрахователна полица, Общите условия на 
Застраховка Имущество „ДЗИ - Комфорт за Дома“ на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД валидни към датата на 
присъединяване и е декларирал, че му е предоставена и се е запознал с  информацията за продукта – 
Информационен документ за застрахователния продукт /ИДЗП/. 

 
Г) Приел е и се е съгласил с индивидуалните условия на застрахователното  покритие. 
 
След заявяване на искането за присъединяване, Застраховащият обявява присъединяването на Застрахователя, 
като данните за застрахования и застрахования обект се регистрират в информационната система на Застрахователя 
и се издава Застрахователен сертификат, потвърждаващ присъединяването и удостоверяващ индивидуалното 
застрахователно покритие. 

 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  
 
Всички застрахователни документи, с изключение на Застрахователния договор, който се съставя в писмена форма 
на хартиен носител, се съставят в електронна форма.  
Застрахователните документи са: 

• Застрахователен сертификат с индивидуален номер (по образец на Застрахователя); 

• Общи условия за застраховка Имущество „ДЗИ - Комфорт за Дома“, валидни към датата на присъединяване; 

• Информационен документ за застрахователния продукт /ИДЗП/ (по образец на застрахователя); 

• Предложение-декларация с анализ на клиентските нужди по чл.325А от КЗ;  

• Съгласие с Общите Условия за ползване на услугата за онлайн присъединяване към Групови застрахователни 
полици (ГП), чрез ОББ МОБАЙЛ (Условия за ползване на услугата). 

• Информация за ползвателите на застрахователни услуги съгласно чл. 325 от Кодекс за застраховането 
 
ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ 

 
„ОББ“ ЕАД /ОББ/  създава електронно досие, в което съхранява на електронен носител  за срок от 12 години 
застрахователните документи, които се задължава да предоставя на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД в случай на  
поискване, както и доказателство, че Застраховащият е предоставил на клиента документите по електронен път. ОББ 
съхранява и електронно досие на изборите и съгласията на Застрахования/Застрахования, предоставени в процеса 
на присъединяване към Груповата полица.  
 
ПРОМЯНА НА ГРУПОВАТА ПОЛИЦА 
 
Промяна на текста или съдържанието на настоящата Групова полица може да бъде направено само със съгласието 
на двете страни. 
При промяна в общите условия ДЗИ се задължава да информира и предостави актуализираните Общи условия на 
Застраховащия минимум 14 дни преди влизането им в сила.  
 
НАЧАЛНА ДАТА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
 
Съгласно описаното по-горе в настоящата Групова полица. 
 
ПЛАЩАНЕ НА  ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ 
 
Годишната премия за всяко индивидуално застрахователно покритие се заплаща еднократно или се разсрочва на 2, 
4 или 12 равни вноски, които се плащат от Застрахования чрез банкова или картова сметка в лева – съгласно избора 
на Застрахования при присъединяване към Груповата застрахователна полица за застраховка Имущество „ДЗИ -
Комфорт за Дома“. 
 
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АГЕНТСТВО, ПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 
Съгласно сключения Договор за застрахователно агентство NL-00007879/01.09.2017г „ДЗИ-Общо застрахован е” ЕАД 
дължи на ОББ месечно комисионно възнаграждение от застрахователните премии, платени от Застрахованите лица 
и събрани за ДЗИ през отчитания период. 
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Горното възнаграждение подлежи на потвърждение или промяна при промяна на цената или покритията в пакета 
Застрахователно покритие „Имущество” от настоящата Групова застрахователна полица и при въвеждане в продажба 
на нови застрахователни продукти. 
 
ДОКУМЕНТИ, КОИТО ОББ ПРЕДОСТАВЯ НА „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД 
 
При поискване, в качеството си на агент, ОББ се задължава да предостави на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД 
документ, удостоверяващ, че кандидатът за застраховане е декларирал обстоятелствата, които са описани в 
настоящата Групова полица, както и документ, че на Застрахования са предоставени следните документи: 
1. Застрахователен сертификат с индивидуален номер (по образец на застрахователя); 
2. Общи условия за застраховка Имущество „ДЗИ - Комфорт за Дома“, валидни към датата на присъединяване; 
3. Информационен документ за застрахователния продукт /ИДЗП/ (по образец на застрахователя); 
4. Предложение-декларация с анализ на клиентските нужди по чл.325А от КЗ (по образец на застрахователя);  
5. Съгласие с Общите Условия за ползване на услугата за онлайн присъединяване към Групови застрахователни 

полици (ГП) чрез ОББ МОБАЙЛ (Условия за ползване на услугата) - съгласно Раздел „Електронно досие“. 

6. Информация за ползвателите на застрахователни услуги съгласно чл. 325 от Кодекс за застраховането  
7. Всяка друга информация, която може да бъде разумно изискана във връзка с разглеждане и оценка на размера 

на застрахователното обезщетение. 
8. Горните могат да бъдат представени на Застрахователя и в електронен вариант, под формата на сканирано копие 

на оригинала. 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ФОРМИ 
 
Потвърждения, които ще се използват за предлагането и администрирането на Груповата полица, договорени 
между страните, са както следва: 
а)  Застрахователен Сертификат с отпечатан на него индивидуален номер, генериран от системата на ДЗИ, при 
издаването му (по образец на застрахователя);     
б) Предложение-декларация с анализ на клиентските нужди по чл.325А от КЗ (по образец на застрахователя); 
в) Информационен документ за застрахователния продукт /ИПИД/ (по образец на застрахователя); 
д) Съгласие с Общите Условия за ползване на услугата за онлайн присъединяване към Групови застрахователни 

полици (ГП), чрез ОББ МОБАЙЛ (Условия за ползване на услугата); - съгласно Раздел „Електронно досие“ 

ж) Общи условия за застраховане на Имущество „Комфорт за Дома” на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД валидни към 
датата на присъединяване; 
з) Месечни отчети в електронен вариант на застрахованите лица за физически подпис от представители на страните 
с цел спазване на писмената форма на договора /протокол-опис за присъединяване между Застраховащия и 
Застрахователя към Груповата полица/ . 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ 
 
Застраховано лице може да подаде уведомление за застрахователно събитие в „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД, по 
реда и сроковете, описани в Общи условия за застраховка имущество „ДЗИ - Комфорт за Дома“ на „ДЗИ-Общо 
застраховане” ЕАД да получи информация за неговото предявяване на национален номер 0700 16 166 и на интернет 
страницата на Застрахователя www.dzi.bg 
 
УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ  
 
Взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно събитие, задълженията на 
Застрахователя и застрахователното обезщетение са описани в Общи условия за застраховка имущество „ ДЗИ - 
Комфорт за Дома“ на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИЦАТА  
 
Настоящата Групова застрахователна полица се прекратява: 

1. по взаимно писмено съгласие между двете страни; 
2. при възникване на обективна невъзможност (непреодолима сила или случайно събитие) за изпълнение на 

поетите задължения на някоя страна, като в този случай Полицата се прекратява до степента на невъзможност 
за изпълнение; 

3. в резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване правата 
или функциите на която и да било от страните, което ограничаване има пряко въздействие върху 
изпълнението на Груповата полица в частност и Груповата полица остава в сила за всички клаузи и страни, 
които са незасегнати от въпросното ограничаване; 
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4. при откриване на производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по тази 
Групова полица, считано от датата на влизане в сила на съответното решение; 

5. едностранно – всяка една от страните може да поиска прекратяване на договора чрез писмено едномесечно 
предизвестие, изпратено до другата страна. Действието на застрахователния договор се прекратява в 24.00 
часа на календарния ден, посочен в предизвестието.; 

 
При прекратяване на Груповата застрахователна полица между Застрахователя и Застраховащия /Банката/, 
индивидуалните покрития са прекратяват на датата на дължимо плащане за всеки Застрахован, следваща датата на 
прекратяване на настоящата Групова застрахователна полица. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
Съгласно посоченото по-горе в частта „СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ“ и в частта „СРОК, НАЧАЛНА ДАТА НА 
ИНДИВИДУАЛНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД.“ 
ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТ 
 
Застраховащият заявява, че е получил и е запознат със съдържанието на информационния документ на 
застрахователния продукт и с действащите Общи условия по застраховка Имущество „ ДЗИ-Комфорт за Дома“ на 
„ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, които са му предадени при сключване на настоящата Групова застрахователна 
полица. 
 
Застраховащият и Застрахователят декларират, че обработват личните данни на застрахованите лица за целите на 
сключване и изпълнение на застрахователния договор в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 
(Общ регламент относно защитата на данните) Закона за защита на личните данни и Кодекса за застраховането 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

• Застрахователен Сертификат (по образец на Застрахователя);     

• Предложение-декларация с анализ на клиентските нужди по чл.325А от КЗ (по образец на Застрахователя); 

• Информационен документ за застрахователния продукт /ИПИД/ (по образец на Застрахователя); 

• Съгласие с общите условия на услугата на ОББ за предоставяне на застрахователна покритие по 
дистанционен път; 

• Общи условия за застраховане на Имущество „ДЗИ - Комфорт за Дома” на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, 
валидни към датата на присъединяване; 

• Месечни отчети в електронен вариант на застрахованите лица за физически подпис от представители на 
страните с цел спазване на писмената форма на договора /протокол за присъединяване между 
Застраховащия и Застрахователя към Груповата полица/. 

 
Настоящата полица е издадена в два екземпляра – по един за всяка от страните 
 

 
 


