ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА
„ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБА И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ”
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
По настоящите Общи условия ЗК „Надежда” АД, навсякъде
по-долу наричана "Застраховател", застрахова:
Едри рогати животни (говеда и биволи) на възраст над 6
месеца.
Еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета) на
възраст от 1 до 10 години включително.
Дребни рогати животни (овце и кози) на възраст над 3
месеца.
Подрастващи прасета над 20 килограма, свине за угояване и
свине за разплод.
Ловни, луксозни и кучета, използвани за охрана на обекти на
възраст от 1 до 8 години.
Племенни (елитни) луксозни, декоративни и състезателни
животни и птици след индивидуална преценка.
Птици (бройлери, подрастващи, ярки, носачки, гъски и патици
за гушене).
Риба и зарибителен материал, отглеждани във водоеми за
интензивно рибовъдство.
Кошери с пчели.
които са собственост или за които носи отговорност посочено
в полицата лице, навсякъде по-долу наричано “Застрахован”.

II.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Едри рогати животни
Смърт и клане (убиване) по необходимост:
при пожар – потвърден писмено от противопожарен орган
или орган на местната власт;
при природни бедствия – буря, ураган, наводнение, проливен
дъжд, градушка, удар от мълния, свличане и срутване на
земни
пластове
–
потвърдени
писмено
от
хидрометеорологична служба или други компетентни органи;
при злополука – обгаряне или убиване от взрив, нараняване
или изяждане от диви животни, въздействие на електрически
ток, прегазване от превозни средства, счупване на кости при
механични удари и падане в пропасти;
от заразни заболявания – антракс, тетанус, шап,
туберкулоза, бруцелоза, пастьорелоза, бяс, лептоспироза,
шарка, устрел, заразна плевропневмония, вибриоза,
злокачествена катарална треска, злокачествен оток –
потвърдени лабораторно от ветеринарен орган;
от незаразни заболявания (без отравяния и паразитни
болести);
при ветеринарно-санитарни мероприятия за борба със
заразно-епидемични болести;
клане по необходимост при загуба на разплодни и млечнопродуктивни качества (само за крави и биволици на възраст
от 3 до 8 години) вследствие възпаления на матката,
яйцепроводите, яйчниците, функционални смущения и
възпаления на млечната жлеза, потвърдени от ветеринарен
орган;
при отравяне в резултат на изхранване на некачествен
фураж, съдържащ над допустимите толеранси пестициди,
тежки
метали
и
микотоксини
(афла
токсини,
дезоксиниваленол, зеараленон, охратоксин), попаднали в
резултат на грешки при производството и съхранението на
компонентите му – събитието се доказва с протокол от
ветеринарен орган за лабораторни токсикологични
изследвания на фураж и загинали животни;
при злоумишлени действия на трети лица (отравяне и
убиване) – рискът се покрива само при осигурена денонощна
охрана на застрахованите обекти. Събитията се доказват с
протоколи от ветеринарен орган за лабораторно изследване
на загинали животни, фураж и жалба до РПУ и/или
Прокуратурата, както и служебна бележка за образувана
полицейска преписка по заявителски материал или за

образувано дознание, следствено дело или прокурорска
преписка. В случай на образувано дознание или следствено
дело се представя и актът на прокурора, с който е
приключено или е спряно предварителното производство или
с който е взето друго окончателно становище по въпроса;
1.1.10. при стачки, безредици, бунтове – събитието се потвърждава
писмено от съответните органи;
1.1.11. при земетресение.
1.2. Кражба – рискът се покрива само при осигурена денонощна
охрана на застрахованите обекти . Събитието се доказва с
жалба до РПУ и/или Прокуратурата, както и служебна
бележка за образувана полицейска преписка по заявителски
материал или за образувано дознание, следствено дело или
прокурорска преписка. В случай на образувано дознание или
следствено дело се представя и актът на прокурора, с който
е приключено или е спряно предварителното производство
или с който е взето друго окончателно становище по
въпроса.
1.3. Щети от очаквана и загубена продукция на мляко – само за
животни на възраст от 3 до 8 години. Същите да са
заплодени към момента на сключване на застраховката.
2.
Дребни рогати животни
2.1. Смърт и клане (убиване) по необходимост:
2.1.1. при пожар, природни бедствия или злополука – съгласно
посоченото по т. 1;
2.1.2. от заразни заболявания – антракс, тетанус, шап,
туберкулоза, бруцелоза, пастьорелоза, бяс, лептоспироза,
шарка, заразна ектима – потвърдени лабораторно от
ветеринарен орган;
2.1.3. от незаразни заболявания (без отравяния и паразитни
заболявания) – само за животни над 6-месечна възраст;
2.1.4. при ветеринарно – санитарни мероприятия за борба със
заразно – епидемични заболявания;
2.1.5. при отравяне в резултат на изхранване на некачествен
фураж или злоумишлени действия на трети лица (отравяне и
убиване) – съгласно посоченото по т. 1;
2.1.6. при стачки, безредици, бунтове – събитието се потвърждава
писмено от съответните органи;
2.1.7. при земетресение;
2.2. кражба – съгласно посоченото по т. 1.
3.
Еднокопитни животни
3.1. Смърт и клане (убиване) по необходимост:
3.1.1 при пожар, природни бедствия или злополука – съгласно
посоченото по т. 1;
3.1.2. от заразни заболявания – антракс, тетанус, туберкулоза,
бруцелоза, бяс, лептоспироза, шарка, сап, мит, епизоотичен
лимфангит, заразна анемия – потвърдени лабораторно от
ветеринарен орган;
3.1.3. от незаразни заболявания (без отравяния и паразитни
заболявания);
3.1.4. при ветеринарно – санитарни мероприятия за борба със
заразно-епидемични заболявания;
3.1.5. при отравяне в резултат на изхранване на некачествен
фураж или злоумишлени действия на трети лица (отравяне и
убиване) – съгласно посоченото по т. 1;
3.1.7. при стачки безредици, бунтове – събитието се потвърждава
писмено от съответните органи;
3.1.8. при земетресение.
3.2. Кражба – съгласно посоченото по т. 1.
4.
Свине
4.1. Смърт и клане (убиване) по необходимост:
4.1.1. при пожар, природни бедствия или злополука – съгласно
посоченото по т. 1;
4.1.2. от заразни заболявания – антракс, тетанус, шап,
туберкулоза, бруцелоза, пастьорелоза, бяс, лептоспироза,
шарка, листериоза, чума – потвърдени лабораторно от
ветеринарен орган;
4.1.3. от незаразни заболявания (без отравяния и паразитни
заболявания) – само за животни над 40 килограма;
4.1.4. при ветеринарно-санитарни мероприятия за борба със
заразно-епидемични заболявания;
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4.1.5. при отравяне в резултат на изхранване на некачествен фураж
или злоумишлени действия на трети лица (отравяне и
убиване) – съгласно посоченото по т. 1;
4.1.6. при стачки безредици, бунтове – събитието се потвърждава
писмено от съответните органи;
4.1.7. при земетресение;
4.1.8. при измръзване или
задушаване при повреда на
вентилационните съоръжения, или скъсване на проводници
и аварии в електропреносната мрежа.
4.2. Кражба – съгласно посоченото по т. 1.
5.
Птици
5.1. Смърт и клане (убиване) по необходимост:
5.1.1. при пожар или природни бедствия – съгласно посоченото по
т. 1;
5.1.2. от заразни заболявания, конкретно договорени със
застрахования съобразно вида на птиците, условията на
отглеждане и лабораторно потвърдени от ветеринарен орган;
5.1.3. при отравяне в резултат на изхранване на некачествен
фураж или злоумишлени действия на трети лица (отравяне и
убиване) – съгласно посоченото по т. 1;
5.1.4. при стачки безредици, бунтове – събитието се потвърждава
писмено от съответните органи;
5.1.5. при земетресение;
5.1.6. при измръзване или задушаване в резултат на повреда на
вентилационните съоръжения или скъсване на проводници
и аварии в електропреносната мрежа.
5.2. Кражба – съгласно посоченото по т. 1.
6.
Риба и зарибителен материал
6.1. Смърт:
6.1.1. от болести – конкретно договорени със застрахования в
зависимост от вида на рибата и условията на отглеждане;
болестите следва да бъдат потвърдени лабораторно от
ветеринарен орган;
6.1.2. от природни бедствия – буря, ураган, наводнения, проливен
дъжд и градушка;
6.1.3. в резултат на злоумишлени действия на трети лица –
отравяне и взривяване на бентове – рискът се покрива само
при осигурена денонощна охрана на застрахованите обекти.
Събитията се доказват с протоколи от ветеринарен орган за
токсикологично изследване на отровена риба и подадена
жалба до РПУ и/или Прокуратурата, както и служебна
бележка за образувана полицейска преписка по заявителски
материал или за образувано дознание, следствено дело или
прокурорска преписка. В случай на образувано дознание или
следствено дело се представя и актът на прокурора, с който
е приключено или е спряно предварителното производство,
или с който е взето друго окончателно становище по
въпроса.
7.
Племенни (елитни) луксозни, декоративни и състезателни
животни и птици
Животните се застраховат и покритите рискове се определят
от страна на Застрахователя след индивидуална преценка.
8.
Кучета
8.1. Смърт:
8.1.1. от заразни и незаразни болести (без отравяния и паразитни
заболявания), установени и потвърдени писмено от
ветеринарен лекар;
8.1.2. вследствие прегазване от превозно средство;
8.1.3. при охрана и пожар на охранявани обекти;
8.1.4. причинена от диви животни и птици (за ловни кучета);
8.1.5. в резултат на козметични операции, извършвани под пълна
упойка в специализирани ветеринарни кабинети – копиране
на уши, пъпни и ингвинални хернии, рязане на опашки,
отстраняване на пети пръст, неотпаднали млечни зъби и
други. Рискът може да се сключва и за животни на възраст от
1 месец до 1 година.
8.1.6. убиване по необходимост по нареждане на ветеринарни
органи във връзка със заразни болести.
8.2. Кражба чрез взлом.
8.3. Медицински разноски вследствие удар от превозно средство
до лимит, договорен между страните.
9.
Пчели
9.1. Смърт или унищожаване:

9.1.1. от болести – американски (злокачествен) гнилец, нозематоза
(явна форма) и акароза, потвърдени от оторизирани органи
или или лаборатории;
9.1.2. при пожар – потвърден писмено от противопожарен орган и
/или друг орган на държавната власт;
9.1.3. при природни бедствия – буря, ураган, наводнение, проливен
дъжд, градушка, удар от мълнии, свличане и срутване на
земни
пластове
–
потвърдени
писмено
от
хидрометеорологична служба или други компетентни органи;
9.1.4. от диви животни.
9.2. Смърт при отравяне в резултат на пръскане с растително
защитни препарати – събитието се доказва с протоколи от
ветеринарен орган за лабораторно изследване на загинали
пчели.
10.
Общи изключения
10.1. На обезщетение по застраховката не подлежат щети, загуби
и/или разходи, причинени на животни, птици, риба и пчелни
семейства, които са:
10.1.1. болни, изтощени и намиращи се в положение на залежаване;
10.1.2. реагирали положително при диагностични изследвания за
заразни заболявания;
10.1.3. отглеждани в места, в които са обявени заразни болести,
засягащи съответния вид животни, птици, риба и кошери с
пчели;
10.1.4. животни и птици неосигурени с фураж и условия за гледане и
опазване съгласно зооветеринарните изисквания.
10.2. На обезщетение по застраховката не подлежат щети, загуби
и/или разходи, настъпили в резултат на:
10.2.1. военни действия;
10.2.2. смърт или клане по необходимост на застрахованите обекти
в резултат на умишлени действия, набрежност на
застрахования или упълномощено от него лице;
10.2.3. смърт или клане по необходимост на застрахованите обекти
в резултат на неспазване предписанията на ветеринарните
органи за лечение или своевременно клане (убиване) по
необходимост;
10.2.4. клане по необходимост, ако месото не е добито в
регламентирано кланично заведение, освен в случаите по
Раздел VІ, т. 2.2;
10.2.5. клане по стопански съображения – напреднала възраст,
старост, безплодие, загуба на разплодни и продуктивни
качества (с изключение на изрично застрахованите срещу
този риск), предадени за редовно клане, промишлен брак и
др.
10.3. Застраховката не покрива настъпила смърт или убиване по
необходимост на кучета, както следва:
10.3.1. в резултат на груба небрежност от страна на застрахования
или загубване на кучето;
10.3.2. в резултат на отравяния;
10.3.3. ако животните не са ваксинирани срещу бяс, гана, хепатит,
лептоспироза и парвовироза.
IV.
1.

2.

3.
4.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
Застрахователните суми за отделните видове животни и
птици се договарят между Застрахования и Застрахователя,
като се вземат предвид разценките на Застрахователя
съобразно и индивидуалните качества на животните и
птиците като порода, възраст, продуктивност, район, условия
на отглеждане и пазарните цени.
Застрахователната сума за покритието “Щети от очаквана и
загубена продукция на мляко” при крави и биволици
застрахователната сума се определя, като към договорената
такава за животното се прибавя максималния размер на
отговорността за загубена продукция от мляко, определена
от Застрахователя.
Животни и птици от един и същ вид и група, собственост на
един
застрахован,
се
застраховат
за
еднакви
застрахователни суми.
Новопридобитите и достигнали застрахователна възраст
животни и птици се застраховат за същата застрахователна
сума, за каквато са застраховани преди това животните и
птиците от същите групи.
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5.

6.
7.

IV.
1.

2.
2.1.
2.2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
9.1.

Рибата и зарибителният материал се застраховат на база
планираното количество за добив на риба или зарибителен
материал и разчетната себестойност за получаване на
килограм риба или зарибителен материал.
Застрахователната сума при кошерите с пчели се определя
от сбора на стойностите на кошера, пчелните продукти (мед
и восък) и пчелното семейство.
По време на действие на застраховката или при
подновяването, застрахователната сума може да се променя
по споразумение между Застрахования и Застрахователя.
СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА
Застраховката се сключва на основание писмено
предложение от Застрахования, в което същият е длъжен да
обяви точно и изчерпателно всички съществени
обстоятелства, които са му известни или при положена
дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за
риска.
Оглед и оценка.
Преди сключване на застраховката Застрахователят и/или
упълномощен от него ветеринарен специалист извършва
оглед и оценка на животните, птиците и рибата.
При подновяване на застраховка не се изискват данни за
здравословното състояние на животните, птиците и рибата,
нито преглед от ветеринарен специалист, с изключение на
кравите и биволиците, за които се подновява договора за
загуба на разплодни и млечно-продуктивни качества.
Застраховката се сключва за всички притежавани от
застрахования животни и птици от един вид, като същият е
задължен да дозастрахова в 7-дневен срок всички
новопостъпили в стопанството му и навършилите
необходимата за застраховане възраст животни и птици от
застрахования вид.
Застраховката на животните и птиците във фермите се
сключва на база броят им към 1-во число на месеца, в който
се сключва застраховката.
При уточняване действителния брой на животните в края на
застрахователния период от основните стада, тези за
угояване, подрастващите и ремонтни прасета, подрастващи
птици, бройлери и други, за които е носена застрахователна
отговорност, се изхожда от средномесечния им брой. Той се
изчислява на база сбора от месечните им наличности към 1во число на всеки месец, разделен на броя на месеците, през
които е носена застрахователна отговорност. При
констатирано различие застрахователната премия се
преизчислява и изравнява.
Застраховката може да бъде сключена за няколко или за
всички рискове, покривани от застрахователя.
Срещу заплащане на увеличена застрахователна премия за
крави и биволици на възраст от 3 до 8 години, се покриват и
рисковете “клане” (убиване) по необходимост при загубване
на разплодни и млечно-продуктивни качества и щети от
очаквана и загубена продукция на мляко. Преди това
животните задължително се преглеждат и освидетелстват от
ветеринарен лекар.
При пчелите застраховката се сключва след преглед на
пчелните семейства от застрахователен инспектор (агент)
съвместно със специалист (ветеринарен лекар, проверител).
Застраховката се сключва във форма на застрахователна
полица, неразделна част от която са предложението на
Застрахования, Общите условия на застраховката,
Специални условия, допълнителни споразумения (добавъци)
и други писмени договорености между страните, ако има
такива.
При застраховка на едър рогат добитък (говеда и биволи)
задължително в полицата или в приложение към нея се
записват номерата на ушните марки на застрахованите
животни; съответно, немаркирани животни не се застраховат.
Влизане в сила
Застраховката е в сила след подписване на
застрахователния договор от двете страни, при условие
наличен
застрахователен
интерес
и
платена
застрахователна премия съгласно договореното.
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Застрахователното покритие по отношение на щети от
болести и отравяне в резултат на изхранване на некачествен
фураж е в сила след изтичане на 20 дневен карантинен срок
от началната дата на срока на застраховката.
При подновяване на застраховката без прекъсване
карантинен срок не се прилага.
10.
Ако се установи неточно обявяване или премълчаване от
Застрахования на обстоятелства, при които Застрахователят
не би сключил застраховката или би я сключил при други
условия, последният има право:
10.1. При съзнателно неточно обявяване или премълчаване – да
измени условията на застраховката (вкл. ограничение на
покритието и/или допълнителна премия), да я прекрати
предсрочно и/или да откаже обезщетение при спазване на
чл. 363 от Кодекса за застраховането.
10.2. При несъзнателно неточно обявяване – да изиска изменения
в условията на застраховката, да я прекрати предсрочно
и/или да намали обезщетение при спазване на чл. 364 от
Кодекса за застраховането.
11.
Срок на застраховката
11.1 Срокът на застраховката е 12 (дванадесет) месеца, ако в
полицата не е уговорено друго.
11.2. Застраховката може да се сключи и за срок по-малък от една
година в следните случаи:
11.2.1. за новопридобити или достигнали застрахователна възраст и
тегло животни и птици преди изтичане на срока на
първоначално застрахованите от даден вид;
11.2.2. за технологичния срок за угояване при животни и птици;
11.2.3. за срок, съобразен с условията на кредитиране.
12.
През срока на застраховката Застрахованият е длъжен:
12.1. да вземе всички необходими мерки за предотвратяване на
застрахователно събитие;
12.2. да се грижи за застрахованите животни като добър стопанин
и да спазва изискванията за нормалното им гледане, хранене
и опазване;
12.3. при заболяване на животните, птиците и други застраховани
видове, да потърси веднага ветеринарна помощ и спазва
стриктно назначеното лечение;
12.4. да уведомява незабавно Застрахователя за всички
новонастъпили обстоятелства от съществено значение за
оценка на риска, при което Застрахователят има право да
поиска изменения в условията на застраховката; при
неуведомяване Застрахователят има правата по т. 6;
12.5. да спазва нормативите, правилата и изискванията на
компетентните органи, вкл. за противопожарна и аварийна
безопасност, както и технически и технологични условия,
норми, стандарти, инструкции, предписания и др. подобни;
12.6. да осигури достъп на Застрахователя за проверка на
застрахованите животни и да изпълнява неговите
предписания за подобряване на рисковите фактори.
13.
Ако Застрахованият не изпълни свое задължение по т. 12 и в
зависимост от отражението на това неизпълнение върху
вероятността за вреди, Застрахователят има право да изиска
изменения в условията на застраховката, да я прекрати
предсрочно, да намали или да откаже обезщетение.
14.
Ако през срока на застраховката животните бъдат продадени
или прехвърлени, покритието остава в сила, при условие че
Застрахователят е уведомен и валидността на застраховката
в полза на правоприемника е потвърдена писмено.
15.
Изменения и допълнения
15.1. Договорените през срока на застраховката изменения и
допълнения към нейните условия се оформят в
допълнителни споразумения (добавъци), подписани от двете
страни и представляващи неразделна част от полицата.
15.2. Ако застраховката е сключена в полза на трето лице,
Застрахованият няма право да иска изменения и
допълнения, ограничаващи действието на застраховката
и/или правата на ползващото лице, без писмено съгласие на
ползващото лице.
16.
Предсрочно прекратяване
16.1. Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка
от страните с 15-дневно предизвестие, течащо от деня на
получаването му.
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16.2. Ако застраховка в полза на трето лице е прекратена
предсрочно по реда на т. 16.1, Застрахователят има право да
уведоми ползващото лице.
16.3. Застраховката се прекратява автоматично при отпадане на
застрахователния интерес, освен в случаите по т. 14.
VI.
1.

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
5.
5.1.

5.2.

6.

VI.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

2.1.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия се договаря на основата на
тарифите на Застрахователя.
При срок на застраховката по-кратък от 12 месеца се прилага
краткосрочна тарифа.
Към застрахователната премия се начислява дължимия
данък съгласно Закона за данък върху застрахователните
премии.
Плащане на премията
Застрахователната премия се заплаща в пълен размер при
сключване на застраховката, ако не е договорено друго.
По договореност между страните, отразена в полицата или в
приложение към нея, премията може да бъде заплатена на
разсрочени вноски през срока на застраховката.
При настъпило застрахователно събитие Застрахователят
има право да прихване неплатените текущи премийни вноски
(вкл. тези с ненастъпил падеж) срещу дължимото
обезщетение.
Застрахователят връща застрахователната премия на
Застрахования, ако животните, птиците, пчелите или рибата
умрат по време на карантинния срок.
Застрахователна премия при предсрочно прекратяване.
Ако застраховката е прекратена от Застрахователя, същият
има право на част от цялата премия, пропорционална на
изтеклата част от срока на застраховката.
Застрахователят има право на цялата премия в случаите по
Раздел IV, т. 10.1 и т. 16.3, ако Застрахованият е знаел или е
трябвало да знае за липсата на застрахователен интерес,
Раздел VII, т. 8, и ако по застраховката е платено или е
предявена претенция за плащане на обезщетение.
Ако застраховката е прекратена от Застрахования, същият
има право на разликата между цялата премия и премията за
изтеклата част от срока на застраховката, изчислена по
краткосрочна тарифа, при условие че не е платено и не е
предявена претенция за плащане на обезщетение.
Ако Застрахованият не изпълни свое задължение за плащане
на премия, Застрахователят има право да прекрати
застраховката.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият
е длъжен:
да уведоми незабавно обслужващия го ветеринарен лекар
и/или компетентните органи съобразно конкретния случай
(напр. служба за противопожарна и аварийна безопасност
и/или полицейско управление);
да вземе всички целесъобразни мерки за намаляване и/или
ограничаване на щетите, включително да спазва
предписанията на Застрахователя и ветеринарните органи;
да уведоми Застрахователя без забавяне и не по-късно от 3
(три) дни от узнаване за събитието;
да предостави на Застрахователя всички сведения за
събитието, които са му известни;
да предостави на Застрахователя достъп за извършване на
оглед и оценка на щетите, и проверки;
да обезпечи правата на Застрахователя срещу трети лица,
носещи отговорност за причинените щети.
Застрахованият е длъжен да докаже своя и/или на
ползващото лице застрахователен интерес и да представи
доказателствата и документите, поискани от Застрахователя
във връзка с установяване на събитието и размера на
вредите, вкл. документи, издадени от компетентни органи,
констативни протоколи, експертизи, фактури, платежни
документи и други съобразно конкретния случай, и в
частност:
При щети при животни, птици, риба и кошери с пчели на
граждани застрахователното събитие се доказва чрез
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2.3.

2.4.

15.

3.

ликвидационен акт, подписан от ветеринарния специалист,
обслужващ района, и представители на Застрахования и
Застрахователя. Актът се съставя въз основа на оглед на
трупа или аутопсия от ветеринарния специалист, при което
се установяват причините за смъртта на животното, птиците,
рибата или пчелите.
За закланите (убити) по необходимост животни и птици
застрахованият
представя
служебна
бележка
от
длъжностния ветеринарен лекар, обслужващ населеното
място, за дадено нареждане за клане (убиване) по
необходимост в регламентирано кланично заведение.
В случаите, когато животът на животните е сериозно
застрашен и същите по изключение са заклани извън
регламентирани кланици, се представя писменото
разрешение на ветеринарния лекар за извършеното клане.
При ликвидация на щети при животни, птици и риба във
ферми се съставя акт за период от един месец по видове и
групи животни или птици от застрахователя с участие на
длъжностния ветеринарен лекар или лекаря, с който
застрахователят има сключен договор и в присъствието на
застрахования или негов представител.
При смърт в резултат на козметични операции при кучета
задължително се извършва аутопсия и се съставя
аутопсионен протокол от независим ветеринарен лекар. При
кражба чрез взлом на куче от жилището на стопанина,
застрахователното събитие се доказва чрез протокол от
полицията. При покриване риска медицински разноски при
пътно-транспортно произшествие при кучета, същите се
доказват с документ от ветеринарномедицинското заведение,
където е извършено лечението.
При риска кражба чрез взлом при кучета застрахователното
събитие се приема за настъпило, ако след изтичането на 2
(два) месеца след дата на кражбата животното все още не е
намерено.
Ако Застрахованият не изпълни свое задължение по Раздел
VI, Застрахователят има право да намали или да откаже
обезщетение и/или да прекрати застраховката предсрочно.

VII.
1.
1.1.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Размерът на обезщетението се определя, както следва:
При смърт на животните от пожар, природни бедствия,
злополука, заразни и незаразни заболявания, отравяне при
изхранване на некачествен фураж, злоумишлени действия на
трети лица, стачки, безредици, бунтове, земетресение,
кражба, измръзване или задушаване при повреда на
вентилационните съоръжения, обезщетението е до 100 (сто)
процента от застрахователната сума в зависимост от
избраните рискове и степента на застрахователно покритие.
При свинете за угояване, ремонтните и теста, при всички
случаи размерът на обезщетението е съобразно теглото им
към момента на смъртта и избраната тарифа, остойностено
за всеки килограм с 1 (един) процент от застрахователната
сума.
1.2. При клане (убиване) по необходимост на животни
обезщетението е 40% за едрите и 30% за дребни животни
(овце, кози, свине) от застрахователната сума и зависи от
степента на застрахователно покритие (60% или 100%):
1.2.1. при клане (убиване) по необходимост по предписание на
ветеринарно-санитарните органи за борба със заразноепидемични болести, изплатеното обезщетение се изчислява
като разлика между договорената застрахователна сума и
полученото обезщетение от държавния бюджет;
1.2.2. при клане по необходимост в резултат на загуба на
разплодни и продуктивни качества обезщетението е в размер
на 40% от застрахователната сума.
1.3. При установяване на по-голям брой животни от
застрахованите от даден вид и група се прави редукция, при
която обезщетението се изчислява като договорената в
полицата обща застрахователна сума се разделя на
действително установения брой животни.
1.4. При смърт на птици от пожар, природни бедствия и заразни
заболявания, отравяне при изхранване на некачествен
фураж, злоумишлени действия на трети лица, стачки,
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1.5.

1.6.
1.7.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

безредици, бунтове,
земетресение, измръзване или
задушаване в резултат на повреда на вентилационните
съоръжения и кражба
обезщетението е
100% от
застрахователната сума.
При клане (убиване) по необходимост по същите причини, то
е в размер на 80% от щетата, определена като разликата
между получения приход от стойността на месото,
субпродуктите и застрахователната сума;
При смърт на риба и зарибителен материал, обезщетението
се изплаща в размер на 70% от щетата, определена на база
количеството на умрялата риба и фактическата себестойност
към деня на застрахователното събитие.
Ако тази
себестойност
надвишава
застрахователната
сума,
обезщетението се изчислява на база на последната.
При смърт на племенни (елитни), луксозни, декоративни и
състезателни животни и птици обезщетението е съгласно
условията, при които е сключен застрахователния договор.
При смърт или унищожаване на кошерите с пчели от
болестите нозематоза и акароза и отравяне в резултат на
пръскане с растително защитни препарати обезщетението е
в размер до 100% от застрахователната сума на пчелното
семейство, а при американски гнилец, природни бедствия,
пожар и диви животни до 100% от общата застрахователна
сума. При пчелните продукти се обезщетяват максимално 10
килограма мед и 1,5 килограма восък на кошер.
Ако Застрахованият получи обезщетение от лица, носещи
отговорност за причинените вреди, отговорността на
Застрахователя се намалява в същия размер.
Ако животните са застраховани при повече от един
застраховател,
настоящият
Застраховател
дължи
обезщетение само за частта от вредите, пропорционална на
отношението на застрахователната сума по настоящата
застраховка и сбора на застрахователните суми по всички
застраховки.
Застрахователното обезщетение се изплаща в срок до 15
(петнадесет) работни дни след доказване на основанието и
размера на дължимата сума, вкл. след представяне на
доказателствата и документите по Раздел VI, т. 2.
Ако застрахователният интерес и основанието на
претенцията са доказани, по решение на Застрахователя
могат да се извършват частични авансови плащания на
обезщетение преди окончателното уреждане по т. 4.
Ако Застрахованият не е собственик на животните,
обезщетението се изплаща в полза или съгласно
инструкциите на собственика.
Ако застраховката е сключена в полза на трето лице,
обезщетението се изплаща в полза или съгласно
инструкциите на ползващото лице до размера на неговите
права към Застрахования, а горницата, ако има такава, се
изплаща в полза на Застрахования.
Ако ползващите лица са повече от едно, те се
удовлетворяват съгласно поредността, посочена в полицата
или в приложение към нея.
Ако Застрахованият или негов пълномощник предяви
претенция за обезщетение по застраховката, знаейки, че тя
се базира на неверни данни по отношение на нейното
основание или размер, то всякакви обезщетения ще бъдат
отказани, а застраховката – прекратена, без да се
възстановява застрахователна премия.
Ако е започнало наказателно или административно
производство срещу Застрахования или ползващото лице по
повод или във връзка със застрахователното събитие или
със застрахователното правоотношение, както и в случай на
гражданскоправен спор пред съд, който засяга
застрахователното правоотношение или изплащането на
обезщетение, Застрахователят има право да отложи
плащането до приключване на производствата с влязъл в
сила надлежен акт.
Ако в случай на кражба, след плащането на застрахователно
обезщетение животното намерено, Застрахованият е длъжен
без забавяне да уведоми Застрахователя и да върне на
Застрахователя полученото обезщетение.

VIII.
1.
2.
IX.
1.

2.
3.
4.

РЕГРЕС
Ако вредите са причинени от трети лица, Застрахователят
встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера
на платеното обезщетение и направените разходи.
Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица
няма сила спрямо Застрахователя.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Със сключване на настоящата застраховка Застрахованият
дава съгласие личните данни, предоставени от него, да
бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя за
нуждите на застраховката и за статистически цели.
Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или
изменяни на основата на писмена договореност между
страните, отразена в полицата или в приложение към нея.
За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се
прилага българското законодателство.
Споровете между страните, които не могат да бъдат уредени
чрез преговори, се отнасят за решаване към компетентния
български съд.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на Директорите
на ЗК „Надежда” АД на 19.12.2013 г., изменени и допълнени на
28.01.2016г.

Днес .................................г., долуподписаният/а..................................….
......................................................................................................................
получих подписан екземпляр от Общите условия към полица
№ .................................................................................................................
и съм съгласен/на с тях.
Предал: ЗК „НАДЕЖДА” АД ......................................................................
/подпис/
Приел: .........................................................................................................
/подпис/

5

