
 

 

 
Какво покрива застраховката? 

Застраховката „Трайни насаждения като 
основни средства за производство“ 

покрива напълно загиване на растенията в 
резултат на: 

 Градушка, Буря и Пожар (основни 
покрития); 

или 

 Измръзване и Снеголом (допълнителни 
покрития). 

Трайните насаждения като основни 
средства за производство, се групират в 
клаузи: 

 Неплододаващи: Лозови насаждения и 

Овощни насаждения. 

 Плододаващи: Лозови насаждения и 

Овощни насаждения. 

Застрахователната сума се формира от 

цената на едно растение умножена по броя на 
всичките растения. 

При застраховане на Горски насаждения 
като основни средства покритието се 

предоставя за млади, новозасадени горски 
видове: иглолистни, широколистни, 
бързорастящи и смесени насаждения до 5-
тата година на отглеждане. 

Покритието е за напълно загиване на 
насажденията в резултат на:  

 Градушка, Буря, Наводнение; Пожар – 
предизвикан от мълния (основни 
покрития);  

 Измръзване, Осланяване, Снеголом, 
Земетресение, Срутване и свличане на 
земни и скални маси (допълнителни 
покрития). 

 

 

 
Какво не покрива застраховката? 

 Трайни насаждения, които не са посочени в 
полицата и/или в заявлението-въпросник; 

 Нанесени щети на насажденията преди започване 
на застрахователния период; 

 Загуби от пропуснати ползи, поради забавяне на 
встъпването в плододаване при естествено  
възстановяване на увредени от застрахователни 
събития растения; 

 Загуби от загиване на растенията в резултат 
на:  

 Неприхващане, в т.ч. поради лошо качество на 
посадъчния материал и недостатъчни грижи за 
насаждението; 

 Механични повреди на растенията, възникнали 
при обработване на почвата, загребване, 
отгребване, третиране с пестициди и други 
агротехнически мероприятия; 

 Суша, болести, химически повреди, увреждане от 
диви животни, гризачи и неприятели. 

 

 
Има ли ограничения на покритието? 

 

! Вредите, които покриваме са до размера на 
застрахователната сума или до посочения в 
застрахователната полица лимит за съответната 
клауза. 

! Застраховката не покрива посоченото във Вашия 
застрахователен договор самоучастие в размера 
на вредата, което може да бъде определено като 
% от застрахователната сума и/или от размера на 
вредата и/или като фиксирана сума в лева. 

! Не са застраховани земеделски култури, които не 
са посочени в полицата и/или в заявлението-
въпросник; 

! Не се обезщетяват щети на културите възникнали 
преди започване на застрахователния период 

 

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява 
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за 
„Застраховане на трайни и горски насаждения като основни средства за производство“ се съдържа и се предоставя с Вашия 
застрахователен договор (Полица, Общи условия, Предложение - въпросник, Анекси). 

Какъв е този вид застраховка? 

Това е доброволна застраховка, която цели да осигури защита при създаване и отглеждане на засадените горски или трайни 
насаждения като основни средства за производство. 

  

Селскостопанско застраховане 

Информационен документ за застрахователния продукт 

Дружество: „ДЗИ - Общо застраховане„ EАД 

Продукт: „Застраховане на трайни и горски насаждения 

като основни средства за производство“ 

Държава: Република България  



 

 

 
Къде съм покрит от застраховката? 

 На територията на Република България. 
 

 

 
Какви са задълженията ми? 

 Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложението-въпросник, като ни предоставите 
точна, вярна и изчерпателна информация. 

 Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства. 

 Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове. 

 Да ни уведомите в предвидените срокове и начини, в случай на настъпване на застрахователно събитие. 

 Да предоставите необходимите документи при предявяване на претенция.  

 Да предприемате необходимите мерки за предпазване на застрахованите растения от вреди и да спазвате 
предписанията за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди. 

 

 

 
Кога и как плащам? 

 Застрахователната премия може да заплатите в брой или по банков път, поредните дължими вноски могат 
да бъдат платени и онлайн на www.dzi.bg. 

 Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски. 

 

 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

 Покритието започва в деня и часа посочен за начало във Вашата полица;  
 

 Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата; 

 При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, 
покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично 
записан срок в полицата. 

 

 
Кога мога да прекратя договора? 

 Вие може да прекратите своята застраховка като изпратите едномесечно писмено уведомление до нас. 

 Застраховката се прекратява при изчерпване на лимита по нея.  


