
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПАРИ 

 

С настоящите Специални условия ЗАД “АСЕТ ИНШУРЪНС” АД, наричано навсякъде 

по-долу "Застраховател", срещу допълнително платена застрахователна премия, 

покрива физическа загуба или вреда причинена от рискове, покрити по основната 

застрахователна полица, на “пари”, които са собственост или за които се носи 

отговорност от юридическо лице или еднолични търговци, наричани навсякъде по-

долу наричано "Застрахован". 

 

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

1. Настоящите Специални условия осигуряват застрахователно покритие на парични 

средства. 

2. За целите на настоящите Специални условия, под “пари” се разбира: банкноти в 

брой, ценни книжа, валутни бонове, чекове, пощенски ордери, платежни нареждания, 

действащи пощенски марки, спестовни марки и удостоверения, пътнически чекове, 

пътни билети, безплатни ваучери и купони, и кредитни карти. Към тази група могат да 

бъдат включени и благородни метали, скъпоценни камъни или предмети и накити от 

тях, бижута, авоари в злато и сребро. 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 

1. Настоящите Специални условия осигуряват застрахователно покритие на “Пари в 

каса” или трезор на територията на застрахованите помещения, срещу загуба или вреда 

от застрахован по полицата риск, 

1.1. в работно време и при надзор от страна на Застрахования или негови служители, и 

1.2. в извънработно време и оставени без надзор, но при условие, че “Парите” се 

съхраняват в каса или трезор. 

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОКРИТИЕ 

1. По тези Специални условия не се покрива: 

1.1. Вреди в рамките на самоучастието на Застрахования, посочено в полицата. 

1.2. Загуба вследствие на кражба чрез взлом, извършена от служители на 

Застрахования или обитатели на помещенията му, както и по споразумение с член на 

персонала на Застрахования. Не се покриват и загубите при виновно поведение на 

лица, поели задължения за охрана и при неизпълнение на поети договорни задължения. 

1.3. Загуба или щета вследствие кражба чрез взлом на ценни пратки - пари, документи, 

ценни книжа или ценни метали (злато, сребро, скъпоценни камъни, платина и др. 

подобни и изделия, изработени от тях) извън заключен сейф, каса или трезор в 

застрахованите помещения. 

1.4. Загуба или щета, пряко или косвено причинени от злоумишлени действия на трети 

лица, включително и от поставени взривни устройства, без застрахованото имущество, 

обект на тази полица, да е незаконно отнето от владение. 

1.5. Липси с неустановена причина; 

1.6. Измама и злоупотреба от страна на някои от служителите на Застрахования; 

1.7. Последващи загуби, загуби или липси, дължащи се на обезценяване или валутни 

колебания, както и на счетоводни грешки, свързани с човешки фактор, грешки при 

броене; 

1.8. Конфискация, постановена от компетентните власти; 

1.9. Загуба причинена от кражба чрез взлом, грабеж или опит за кражба чрез взлом, 

при условие, че не са изпълнени предписанията за обезопасяване на помещенията и 

касите; 



1.10. Загуба, причинена от проникване в помещенията чрез незаключени врати и 

незатворени прозорци, както и през други проходими места или чрез използване на 

технически средства за отключване на врати, прозорци, самите каси или трезори, в 

които се съхраняват ценните пратки; 

1.11. Загуба на пари от каса или трезор извън работно време, настъпила вследствие 

използването на ключ или дубликат на ключ, който принадлежи на Застрахования, 

освен ако този ключ не е бил получен с насилие или заплахи срещу Застрахования; 

1.12. Последвала загуба или липса поради грешка или пропуск или неправилна оценка 

на стойността или загуба понесена от Застрахования в резултат на търговска сделка. 

1.13. Изключените рискове от Общите условия по комбинирана застраховка “Пожар, 

природни бедствия и щети на имущество” са приложими изцяло по тези специални 

условия. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Всички ключове и дубликати от каси, трезори и алармени заключващи системи и 

устройства - не се намират в застрахованите помещения, когато помещенията са без 

надзор или в извънработно време. 

2. Изрично условие, ангажиращо отговорността на Застрахователя е, че предпазните и 

охранителни мерки за застрахованите помещения и застрахованите пари в тях - могат 

да бъдат използвани по всяко време и са поддържани в добро състояние през целия 

период на валидност на застраховката. Декларираните мерки за сигурност и охрана-

могат да бъдат променяни само след писмено съгласуване със Застрахователя. 

3. За парите, които се държат в каса или трезор, се води пълна счетоводна отчетност и 

техния опис се съхранява извън съответната каса или трезор, като отговорността на 

Застрахователя по отношение на парите в каса или трезор се ограничава до сумата 

пари, която според описа се съдържа там в момента на евентуалната загуба и в никакъв 

случай не може да превишава това ограничение на отговорността. 

 

Тези Специални условия са приети с Решение на  Съвета на директорите на ЗАД 

“Асет Иншурънс” АД  на 25.06.2013  год. 

 

За ЗАД “АСЕТ ИНШУРЪНС” АД 

 

Предал: 

...................................................................................................................................................... 

(три имена) 

 

 .........................................................................................       

(подпис) 

 

Днес ................................... г.,  долуподписаният/ата  

 

..........................................................................................………………………………………… 

(три имена) 

получих подписан екземпляр от настоящите Специални условия и съм съгласен/а с 

тях. 

 

Приел:     .............................. 

                         (подпис)  


