
При настъпване на застрахователно събитие ти си  
длъжен да уведомиш „ЗД ЕВРОИНС” АД в следните  
срокове:

	до 24 (двадесет и четири) часа от неговото узнаване, 
когато събитията са вследствие на рисковете кражба 
чрез взлом или грабеж;

	до 72 (седемдесет и два) часа от деня на неговото уз-
наване при събития по останалите покрити рискове;

	и да представиш на „ЗД ЕВРОИНС"АД всички необхо-
дими документи, описани в Общите условия по тази 
застраховка, за установяване размера на щетата и опре-
деляне на обезщетението.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Размерът на обезщетението се определя в рамките на за-
страхователната отговорност за съответното имущество и не 
може да надвишава застрахователната сума (лимита на отго-
ворност), и действителната стойност на имуществото.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕШ ЗАСТРАХОВКА  
„МОЕТО ЖИЛИЩЕ“?

	Бързо и лесно сключване на застраховката - без оглед, 
без опис, без снимка.

	Възможност за избор на покрити рискове, лимити на от-
говорност и застрахователни суми.

	Широко и гъвкаво застрахователно покритие обвърза-
но с индивидуалните потребности.

	Атрактивни цени за широка гама от покрити рискове.

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник 
на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.

Свържете се с нас:

0700 17 241

www.euroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЗАСТРАХОВКА

МОЕТО ЖИЛИЩЕ

Агенции и представителства на „ЗД ЕВРОИНС АД"

Асеновград, пл. “Изложение” 1, Търговски 
център “Чая”
Банско,  ул. "ген. Стилиян Ковачев" № 1
Благоевград, ул. "Кирил и Методий" №3
Ботевград, пл. “Незнаен войн” 7, оф. 3  
Бургас, ул. “Цар Симеон” 63  
Бургас, ул. “Антим I” 9 
Бургас, ул. “Александровска” 137, вх. В, ет. 1 
Бургас, ул. “Ал. Стамболийски” 24, ет. 1 
Варна, ул.”Охрид” №26
Варна, бул. Владислав Варненчик № 106, ет. 
2, в ляво
Велико Търново, ул. “Никола Габровски” 19 
Велинград, ул. Винчо Горанов 6, Бизнес 
център “Актив”, партер
Видин, ул. “Дунавска” 2 
Враца, ул. “Баба Йота” 5 
Габрово, ул. “Пенчо Славейков” 1 - 3 
Гоце Делчев, ул. ”Христо Ботев” 16 
Добрич, “Страцин“ № 14
Дупница, ул. ”Цар Самуил” 8
Дупница, площад “Свобода” № 1, партер (до 
хотел Рила)
Елин Пелин, пл. Свети Николай Чудотворец, 
ет. 2
Казанлък, ул. “Христо Ботев” 32, ет. 2, оф. 3 
Карлово, ул. “Васил Левски” №9
Карнобат, ул. “Девети септември” № 9Г
Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков“ №3
Костенец, ул. Китка № 12
Кърджали, бул. ”България” № 49, партерен 
етаж на бл.1
Кюстендил, бул. “България” 44
Кюстендил, ул. Цар Освободител № 21
Кюстендил, ул. Мориц Леви № 4
Ловеч, ул. “Димитър Пъшков” №22, партер
Ловеч, ул. Цар Освободител № 45
Монтана, ул. “Трети март” 53 
Нова  Загора, ул. Миньо Балкански № 59 
(бивша ул. Преславска)
Пазарджик, пл. “Възраждане”, БЦ ”Тракия”, 
оф. 101 
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №25
Перник, ул. Кракра № 20 - партер
Перник, ул. Кракра № 16
Петрич, ул. „Славянска“ № 3
Петрич, ул. “Лазар Маджаров “ № 2
Пирдоп, ул. “Цар Освободител“ 51 
Плевен, бул. “Данаил Попов” 18, ет. 3 
Плевен, ул. Кирил и Методий  №18 - офис 3 
Плевен, бул. Димитър Константинов № 11
Пловдив, бул. Васил Априлов № 102, партер

Пловдив, ул.”Май” № 16, партер
Попово, бул. България № 61
Разград, ул. “Н. Й. Вапцаров” 4, бл. Ален мак 
Разлог, ул. Бяла река №12
Русе, ул. “Духовно възраждане” 45 
Русе, ул. “Славянска” 11 
Самоков, бул. ”Искър” № 107 
Сандански, ул. “Гео Милев” № 12, партер 
Свиленград, ул. Трети Март 19
Свищов, ул. “Цар Освободител”  № 23, ет. 2 
Своге, ул. Цар Симеон № 17
Севлиево, ул. “Пенчо Славейков” 8 
Силистра, ул. “Генерал Скобелев” № 17, вх.Б, ет.1 
Силистра, ул.Симеон Велики № 16
Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” 17, ет. 1
Сливен, ул. Братя Миладинови № 8
Смолян, ул. “Грудьо войвода” 1 
София, ул. “Хан Крум” № 35, ап.2
София, бул. “Христо Ботев” 5, ет. 1
София, ж. к. “Света троица”, ул. Цар Симеон, 
бл. 303 Б вх.Б, ет.5, ап.41
София, ул. “Фр. Нансен” 25 а 
София, ул. “Бузлуджа” № 52, ет. 1
София, бул. Ген. Стефан Тошев № 1-3
София, ул.”Софийски герой” №3, вх.Б, ет.1,  
ап. 1, офис 21
София, ж.к. "Люлин" №10,  
ул. "Партений Зографски" №1, ет. 1, офис 1 
София, жк Младост 4, Бизнес парк София, 
сграда 5В, партер
София, кв.Иван Вазов, ул.Димитър Манов 
бл.15
София, бул Пенчо Славейков № 35
София, ул.Козлодуй № 21
София, бул.Александър Пушкин № 13
София, жк Люлин бл.963
София, ул. ”ХХІ век” № 2, офис 46, партер
София, жк “Разсадника” бл. 87 вх. 12 партер     
София, ул. “Света София” 8, ет. 4, ст. 9 
София ЦУ, бул. “Христофор Колумб” №43
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 
95, партер
Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики”  
№ 105, ет. 4, оф. 3
Троян, л. Ген. Карцов 28, 
Търговище, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 7 
Харманли, ж.к Тракия №24
Хасково, пл. “Отец Паисий” 16 
Шумен, ул. “Цар Иван Александър” №84
Шумен, бул. “Симеон Велики” 59А 
Ямбол, ул. “Ал. Стамболийски” 6 
Ямбол, ул. Иван Вазов № 8



КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия се определя в зависимост от:

	избраното пакетно ниво на покритие;

	размера на застрахователната сума;

	лимита на отговорност.

Размерът на застрахователната премия е на цени от 15 лв.

Застрахователната премия се заплаща eднократно или раз-
срочено на две или четири вноски

КАКЪВ Е СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА? 

Застраховката се сключва за срок от 12 месеца.

КАКВО ДА НАПРАВИШ ПРИ НАСТЪПВАНЕ  
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

	Предприеми всички необходими действия за намалява-
не и ограничаване на щетите, спасяване и запазване на  
застрахованото имущество.

	Незабавно уведоми съответните държавни контролни ор-
гани на тел. 112 в деня на настъпване на застраховател-
ното събитие или в деня на узнаването му, като изложиш 
всички обстоятелства, които са ти известни.

 
Уведоми „ЗД ЕВРОИНС" АД по един от следните начини:

	в Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС" АД;

	на телефон 02 / 4895 443;

	на факс 02 / 4895 443;

	на електронен адрес: property.claims@euroins.bg.

При уведомяването непременно посочи типа на застрахова-
телното събитие, увреденото имущество и номера на застра-
хователната полица.

зултат на авария на вградени инсталации и/или тръби, ув-
реждане или унищожаване вследствие на удар от пътно 
превозно средство или от животно, неприлежащо или не 
под контрола на застрахования или лице, на служба при 
него; случайно счупване на вътрешни и външни стъкла, 
витрини, керамични плотове на печки и санитарен фаянс.

 Пакетно покритие "СУПЕР" включва покритие  
"КЛАСИК"+

	злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, 
умишлен палеж; злоумишлено използване на взривни 
устройства и/или материали (експлозия);

	гражданска отговорност към трети лица за щети, при-
чинени от застрахованото имущество, в резултат на по-
крит по застрахователния договор риск.

 Пакетно покритие "ЕЛИТ" включва покритие 
 "СУПЕР"+

	кражба чрез взлом или с техническо средство;

	късо съединение или токов удар на електрически ин-
сталации и уреди, предизвикани в следствие проявле-
ние на риска “мълния/гръм”;

	земетресение.

Избери това покритие, което най-пълно отговаря на  
изискванията и потребностите ти.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахователната сума е горна граница на отговорността 
на застрахователя за застрахованото имущество и е опреде-
лена съгласно неговата действителна стойност. При настъп-
ване на застрахователно събитие се обезщетява пълния раз-
мер на вредата до застрахователната сума без прилагане на 
подзастраховане.

Застрахователната сума се определя в български лева.

Общ лимит на отговорност за имуществото в 6 варианти  
за избор:

 15 000 лв.;  32 000 лв.;  48 500 лв.;

 70 000 лв.;  95 000лв.;  120 000лв.;

ЗАСТРАХОВКА   „МОЕТО ЖИЛИЩЕ”

Бързо, лесно и изгодно! Без оглед, без опис, без снимка!

Застраховка на имущество на физически лица с определен 
лимит на отговорност.

Застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ“ на „ЗД ЕВРОИНС” АД е 
модерно застрахователно решение за твоя дом. 

Със застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти получаваш:

	защита на недвижимото и движимото си имущество; 

 покрития по максимално широк набор от рискове и 
възможност за избор според конкретните потребности 
и изисквания; 

 партньорство с надеждна и коректна застрахователна 
компания.

Застраховано лице по застрахователната полица може да 
бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, 
обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключе-
на и в полза на трето лице - банка кредитор.

Застраховка  „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти осигурява защита на:

	недвижимо имущество - постоянно обитаеми жилищни апар-
таменти и къщи;

	движимо имущество - мебели, обзавеждане, битова и 
електронна техника, и друго движимо имущество.

 „ЗД ЕВРОИНС” АД ТИ ПРЕДЛАГА ЗАСТРАХОВКА 
„МОЕТО ЖИЛИЩЕ” В ТРИ ВАРИАНТА:

 Пакетно покритие "КЛАСИК"

	пожар и последиците от неговото гасене: включи-
телно пожар причинен от късо съединение, мълния, 
експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано 
летателно тяло, негови части или товар падащи от него;

 природни бедствия и аварии – буря /ураган, вихруш-
ка и смерч/, градушка, проливен дъжд, наводнение, 
вследствие на природни бедствия; тежест от естестве-
но натрупване на сняг или лед; измръзване/замръзва-
не/; геоложко свличане и срутване на земни пластове; 
измокряне от забравени кранове или чешми или в ре-


