
Autorenzeile

„МОИТЕ ВЕЩИ“ – ЗАСТРАХОВКА НА
ВЕЛОСИПЕДИ, ТРИКОЛКИ И ТРОТИНЕТКИ (B6)



Autorenzeile

СЪДЪРЖАНИЕ
Моите вещи
1. Предмет и обхват на застраховката
2. Застраховано имущество
3. Покрити рискове и изключения
4. Въпросник
5. Застрахователна сума
6. Самоучастие
7. Премия

Обща гражданска отговорност на ФЛ
1. Предмет и обхват на застраховката
2. Лимит на отговорност
3. Премия

Злополука
1. Предмет и обхват на застраховката
2. Застрахователна сума
3. Премия

Важни уточнения
1. Формиране на премия
2. Отстъпки
3. Документи при ликвидация



Autorenzeile

ИЗПОЛВАНИ ТЕРМИНИ 
И СЪКРАЩЕНИЯ

 ОГО – Обща Гражданска 
отговорност на ФЛ

 ФЛ – Физически лица

 ЗС – Застрахователна сума

 ТД – Техническа Дирекция

 МПС – моторно превозно 
средство

 ПТП – пътнотранспортно 
произшествие

 ППС – пътно превозно средство
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КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВКА 
„МОИТЕ ВЕЩИ“

Сключва се:
 Имуществена застраховка на 

велосипеди, триколки и тротинетки 
(по ОУ за застраховане на 
Имущество на ФЛ и СУ за 
застраховане на велосипеди, 
триколки и тротинетки)

Срещу заплащане на допълнително 
начислена премия, обхватът на 
застраховката може да се разшири с:
 Обща гражданска отговорностна

ФЛ (ОГО) и/или
 Злополука



Застраховат се:

 Велосипеди, включително
електрически

 Триколки, включително електрически

 Тротинетки, включително
електрически

ПРЕДМЕТ
НА ЗАСТРАХОВКАТА



 Териториален обхват – Република
България

 Застраховат се велосипеди*/ 
триколки*/ тротинетки*, при които са
изминали не повече от 7 години от 
датата на закупуване в ново 
състояние. 

ОБХВАТ
НА ЗАСТРАХОВКАТА

* - включително електрически



 Продължителност на застраховката –
от 1 ден до 1 година

 Начало на застраховката - 00.00 часа 
на деня, посочен в застрахователната
полица, при условие че е платена
необходимата за това премия

 При взаимна договореност между 
страните застраховката може да се 
сключи за срок - до 3м., 4м., 5 м., 6м., 
7м., над 7м.

 В срока на застрахователния договор 
може да се включи повече от един 
застрахователен период

 Началото на застраховката не може да 
бъде повече от 3 месеца след дата на 
издаване на полицата

СРОК



ЗАСТРАХОВАНО 
ИМУЩЕСТВО

 Велосипеди
 Тротинетки
 Триколки
 Допълнителни аксесоари*

*Допълнителни аксесоари и оборудване извън

стандартните спецификации на производителя 

могат да бъдат застраховани, ако са фабрично 

произведени, съвместими с и монтирани на 

посочения/те в полицата велосипед/и, триколка/и 

и/или тротинетка/и и са записани в полицата или в 

добавък към нея отделно към всяко застраховано 

превозно средство.
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Допълнителни 
аксесоари



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ

Вреди, настъпили при:

 кражба чрез взлом от 
апартамент/къща, където
застрахования живее

 кражба чрез взлом от адреси, 
където имуществото временно 
се съхранява

 грабеж

 злоумишлени действия на трети 
лица, вандализъм



Вреди, настъпили при:

 пожар

 експлозия

 мълния

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ

Вреди, настъпили при:

 пороен дъжд

 наводнение

 градушка

 буря



Вреди, настъпили при:

 удар от пътно превозно средство (ППС)

 увреждане от тежест при естествено
натрупване на сняг и лед

 имплозия

 свличане и срутване на земни
пластове, земетресение

 удар от летателен апарат или предмет, 
паднал от него

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ



ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Не се застраховат велосипеди, 
тротинетки и триколки, ползвани:
 от лица, които не живеят на 

адреса на застрахованото
имущество

 за всякакъв вид бизнес цели
 за извършване на служебни

задължения*

Не се застраховат каквито и да е 
превозни средства, подлежащи на 
регистрация за движение по 
пътищата.  

*Придвижване до и от месторабота попада в 
обхвата на покритието на застраховката.



Вреди, настъпили при:

 отдаване под наем и ползване
за всякакъв вид бизнес цели

 мобилни телефони, прикрепени
по какъвто и да е начин за 
застрахованите велосипед, 
триколка и/или тротинетка

 спукване на гуми и/ или 
увреждане на джанти, освен ако
са в резултат на настъпило
застрахователно събитие

ЗАСТРАХОВКАТА
ПОКРИВА



Вреди, настъпили при екстремно
каране в градска среда при:

 скокове
 падове
 спускания
 преобръщане и други подобни

при използване на:

 стълбища
 подлези
 мостове
 покриви
 парапети
 бордюри
 рампи
 други елементи от градската среда 

ЗАСТРАХОВКАТА
ПОКРИВА



Вреди, настъпили при спускане по: 

 стръмни планински или гористи
трасета пътеки

 скали

 склонове

 улеи

 върхове

 сипеи

 други природни образувания

 фрийрайд

ЗАСТРАХОВКАТА
ПОКРИВА



Вреди, настъпили при:

 всякакъв вид състезания

 слаломи

 практикуване на професионален
спорт

ЗАСТРАХОВКАТА
ПОКРИВА



Вреди, настъпили при:

 почистване, ремонт или промени по 
застрахованото имущество

 използване или поддържане, 
несъответстващи с инструкциите на 
производителя

 промяна в цвета на покритието

 механична, електрическа повреда
или дефект

ЗАСТРАХОВКАТА
ПОКРИВА



Вреди, настъпили при:

 кражба и кражба чрез взлом на 
отделни части, аксесоари, 
акумулаторни батерии

 кражби настъпили в апартаменти и 
къщи или прилежащи към тях други
помещения, които са останали
необитаеми за повече от 30 
последователни дни

 ползване от лица, които не живеят
на адреса на застрахования

ЗАСТРАХОВКАТА
ПОКРИВА



Вреди, настъпили при:

 Превозване* на застрахованото
имущество с пътни превозни средства

ЗАСТРАХОВКАТА
ПОКРИВА

* - превозване на застрахованото имущество с 
пътни превозни средства, включително на прикачни 
устройства към тях, релсови превозни средства, 
плавателни съдове и летателни апарати



СКЛЮЧВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВКА



ВЪПРОСНИК

Във въпросника се вписва 
информацията за всеки обект -
велосипед, тротинетка или триколка, 
както следва:

 дали е електрически или не
 дата на закупуване в ново 

състояние

 марка
 модел
 цвят 

 допълнително оборудване 
 допълнителни пояснения

 щети през последните 3 години
 има ли неотстранени вреди 



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 
СУМА

 Застрахователната сума се посочва
от Застрахования при сключване на 
застраховката

 Застрахователна сума за всеки
отделен обект - от 100 до 5 000 лв.* 

*За ЗС над 5 000 лв. се изпраща за одобрение от 
Техническа Дирекция (ТД)



САМОУЧАСТИЕ

При кражба чрез взлом и грабеж от 
посочения в полицата застрахован адрес -
задължително самоучастие в размер на 
5% от застрахователната сума, но не по-
малко от:

 50 лв. във всяка щета за всяко отделно
застраховано имущество до 2 500 лв.*

Кражба чрез взлом и грабеж от друг адрес, 
където имуществото временно се съхранява
при престой на Застрахования извън адреса 
на застраховката, се прилага задължително
самоучастие в размер на 25% от 
застрахователната сума на съответното
имущество

 150 лв. във всяка щета за всяко отделно
застраховано имущество, над 2 500 лв.*

*Застрахователна стойност заедно с монтираното
допълнително оборудване



 Начислената премия се плаща 
еднократно при сключване на 
застраховката, освен ако в полицата
е уговорено друго

 Автоматично се начислява премия в 
размер на 8% от ЗС на всеки обект, 
но не по-малко от 30 лв. за всеки
велосипед, триколка и тротинетка

 При застраховка със срок по-кратък
от една година, премията се 
изчислява по краткосрочната тарифа 
на застрахователя

месеци до 3 4 5 6 7 над 7

% от 
годишна 
премия

50% 60% 70% 80% 90% 100%

ПРЕМИЯ



 Покрива се отговорността за 
имуществени и/или 
неимуществени вреди на трети 
лица за рисковете, покрити по 
застраховката

 Лимит на отговорност от 1 000 до 
50 000 лв. по избор на клиента*

 Премия - 0.25 % от договорения
лимит на отговорност, но не по-
малко от 5 лв. минимална премия

*За ЗС над 50 000 лв. се изпраща за одобрение от 
Техническа Дирекция (ТД)

ОБЩА ГРАЖДАНСКА 
ОТГОВОРНОСТ на ФЛ 



ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА

 Покрива смърт и трайна загуба на 
трудоспособност вследствие на злополука*

 Застрахователна сума от 1 000 до 10 000 лв. 
на човек**

 При трайна загуба на трудоспособност -
изплаща се % от ЗС равен на % трайна
загуба на трудоспособност

 Премия - 0,20% от договорения лимит на 
отговорност, но не по-малко от 2 лв. на човек
минимална премия

 5 човека х ЗС: 10 000 лв. на човек х 0,20% = 
50 000 лв. х 0,20% = 100 лв.

*Злополука - всяко събитие, в срок до 1 година от 
настъпването причинило смърт, трайна или временна 
загуба на трудоспособност на застрахования.

**За ЗС над 10 000 лв. се изпраща за одобрение от 
Техническа Дирекция (ТД)



 5% за еднократно плащане

ОТСТЪПКИ



ФОРМИРАНЕ НА 
ПРЕМИЯТА

 Минималната премия за всеки
застрахован обект е 30 лв.

Пример: застраховат се 1 велосипед с 
премия от 70 лв. И 1 чифт диоптрични
очила с премия от 60 лв. Общата
премия е 130 лв., а минималната
премия за всеки застрахован обект е по 
30 лв. Допълнително се сключва ОГО и 
Злополука

 Минималните премии за ОГО - 5 лв. 
и Злополука – 2 лв., се начисляват
към минималната премия на 
имуществото – 60 лв. или общо 
минимална премия – 67 лв., която
задължително се плаща 
ЕДНОКРАТНО с първата вноска



РАЗСРОЧВАНЕ НА ПРЕМИЯ
Разсрочено плащане до 4 вноски, 
 1-ва вноска от застрахователната

премия да не е по-малка от: 
- 30 лв. само за Имущество 
- 37 лв. ако са избрани и ОГО и 

Злополука
 оставащите 3 разсрочени вноски да 

бъдат не по-малки от 10 лв. на вноска

Пример: 
Обща премия 137 лв. по полица - 1-ва 
вноска минимална премия 67 лв., 
остават 70 лв. Изваждат се минималните 
премии за всяка вноска (70 – 3 вноски х 
10 лв.). Останалите 40 лв. премия се 
разделят поравно на 4-те вноски. 
Първата вноска се сформира на база 
минимална премия 67 лв. + 10 лв. = 77 
лв. Останалите 3 вноски са на стойност 
20 лв. всяка (10 лв. мин. Премия + 10 лв. 
разсрочване).



Застрахованият предoставя един или 
повече от изброените документи, 
удостоверяващи собствеността на 
застрахованото имущество:

 оригинална фактура и/ или касова
бележка

 извлечение от банка за извършен превод
при закупуване на имуществото

 Претенция в писмена форма по образец 
на Застрахователя

 При сблъскване с или удар от/в моторно
превозно средство (МПС) - протокол за 
ПТП или констативен протокол за ПТП 

 Документ от полицията в случай на 
кражба чрез взлом или опит за 
извършването й, грабеж, злоумишлени
действия на трети лица и вандализъм

ДОКУМЕНТИ
ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ



За изплащане на обезщетението или за 
установяване или изясняване на 
застрахователното събитие и размера 
на дължимото обезщетение се 
представят*:

 съдебно решение или друг документ, 
установяващ:

- отговорността на Застрахования
- размера на вредата

 други необходими документи, 
поискани от Застрахователя

*Документите са изискуеми в случай на 
застрахователно събитие при сключена 
допълнителна застраховка Обща гражданска 
отговорност на ФЛ.

ДОКУМЕНТИ
ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ



ПРЕДИМСТВА

• сключване на застраховката без оглед
от Застрахователя

• разсрочено плащане без допълнително
оскъпяване

• една полица с възможност за 
включване на няколко застраховки

• застрахователната сума се посочва от 
клиента

• възможност за сключване за период от 
1 ден до 1 година

• застраховане на допълнително
оборудване
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"Животът е като велосипед! Можеш да запазиш равновесие 
само, ако продължиш да се движиш.”

Алберт Айнщайн
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