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ИЗВАДКА*	ОТ	ОБЩИ	УСЛОВИЯ		
НА	ГРУПОВА	ЗАСТРАХОВКА	E-GUARD	

За	картодържатели	на	Business	Mastercard®		банкови	платежни	
карти	

Общи	изключения,	валидни	за	всички	покрития	
Отговорността	 на	 Застрахователя	 не	 може	 да	 се	 ангажира,	
независимо	 от	 покритието	 по	 застрахователния	 договор,	 при	
загуби	и/или	вреди:	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 каквито	 и	 да	 е	 умишлени	
действия	 от	 страна	 на	 Застрахования,	 Застрахованото	 лице	 или	
причинени	от	Роднини	на	Застраховано	лице;	
-	 възникнали	в	резултат	на	или	от	извършване	на	престъпление,	
или	опит	 за	извършване	на	престъпление	от	 Застраховано	лице,	
или	от	деяние	(действие	или	бездействие)	на	Застраховано	лице,	
с	което	се	реализира	състава	на	административно	нарушение;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 пряко,	 или	 непряко	
въздействие	 на	 Бедствия	 и/или	 излагане	 на	 въздействието	 на	
климатични	условия;	
-	 възникнали	 преди	 Началната	 дата	 на	 застраховката	 или	
установени	след	Крайната	дата	на	застраховката;	
-	 събития,	 произтичащи	 пряко	 или	 непряко	 от	 кражба/загуба	 на	
намиращи	 се	 в	 моторно	 превозно	 средство	 застраховани	 Вещи	
освен	ако	Кражбата	е	извършена	чрез	взлом	и	при	Кражбата	чрез	
взлом	 Застрахованите	 вещи	и/	 или	Лични	документи	и	 Ключове	
не	са	били	поставени	на	видно	място	в	МПС.	
Действия	при	настъпване	на	застрахователно	събитие.		
В	случай	че	Застрахованият	претърпи	загуба	и/или	вреда,	които	са	
покрити	 по	 застраховката,	 Застрахованото	 лице	 следва	 да	
предприеме	следните	действия: 
-	 да	 позвъни	 на	 посочените	 телефони	 на	 отдел	 “Ликвидация	 на	
щети”	 на	 Застрахователя	 в	 работно	 време,	 в	 срок	 до	 48	 часа	 от	
настъпване	 или	 узнаване	 за	 събитието,	 за	 да	 уведоми	
Застрахователя	 за	 настъпилото	 събитие.	 Работното	 време	 на	
Застрахователя	е	от	понеделник	до	петък,	от	9:00	до	18:00	часа.		
-	 Ако	 Застрахованото	 лице	 е	 претърпяло	 загуба	 и/или	 вреда,	 в	
резултат	 на	 Кражба,	 Грабеж,	 Кражба	 чрез	 взлом	 или	
неоторизирано	 теглене	 на	 средства	 от	 банкомат,	 които	 са	
покрити	 по	 застраховката,	 следва	 да	 уведоми	 най-близкия	
компетентен	 орган	 (полицейско	 управление	 или	 друг	 надлежен	
орган)	 в	 срок	 до	 24	 часа	 от	 настъпване	 на	 събитието,	 или	 от	
узнаването	 за	 него	 и	 да	 получи	 надлежен	 документ,	
удостоверяващ	същото;	
-	 да	 предприеме	 необходимите	 действия	 за	 ограничаване	 на	
вредите	от	събитието	и	да	следва		указанията	на	Застрахователя;	
-	 при	 поискване	 от	 страна	 на	 Застрахователя,	 да	 упълномощи	
представител	на	Застрахователя	да	получи	информация	от	 трети	
лица	 и	 институции,	 която	 се	 отнася	 пряко	 или	 косвено	 до	
събитието; 
-	в	случай	на	загуба	или	кражба	на	Платежната	карта,	да	уведоми	
картоиздателя	в	срок	до	24	часа	от	настъпване	на	събитието.	
Независимо	от	уведомяването	на	Застрахователя	по	телефона	за	
настъпило	 събитие,	 Застрахованото	 лице	 следва	 да	 попълни	 и	
официално	 Уведомление	 за	 щета,	 което	 да	 изпрати	 до	 Отдел	
„Ликвидация	на	щети”	на	Застрахователя	не	по-късно	от	30	дни	от	
датата	на	настъпване	на	събитието.	Подаването	на	Уведомление	
за	щета	е	необходимо	с	оглед	официалното	завеждане	на	щетата	
в	системата	на	Застрахователя.		
Застрахованият	 предоставя	 за	 собствена	 сметка	 доказателства,	
които	са	необходими	за	установяване	размера	и	основанието	на	
претенцията.	 Доказателствата	 се	 представят	 заедно	 с	
Уведомлението	 за	 щета	 и	 трябва	 да	 са	 във	 форма	 и	 със	

съдържание,	определени	от	Застрахователя	и	може	да	включват,	
но	без	да	се	ограничава	до	следните:	
-	 надлежен	 документ	 от	 правоохранителен	 орган	 за	 образуване	
на	 производство	 в	 случаите	 на	 Кражба,	 Кражба	 чрез	 взлом	 или	
Грабеж,	 или	 документ,	 удостоверяващ	 уведомяването	 на	
съответния	надлежен	орган;	
-	 справка	 за	 движението	 по	 сметката	 на	 Застрахования,	
удостоверяваща	 сумата,	 датата	 и	 часа	 на	 извършване	 на	
транзакции	с	Банковата	карта,	за	които	се	твърди,	че	са	резултат	
от	 неправомерни	 действия,	 както	 и	 относно	 размера	 на	
изтеглените	суми,	които	се	твърди,	че	са	отнети	при	Грабеж;	
-	документи,	доказващи	платените	такси	и	извършени	разходи;	
-	 разходооправдателни	 документи	 и	 всякакви	 други	 документи	
и/или	 материали,	 които	 пряко	 или	 косвено	 се	 отнасят	 до	
настъпилото	събитие;	
-	други	документи	от	съответните	компетентни	органи. 
“Неправомерно	използване	на	Платежна	карта”	
По	 това	 покритие	 Застрахователят	 възстановява,	 до	 лимита,	
посочен	в	Застрахователната	полица,	финансови	загуби	в	резултат	
на	 неправомерно	 използване	 на	 Платежната	 карта,	 които	
произтичат	от:	
-	 противоправни	 действия	 на	 трето	 неупълномощено	 лице	 с	
Изгубена	или	Открадната	Платежна	карта,	които	са	извършени	до	
48	(четиридесет	и	осем)	часа	преди	регистриране	при	Платежната	
институция	на	искане	за	блокиране	на	Платежната	карта;	
-	 неправомерни	 тегления	 от	 Банкомат	 с	 Платежна	 карта	 или	 от	
Кредитна	сметка,	или	неправомерни	плащания	с	Платежна	карта	
в	 магазин	 или	 по	 електронен	 път	 (онлайн	 покупки	 и	 плащания)	
чрез	 използване	 на	 информация	 за	 Платежната	 карта	 от	 трети	
неупълномощени	лица,	когато	Платежната	карта	е	във	владение	
на	 Застрахования.	 Покриват	 се	 разходите	 за	 неоторизирани	
трансакции,	 до	 размера	 на	 посочената	 в	 Застрахователната	
полица	 Застрахователна	 сума,	 за	 които	 Застрахованият	 	 носи	
отговорност,	 извършени	 до	 два	 (2)	 месеца	 след	 регистрирането	
на	събитието	пред	издателя	на	Платежната	карта.	
Специфични	изключения	
В	 допълнение	 към	 изключенията,	 установени	 в	 т.5	 на	 Глава	 І	
“Общи	изключения,	валидни	за	всички	покрития”,	отговорността	
на	Застрахователя	не	се	ангажира	при	загуби	или	вреди: 
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 разходи,	 следствие	 на	
неправомерно	използване	на	Изгубена	или	Открадната	Платежна	
карта,	 извършено	 повече	 от	 48	 часа	 преди	 регистриране	 при	
издателя	 на	 Платежната	 карта	 на	 искане	 за	 блокиране	 на	
Платежната	карта;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 разходи,	 следствие	 на	
неправомерно	използване	на	Изгубена	или	Открадната	Платежна	
карта,	извършено	след	регистриране	при	издателя	на	Платежната	
карта	на	искане	за	блокиране	на	Платежната	карта;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 разходи,	 различни	 от	
посочените	в	т.1,	„Застрахователно	покритие”;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 разходи,	 вследствие	 на	
използване	 на	 Платежната	 карта,	 която	 е	 предоставена	 от	
Застраховано	лице	за	ползване	на	Роднина	и/или	на	трето	лице;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 разходи,	 следствие	 на	
неправомерно	теглене	на	средства	от	Банкомат	или	от	Кредитна	
сметка,	 когато	 Платежната	 карта	 не	 е	 била	 изгубена	 или	
открадната,	 извършено	 повече	 от	 два	 (2)	 месеца	 преди	
регистриране	на	събитието	при	платежната	институция;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 обичайните	 дейности	 във	 връзка	 с	
работата,	която	Застрахованото	лице	изпълнява.	
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“Защита	на	покупката	за	60	дни”	
По	 това	 покритие	 Застрахователят	 възстановява	 до	 лимита,	
посочен	 в	 Застрахователната	 полица,	 разходите	 за	 ремонт	 или	
Цената	 на	 замяна	 на	 застрахована	 Вещ,	 които	 са	 доказани	 с	
разходооправдателен	 документ	 и	 са	 в	 резултат	 на	 увреждане	
и/или	 загуба	 на	 застрахована	 Вещ,	 настъпили	 през	
Застрахователния	период,	но	не	по-късно	от	60	дни	от	датата	на	
закупуване	 на	 Вещта,	 следствие	 на	 Кражба,	 Кражба	 чрез	 взлом,	
Грабеж,	 Бедствие	 и/или	 Щета.	 Застрахователят	 покрива	
разходите	за	ремонт	на	Вещ,	извършен	само	от	сервизен	център,	
на	 който	 Застрахователят	 по	 надлежен	 ред	 е	 възложил	 и/или	 е	
одобрил	да	извършва	ремонт	на	Вещ,	покрита	по	застраховката.	
Специфични	изключения 
В	 допълнение	 към	 изключенията,	 установени	 в	 т.6	 на	 Глава	 І	
“Общи	изключения,	валидни	за	всички	покрития”,	отговорността	
на	Застрахователя	не	се	ангажира	при	загуби	или	вреди:	

- на	Вещ	на	стойност	до	25	(двадесет	пет)	лева;	
- възникнали	пряко	или	непряко	от	Кражба	на	намираща	

се	в	Моторно	превозно	средство	застрахована	Вещ;	
- изцяло	 или	 напълно	 покрити	 от	 производител,	

доставчик,	cepвиз	или	от	гаранция;	
- на	Вещ,	закупена	с	цел	препродажба	и/или	извършване	

на	търговска	дейност;	
- в	 резултат	 и/или	 по	 време	 на	 доставка,	 инсталиране	

и/или	сглобяване	на	Вещ;	
- на	Вещ,	настъпили	преди	доставката	й	и	предаването	й	в	

държане	на	Застрахования;	
- в	 резултат	 на	 овехтяване	 и	 амортизация	 и/или	

производствен	дефект	на	Вещта;	
- в	 резултат	 на	 постепенно	 увреждане	 (вкл.	 ръжда,	

корозия,	 вреди	 от	 микроорганизми,	 гъбични	
образувания,	 плесени,	 насекоми	 и	 гризачи,	 процеси	 на	
бавна	 деформация	 и	 разрушаване,	 промяна	 на	 цвят,	
гланц,	вреди	от	светлинно	въздействие)	и	повърхностни	
вреди	(от	одраскване,	замърсяване	и	др.	подобни);	

- възникнали	в	резултат	на	или	от	промени,	извършени	от	
Застрахования	или	Застраховано	лице,	или	следствие	на	
неправомерно	 ползване,	 несъответстващо	 на	
обичайното	предназначение	на	Вещта,	или	следствие	на	
ползване	 на	 Вещта,	 което	 несъответства,	 или	 нарушава	
указанията	 за	 употреба,	 предоставени	 от	
производителя,	доставчика	или	търговеца;	

- на	 Вещи,	 оставени	 без	 надзор	 и/или	 на	 място,	 което	 е	
обществено	достъпно;	

- възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 механична	 и/или	
електрическа	 авария,	 електронна	 и/или	 електрическа	
повреда,	 или	 неизправност,	 включително,	 но	 не	
ограничаващи	 се	 до	 всички	 електрически	 прекъсвания	
на	захранването,	пренапрежение,	спад	на	захранването	
или	 повреда	 в	 телекомуникационните	 или	 сателитни	
системи;	

- на	Вещи,	закупени	през	Интернет	(онлайн	магазини).	
“Защита	на	покупката	през	Интернет	за	60	дни”	
	По	 това	 покритие	 Застрахователят	 възстановява,	 до	 лимита,	
посочен	 в	 Застрахователната	 полица,	 разходите	 за	 ремонт	 или	
Цената	 на	 замяна	 на	 застрахована	 Вещ,	 закупена	 чрез	Интернет	
(онлайн	 магазини),	 които	 разходи	 или	 Цената	 на	 замяна	 са	
доказани	 с	 разходооправдателен	 документ	 и	 са	 в	 резултат	 на	
увреждане	 и/или	 загуба	 на	 застрахована	 Вещ,	 настъпили	 през	
Застрахователния	период,	но	не	по-късно	от	60	дни	от	закупуване	

на	 Вещта,	 следствие	 на	 Кражба,	 Кражба	 чрез	 взлом,	 Грабеж,	
Бедствие	и/или	Щета.	
Застрахователят	покрива	разходите	за	ремонт	на	Вещ,	извършен	
само	от	сервизен	център,	на	който	Застрахователят	по	надлежен	
ред	 е	 възложил	 и/или	 е	 одобрил	 да	 извършва	 ремонт	 на	 Вещ,	
покрита	по	застраховката.	
	Специфични	изключения 
В	 допълнение	 към	 изключенията,	 установени	 в	 т.5	 на	 Глава	 І	
“Общи	изключения,	валидни	за	всички	покрития”,	отговорността	
на	Застрахователя	не	се	ангажира	при	загуби	или	вреди:	

- на	Вещ	на	стойност	до	25	(двадесет	пет)	лева;	
- възникнали	пряко	или	непряко	от	Кражба	на	намираща	

се	в	Моторно	превозно	средство	застрахована	Вещ;	
- изцяло	 или	 напълно	 покрити	 от	 производител,	

доставчик,	cepвиз	или	от	гаранция;	
- на	Вещ,	закупена	с	цел	препродажба	и/или	извършване	

на	търговска	или	професионална	дейност;	
- в	 резултат	 и/или	 по	 време	 на	 доставка,	 инсталиране	

и/или	сглобяване	на	Вещ;	
- на	Вещ,	настъпили	преди	доставката	й	и	предаването	й	в	

държане	на	Застрахованото	лице;	
- в	 резултат	 на	 овехтяване	 и	 амортизация	 и/или	

производствен	дефект	на	Вещта;	
- в	 резултат	 на	 постепенно	 увреждане	 (вкл.	 ръжда,	

корозия,	 вреди	 от	 микроорганизми,	 гъбични	
образувания,	 плесени,	 насекоми	 и	 гризачи,	 процеси	 на	
бавна	 деформация	 и	 разрушаване,	 промяна	 на	 цвят,	
гланц,	вреди	от	светлинно	въздействие)	и	повърхностни	
вреди	(от	одраскване,	замърсяване	и	др.	подобни);	

- възникнали	в	резултат	на	или	от	промени,	извършени	от	
Застраховано	 лице,	 или	 вследствие	 на	 неправомерно	
ползване,	 несъответстващо	 на	 обичайното	
предназначение	на	Вещта,	 или	 вследствие	на	 ползване	
на	Вещта,	което	несъответства,	или	нарушава	указанията	
за	 употреба,	 предоставени	 от	 производителя,	
доставчика	или	търговеца;	

- на	 Вещи,	 оставени	 без	 надзор	 и/или	 на	 място,	 което	 е	
обществено	достъпно;	

- възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 механична	 и/или	
електрическа	 авария,	 електронна	 и/или	 електрическа	
повреда,	 или	 неизправност,	 включително,	 но	 не	
ограничаващи	 се	 до	 всички	 електрически	 прекъсвания	
на	захранването,	пренапрежение,	спад	на	захранването	
или	 повреда	 в	 телекомуникационните	 или	 сателитни	
системи.	

- за	Вещи,	които	не	са	доставени	на	Застрахования.	
Застрахователно	покритие	“Грабеж	при	Банкомат”	
По	 това	 покритие	 Застрахователят	 възстановява	 до	 лимита,	
посочен	 в	 Застрахователната	 полица,	 разходите,	 които	 са	
доказани	с	разходооправдателен	документ	и	са	в	резултат	на:	
-	 Грабеж	 при	 Банкомат,	 при	 който	 от	 Застраховано	 лице	 се	
отнемат	 парични	 средства,	 изтеглени	 от	 Банкомат	 с	 Платежната	
карта,	 и	 който	 Грабеж	 е	 извършен	 в	 период	 от	 30	 (тридесет)	
минути,	следващ	момента	на	изтеглянето	на	паричните	средства	
от	Банкомата;	
-	 направени	 разходи	 за	 медицинска	 помощ	 и	 медикаменти	
поради	претърпяно	от	Застрахованото	лице	Телесно	нараняване,	
в	резултат	на	Грабежа	при	Банкомат.	
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Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България 
ж.к Изток, ул. Николай Хайтов 3Б, блок 7, ет. 4 
Столична община – район Изгрев 
гр. София 1113 

ЕИК: 204603407 

     +359 2 930 93 30 
     info@colonnade.bg 
     www.colonnade.bg 

Специфични	изключения 
В	 допълнение	 към	 изключенията,	 установени	 в	 т.5	 на	 Глава	 І	
“Общи	изключения,	валидни	за	всички	покрития”,	отговорността	
на	Застрахователя	не	се	ангажира	при	загуби	или	вреди:	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 Грабеж	 на	 вещи	 или	 Пари,	
освен	изтеглените	от	Банкомата	с	Платежната	карта;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 Грабеж,	 извършен	 извън	
периода	на	покритие;	
-	 възникнали	 в	 резултат	 на	 или	 от	 предоставяне	 на	медицинска	
помощ	 следствие	 на	 Телесно	 нараняване	 при	 Грабеж	 на	 лице,	
различно	от	Застрахованото	лице. 

*Настоящото представлява извадка от Общите условия.  

За да получите подробна информация за застраховката, моля 
да се запознаете с пълното копие на Общите условия. Може да 
ги получите от “Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България”, 
като позвъните на тел. : (+359 2) 930 93 30  

Пълният вариант на Общите условия по застраховката може да 
намертите и на следния уеб адрес: 

https://www.colonnade.bg/UserFiles/Bulgaria/MC-
Business%20Cards_NAC_EGuard_Wording.pdf 
 

	
	


