
  

 

 

Нашите специални предложения за членовете на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ:  
 

1. Застраховка на Вашата кантора, офис техника и обзавеждане     
 

Комбинирана застрахователна полица „БУЛСТРАД БИЗНЕС РЕШЕНИЕ” 

     

Покрити рискове Вид имущество Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

 1. Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия, имплозия, удар 

от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от 
тях, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, щети от 
падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия, замръзване, 
свличане или срутване на земни пластове; Тежест от естествено натрупване на 

сняг или лед; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, 
канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация и включените към 
тях уреди; Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм; Удар от ППС или 
животно, непринадлежащо на Застрахования или лица на служба при него, със 
застрахованото имущество;  
2. Счупване на стъкло в резултат на покритите рискове по т. 1 с лимит на 
отговорност 5% от застрахователната сума на сградата. 

3. Допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило 

застрахователно събитие (разходи за разчистване и хонорари на експерти), в 
размер до 5% от общата застрахователна сума на застрахованите имущества, 
но не повече от 10 000 (десет хиляди) лева. 

 Сгради, или 

подобрения, вкл. 
стъкло 

15 000.00 - 30 000.00 50 000.00 

 

 Оборудване и 
офис техника 

5 000.00 10 000.00 10 000.00 15 000.00 

 
 Стопански 

инвентар 
/обзавеждане/ 

5 000.00 10000.00 10 000.00 15000.00 

 Клауза 3 „Земетресение”. Самоучастие на застрахования – 1% от застрахователната сума по тази 
клауза 

20 000.00 25 000.00 20 000.00 5 0000.00 

Клауза 4 „Кражба чрез взлом и грабеж” при наличие на денонощна охрана и/или СОТ от 
специализирана фирма. 

4 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 

Клауза 7 „Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди” 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 

Клауза 12 „Обща гражданска отговорност към трети лица” 5 000.00 5 000.00 
 

5 000.00 

Застрахователна премия за членове на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ с вкл. 2% ДЗП и 
включена отстъпка в размер на 10%: 

87.44 лева 74.36 лева 116.13 лева 162.49 лева 

Отстъпка в размер на 20% при наличие на действаща застраховка “ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА” в БУЛСТРАД: 
78.70 лева 66.92 лева 104.51 лева 146.24 лева 

Отстъпка в размер на 30% при две или повече действащи застраховки в БУЛСТРАД: 69.95 лева 59.49 лева 92.90 лева 129.99 лева 
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2. Застраховка домашно имущество за членове на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ    
 

Комбинирана застрахователна полица „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ” 

     

Покрити рискове Вид имущество Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 КЛАУЗА А „Пожар и други опасности“  

Пожар; Експлозия; Удар от мълния; Природни бедствия: буря, ураган, 
градушка, проливен дъжд, вкл. щети от падащи дървета и клони, вследствие на 
природни бедствия; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, 

канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от 
забравени отворени кранове); Злоумишлени действия на трети лица, 
вандализъм; Удар от ппс или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни 
части или товар; Допълнителни разходи за отстраняване на последиците от 

настъпило застрахователно събитие. 

Недвижимо имущество 15 000.00 30 000.00 70 000.00 

 

Движимо имущество 5 000.00 7 000.00 20 000.00 

 Клауза В „Земетресение”. Самоучастие на застрахования – 2% от застрахователната сума по тази 

клауза 
10 000.00 10 000.00 20 000.00 

Клауза Г „Кражба чрез взлом и грабеж”  2 000.00 5 000.00 5 000.00 

Клауза Й „Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди” 3 000.00 3 000.00 5 000.00 

Клауза Д „Гражданска отговорност към трети лица” 5 000.00 5 000.00 5 000.00 

Клауза К „Кражба чрез технически средства“   5 000.00 

Застрахователна премия за членове на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ с вкл. 2% ДЗП и 
включена отстъпка в размер на 10%: 

51.41 лева 107.41 лева 204.71 лева 

Отстъпка в размер на 20% при наличие на действаща застраховка “ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА” в БУЛСТРАД: 
45.70 лева 95.47 лева 181.97 лева 

Отстъпка в размер на 30% при две или повече действащи застраховки в БУЛСТРАД: 39.98 лева 83.54 лева 159.22 лева 

 

 
 



      

 

4 

3. ЗАСТРАХОВКА „КАСКО СТАНДАРТ” 

Предлагаме на Вашето внимание условията на продукта „БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ”. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 

Клауза „ПЪЛНО КАСКО” на „БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ” предлага комбиниране на голям брой рискове, предоставящи 
оптимално покритие за всеки автомобил:  

 Пожар, експлозия, удар от мълния; 
 Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, 

вследствие на природни бедствия; 
 Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат 
на обилен снеговалеж; 

 Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при 
резки метеорологични промени; 

 Пътнотранспортно произшествие; 
 Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство; 
  Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони; 

 Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; 
счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително 

монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и 
лайсни; срязване или пробиване на гуми; 
 Кражба или Грабеж на МПС; 

 Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна 
застрахователна премия; 

 Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; 
 Умишлен палеж и взрив. 
Срещу допълнително заплащане предлагаме покритие и на един или няколко от следните групи рискове: 

 Стачки, локаути и други подобни действия; 
 Ударна вълна, дължаща се на летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост; 

 Участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни. 

ВАЛИДНОСТ ЗА ЧУЖБИНА 

Покритието по застраховка „БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ” е валидно за територията на РБългария и държавите - членки на 

Европейския съюз, и за държавите извън Съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта”, както следва: 
Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Хърватия, Република Македония, Кралство 

Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ПОКРИТИЯ 
Освен посочените по-горе рискове, „БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ” осигурява и редица специфични покрития, както  следва: 

ДОПЪЛНИТЕЛНО БЕЗПЛАТНО ПОКРИТИЕ “АСИСТАНС” 
За първи път на българския пазар предлагаме безплатна услуга “Асистанс” за територията на страната, с което предоставяме 

възможност за осигуряване на пътна помощ при настъпване на ПТП за всички леки, лекотоварни автомобили и микробуси, както 
и за ППС с общо тегло над 3.5 тона. Покритието може да бъде разширено срещу допълнителна премия, а именно: 

- “Асистанс” при Техническа повреда за леки автомобили до 3.5 тона 
МПС до   7години          – 15 лв. 
МПС над 7 до 13години – 25 лв. 

МПС над 13години         – 30 лв. 
 

- “Асистанс” при Събитие свързано с експлоатация на МПС и техническа повреда за леки автомобили до 3.5 тона 
МПС до   7години          – 25 лв. 
МПС над 7 до 13години – 30 лв. 

МПС над 13години         – 36 лв. 
ДОПЪЛНИТЕЛНО БЕЗПЛАТНО ПОКРИТИЕ „АСИСТАНС ЗА ЧУЖБИНА” 

 ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” предлага допълнително безплатно покритие „Асистанс за чужбина” за леки и лекотоварни 
автомобили за територията на държавите – членки на Международното споразумение „Зелена карта” както следва: Княжество 
Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Хърватия, Република Македония, Кралство Норвегия, 

Република Сърбия, Черна гора и Република Турция при ПТП. 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ „МЕХАНИЧНА ПОВРЕДА” 

По това покритие ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети след начисляване на допълнителна застрахователна 
премия застрахования за щети, вследствие на внезапно възникнала механична повреда само в: двигателя, скоростната кутия 
и/или водещия (задвижващ) мост на застрахованото МПС за леки и лекотоварни автомобили. Покритието е валидно за леки 

автомобили до 7 години. 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 

 Съгласно методиката, възприета в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, се определя застрахователна суми, определяща 
максималния размер на отговорността на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” по застраховка „БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ”.  
 При закупуване на фабрично нови ППС, стойността на фактурата /с вкл. ДДС/ се приема за застрахователна сума, ако 

фактурата е издадена от официален вносител на марката и при условие, че не е изтекъл по-дълъг срок от 6 месеца от датата на 
издаване на фактурата и не повече от 12 месеца от датата от производство на ППС. 

 За употребявани ППС, закупени нови от официален вносител на марката, определянето на действителната стойност ще се 
определи като фактурната стойност на ППС в ново състояние се коригира с определения процент остатъчна стойност съгласно 
методиката на Застрахователя.  
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 За употребявани ППС над пет години от датата на произвоство, застрахователната сума се определя като последната такава се 
овехти с 10% или след съгласуване с ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. 

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТИ /ДОПЪЛНИТЕЛНО УСТРОСТВО ЗА ЗАЩИТА 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” изисква поставяне на допълнителна защита – имобилайзер или GPS за леки и 

лекотоврани автомобили с категоризация N1, както следва: 

 За всички рискови автомобили /AUDI, BMW, HYUNDAI - Santa Fe, IX 35, Tucson, HONDA - CR-V, INFINITI, LAND ROVER, LEXUS, 

NISSAN - X TRAIL, MERCEDES - GL, ML, MAZDA - CX-3,5 и 7, 6, TOYOTA - C-HR, RAV 4, Land Cruiser, VW - Touareg, Tiguan/ със 
застрахователни суми до 50 000 лева, следва да се монтира имобилайзер по предписание на Застрахователя; 
 За всички рискови автомобили /AUDI, BMW, HYUNDAI - Santa Fe, IX 35, Tucson, HONDA - CR-V, INFINITI, LAND ROVER, LEXUS, 

NISSAN - X TRAIL, MERCEDES - GL, ML, MAZDA - CX-3,5 и 7, 6, TOYOTA - C-HR, RAV 4, Land Cruiser, VW - Touareg, Tiguan/ със 
застрахователни суми над 50 000 лева, следва да се монтира допълнително проследяващо устройство – GPS по предписание 

на Застрахователя. 
ЗАСТРАХОВТАЛЕНА ПРЕМИЯ 

Годишната застрахователна премия се определя на база тарифно число определено от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.  

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предоставя за членовете на „Софийска адвокатска колегия” допълнителна отстъпка в 
размер на 5% от търговската тарифа на Застрахователя.  

ЗАСТРАХОВТАЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
По условията на “Булстрад Каско Стандарт”, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предлага обезщетяване: 
За автомобилите до четири години от годината на производство обезщетението може да се извърши като МПС се ремонтира за 

сметка на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" в официален сервиз, с който е сключен абонаментен договор, за което 
получавате възлагателно писмо незабавно след огледа. 

За автомобилите до тринадесет години от годината на производство обезщетението може да се извърши като МПС се 
ремонтира за сметка на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" в сервиз, с който е сключен абонаментен договор, за което 
получавате възлагателно писмо незабавно след огледа. Към момента ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” разполага с над 166 

броя добре подбрани сервиза на територията на цялата страна. 

На база изготвена експресна и адекватна експертна оценка, поискана от ЗАСТРАХОВАНИЯ. Цената на новите части е по каталог 

"Евротакс Шваке", но не по-висока от цената на официалния вносител за съответната марка МПС. Нормовремената за труд по 
ремонта на МПС се определят: по справочник  "Евротакс  -  Калкулация"  за ремонтно-технологични  операции  и  по Справочник 
на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" - за автотенекеджийски и бояджийски операции ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП” предлага възможност за ремонт в доверен сервиз на автомобилите на възраст до 13 години при заплащане на минимална 
премия, а именно: 

- за леки автомобили 448.80 лева, с включен 2% ДЗП; 
- за товарни автомобили 510.00 лева, с включен 2% ДЗП. 
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ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" предлага до 2 /две/ щети по декларация на Застрахования, през срока на 
застраховката. Срещу допълнително завишение върху платена премия от 20 % ограничението може да отпадне. 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВТАЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
Застрахователното обезщетение се изплаща в рамките на 15 дни от представяне на претенция, придружена от всички изискуеми 

документи. 
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА 

Застраховка „БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ” се сключва за срок от една или повече календарни години. 

 

 


