
Застраховка на кредити

По условията на тази застаховка се изплаща обезщетение на застрахован кредитор, в случай 
на неизпълнение на парично задължение от страна на негов длъжник - кредитополучател, 
произтичащо от договор за кредит.

Банкови гаранции

Покрива се загуба в пари, която би претърпял застрахования, поради настъпвне на 
застрахователен риск от активиране на гаранцията и изплащане на предвидената в нея сума 
на бенефициера. 

Видове Гаранции:
• Гаранция за участие в търг или обществена поръчка;
• Гаранция за добро изпълнение;
• Гаранция за авансово плащане;
• Гаранция за задържане;
• Осигурителна гаранция.

Отговорност за изплащане на митнически задължения

Покриват се дължимите суми по митнически задължения, включително митнически сборове, 
акцизи, ДДС и лихви за просрочие от страна на застрахования, в качеството му на отговорно 
лице по смисъла на Закона за митниците и Правилника за прилагането му към съответното 
гаранционно митническо учреждение.

Обект на застрахователно покритие са само дължимите суми по митнически задължения, 
произтекли от загуба на имущество, настъпила от събитие, покрито по действаща 
имуществена полица.

Разни финансови загуби

Застраховат се рисковете от настъпване за застрахования на:
• Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице

към застрахования, с което трето лице застрахованият е в договорни отношения;
• Финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил 

принуден да извърши поради проявление на покрит по застраховката риск и което при 
обичайни условия и ненастъпване на риска застрахованият не би бил длъжен да 
осъществи;

• Други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования 
поради проявление на покрит по застраховката риск.

Застраховка на инвестиции

Инвестиция е всеки актив, прехвърлен в чужда държава на договорно правно основание и в 
съответствие с правните принципи на приемащата държава и свързан със стопанската 
дейност на инвеститора в чужбина.
Инвеститор е всяко българско юридическо лице, което инвестира на територията на 
приемащата държава и което се явява в позицията на Застрахован.
Застрахователното покритие включва български инвестиции в чужда държава: капитал, 



собственост, имущество, нематериални права.
Покритите рискове включват политически и други нетърговски рискове, т.е. рискове, които 
не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество,
а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава 
или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима 
сила:

• невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;
• невъзможност за прехвърляне на плащанията в България
• експроприяция, национализация или конфискация;
• политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм,       

саботаж и др.
Застрахователната полица се сключва при действащите към датата на подписването й Общи 
условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави 
срещу риск от невъзможност за прехвърляне на приходи от инвестицията, експроприация или
политически мотивирани актове на насилие.

Застраховка''Безработица“

Какво представлява застраховка „безработица”?

Застрахователен продукт предназначен за хората, които имат потребителски или ипотечни 
заеми. 
В случай, че кредитополучателят има финансови затруднения в следствие на: смърт; 
инвалидизация (над 70%); временна неработоспособност или безработица вследствие на 
уволнение. Застраховката обезпечава плащанията по неговия кредит.


