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УниКредит 
Застрахователен Брокер 
предлага изгодни 
застрахователни 
решения

Чрез достъпа ни до водещите застрахователи в 
България и Европа, предлагаме комплексни 
застрахователни решения за целия живот на 
даден проект, с които инвестицията ви ще 
бъде напълно защитена.



ПОЛЗИТЕ ОТ НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Покриват се рискове при:

СТРОИТЕЛСТВО

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Клиентите ни ще бъдат обезщетени в случай на: 

МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАГУБА НА БРУТНА ПЕЧАЛБА, В СЛУЧАЙ НА 
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, РЕЗУЛТАТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ И 
МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ

ЗАГУБА НА БРУТНА ПЕЧАЛБА, В СЛУЧАЙ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТТА, РЕЗУЛТАТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ И МЕХАНИЧНИ 
ПОВРЕДИ

УВЕЛИЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ



ОБХВАТ НА ПОКРИТИЕТО

Всяка внезапна и непредвидена материална щета или повреда на оборудването, с 
изключение на:

грешки и липси, налице при сключване на застраховката, дефектно оборудване; 

нормално износване вследствие експлоатацията на оборудването, корозия, изгниване, 
оксидация, кавитация;

гаранционни щети; 

обезценки, денгуби, косвени загуби и пропуснати ползи;

в резултат от употреба на алкохол и/или други упойващи вещества 

в резултат на умишлени действия, действия на груба небрежност, ремонти от  
неквалифицирани лица или умишлено свръх натоварване;

война, неприятелско нахлуване, вражески действия, военни действия (с или без 
обявяване на война), тероризъм, стачки, граждански безредици, ядрена реакция; 

договореното самоучастие;



ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ НА ТРЕТИ 
ЛИЦА

Често пъти фотоволтаичните паркове граничат с обработваеми земи и горски 
масиви, които могат да пострадат от пожар, започнал на територията на 
парка

В тези случаи, щетите, нанесени на съседните имоти, могат да бъдат 
сериозни и да включват посеви и селскостопанска техника за стотици хиляди  

Нашето решение ще покрие разходите за уреждане на претенциите от 
страна на увредените лица до лимит избран от вас



Специални преференции 
за клиенти на УниКредит 
Застрахователен Брокер

• Изключително атрактивни цени на 
застраховката

• Застрахователната сума се определя на 
база количествено-стойностна сметка за 
изграждане на ФЕЦ или оценка на 
лицензиран оценител

• Застрахователят обезщетява 
необходимите разходи за възстановяване 
на повреденото или унищожено 
имущество без прилагане на обезценка, 
вкл. разходите за демонтаж, монтаж, 
евентуалните мита и такси

• Покритие на инвертори, включително и 
за механични щети до 15 години от 
датата на производството им



Специални преференции 
за клиенти на УниКредит 
Застрахователен Брокер

• Покритие за щети на преносната мрежа 
на разстояние до 1000 м от соларния 
парк

• Гарантиран годишен бонус при 
подновяване на застраховката при същия 
застраховател, дори и при щети, които 
достигат до 10% от платената премия 

• Възстановяване на вреди до 20 000лв. 
без оглед от застрахователя

• Срок за оглед до 2 работни дни за щети 
над 20 000лв.
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Защо да изберете УниКредит Застрахователен Брокер

Богат опит при структурирането на 

застраховки за 400 мВт 
възобновяема енергия

Индивидуални програми 
за постигане на максимален ефект 
за нашите клиенти

Предлаганите от нас решения и 
стратегии се основават на 

задълбочени анализи на 

индивидуалната рискова експозиция

Управлява застрахователен портфейл от 

59 000 000 лева (2022 г)

Постоянно наблюдение на 

рисковете и предлагане на промени в 
покритието

Професионална помощ при

настъпване на застрахователно събитие
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Контакти:

Калин Желев

0885/305080

Kalin.Zhelev@UniCreditLeasing.bg
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