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Уводни бележки 
Читателите, които прочетат тази книга, ще извлекат следните ползи: 

• Книгата има директно търговско приложение за брокери, експерти по 

обслужване клиенти по отношение на застрахователните им програми, 

персонал, отговарящ за бизнес развитието, застрахователи и други 

служители в застраховането. Тя ще привлече вниманието на купувачите на 

застраховки, били те риск мениджъри или финансови директори, тъй като 

ще им бъде от помощ при защитата на финансовата страна на техния бизнес.   

• Първоначалният фокус е насочен към сключване на покритието преди 

появата на претенция. Разиграни са сценарии на претенции само дотолкова, 

доколкото те подпомагат целта на книгата. 

• В книгата са използвани случаи от действителността.  

• Големият брой разгледани примери правят от книгата практично и полезно 

ежедневно помагало. 
  



 
 

Предговор 
 
Горд съм да спонсорирам тази книга, написана от гледна точка на оценка на 
загубите, която въпреки това не е ръководство нито за претенции, нито за 
оценяване на загубите. Аспекти на покритието – Прекъсване на дейността е 
написана от опитен и талантлив оценител на прекъсване на дейността. Damian 
е както лицензиран застрахователен оценител, така и сертифициран  
счетоводител и неговата роля вече повече от десет години е да подпомага 
дейността на нашата Мрежа от специалисти в оценяването, като се 
концентрира основно върху големите и сложни случаи, които изискват 
провеждане на многопластови проучвания. 
 

Като застрахователни оценители ние сме експерти в съотнасяне на условията 
по полиците към спецификите на дадена претенция, като същевременно 
определяме и насърчаваме застрахования по полицата да възстанови 
предприятието, което е застрашено при инцидента, което увеличава нашия 
принос. Това ни осигурява уникален опит, а Damian ясно и занимателно 
илюстрира текста с някои от сценариите, с които сме се сблъскали. 
 

За жалост, а и доста често, се срещаме със ситуации, в които или обхватът на 
покритието, или застрахователната стойност са недостатъчни. Собствениците 
на бизнес, който понася значителни щети, вече са изправени пред сериозно 
предизвикателство в стремежа си да възстановят  бизнеса си в нарастващата 
конкурентост на пазара. Ако покритието е правилно организирано, те имат  
стабилен шанс за успех. Целта на тази книга е да използваме нашия 
практически опит, за да популяризираме по-добро разбиране на проблемите, 
които е необходимо да бъдат преодолени, ако държателят на полицата има 
достатъчно и подходящо покритие. 
 

Нашите клиенти имат голям опит в уважаването на даденото обещание при 
сключване на застраховката, а ние оценителите от общността играем 
съществена роля при подпомагане на изпълнението на обещанията. Нашата 
скромна надежда е тази книга да подпомогне отговорните лица при 
проектиране и осъществяване на застрахователни програми. 

Gerry Loughney 
Главен изпълнителен директор 
Cunningham Lindsey United Kingdom 
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1. Цел 
 
 

Тази книга има една основна цел – да разгледа опита, който е натрупан от 
различните случаи и претенции по покритието „Прекъсване на дейността”, 
като същевременно предостави анализ на този вид застраховка от самото 
начало на процеса на нейното сключване. Това ще позволи на 
застрахователните брокери и застрахователи да идентифицират елементите в  
Прекъсването на дейността преди появата на претенции както за настоящи, 
така и за бъдещи клиенти. Едновременно с това целта е книгата да бъде 
достатъчно прагматична и достъпна за ползване и от купувачите на 
застраховки на корпоративния пазар – риск мениджъри и финансови 
директори. 
 

Хората, които се занимават с оценката на риска и възникващите щети, са 
позиционирани по такъв начин, че най-добре могат да извлекат опит от 
претенции, който да бъде приложим към други случаи в бъдеще (нека имаме 
предвид, че претенцията може да определи дали полицата се приема или 
отпада). Стремейки се да постигне поставената цел, настоящата книга 
включва множество практически примери, които повдигат въпроси с широко 
приложение. 
 

Необходимо е да се обобщи как основната полица „Прекъсване на дейността“ 
действа, за да осигури контекст, в рамките на който да може да се представи 
опита от претенции. Несъмнено този опит представлява и отправна точка, 
чрез която да се отчете необходимостта от различни разширения на 
покритието, които могат да бъдат закупени. Още по-важно е, че опитът дава 
възможност основните аспекти на полицата „Прекъсване на дейността“ (които 
лесно могат да бъдат приети като даденост) да бъдат напълно оценени и 
разгледани при договаряне на полицата. 
 

Може да има тенденция на резервираност при предоставяне на твърде голямо 
техническо обяснение или подробна информация, особено по отношение на 
прекъсване на дейността, на клиента от страна на брокера, но опитът на 
автора показва, че техническите детайли трябва да се поощряват. Без 
правилна оценка на механизмите на действие на полицата или без 
информираност въз основа на сравняване на различните полици, не е 
изненадващо, че решението за сключване на застраховка често се основава 
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единствено на цената. Защо да плащаме повече за нещо, което на пръв поглед 
изглежда еднакъв продукт (макар и оформен по различен начин)? 

 
Към книгата няма създаден индекс, което отразява факта, че по-скоро тя се 
стреми да повдигне въпроси преди настъпване на щетите, отколкото да 
предоставя конкретна помощ след отправянето на претенция. Вместо да 
предлага справочна информация при нужда, се надяваме самата книга да 
представя самостоятелно воден курс, тоест да бъде компютърно базирано 
обучение без компютър. 
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2. Основно покритие  
 
 

Последващи загуби 
 
Исторически погледнато, това, което сега е познато като покритие по 
прекъсване на дейността, е било считано за застраховка срещу последваща 
загуба (или загуба на печалба). Съвсем разбираемо, ако сте имали 
застрахователна полица за последваща загуба, бихте могли да очаквате да 
бъдат покрити всички последствия от пожари или всеки друг застраховаем 
риск. Въпреки това има множество примери на загуби, които не биха били 
платени, включително тези, които попадат в рамките на самоучастието, както 
и онези, които са специално изключени или пък довеждат до непълно 
покритие поради подзастраховане. 
 

Съществува тенденция да се приема покритието по прекъсване на дейността 
като „автоматична” полица,  която ще изплаща каквато и да е загуба, която не 
е част от материалната щета. 
 

Затова могат да бъдат полезни два специфични примера за последващи 
загуби, които не се покриват от стандартната полица: пример за извършени 
излишни разходи (материални щети) и пример за подзастраховане. 

Излишни разходи 
 

Застрахован използва опаковки, разходите за които са били категоризирани 
като част от покупките в отчета за приходите и разходите и са 
отчислени от оборота при изчисляване на брутната печалба, като по този 
начин те не са били причислени към застраховката. Опаковката е била 
закупена, като предварително е била отпечатана с логото на клиента, и 
очевидно е била предназначена  за конкретния договор. Бизнесът е 
претърпял пожар и са били предприети различни мерки да се намалят 
загубите, и първоначално отзивите за клиентите са били  положителни.  
Месец след пожара оборотът към основния клиент е бил поддържан на 
предишното ниво, макар и за сметка на значително увеличени разходи 
поради извършването на физически ремонти. Като се има предвид, че 
клиентът е бил подготвен, че ще понесе незначителни неудобства, докато 
се извършват постоянни ремонти, бизнесът, подлежащ на застраховката, 
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е извършил обичайна покупка на клиентски опаковки, като това обикновено 
се е правело на  тримесечие и на куп. 

Около две седмици след купуването на опаковките клиентът уведомява, че 
въпреки че приема, че бизнесът е направил всичко според възможностите си 
при така съществуващите обстоятелства, времето, в което е възникнал 
пожарът, е причинило значителни загуби. Ето защо клиентът решава да 
прехвърли бизнеса в друга компания, която работела на няколко обекта и не 
представлявала същия риск при повторна поява на настъпилите събития. 
Към този момент бизнесът, обект на застраховката, все още е имал на 
склад опаковъчен материал с логото на клиента на стойност около £40 000, 
който станал неизползваем. 
 

Никой не би оспорил, че излишните разходи, направени за закупуването на 
този материал, представляват загуба, причинена от пожара. Въпросът е обаче 
дали тази загуба представлява  последващ риск, който в действителност е 
покрит по полицата. Като се има предвид, че компанията по собствена воля е 
определила брутна печалба за целите на застраховането чрез приспадане на 
покупки (включващи и опаковките) от оборота, то това означава, че по 
условие опаковките не могат да бъдат платени като част от застрахователната 
претенция. Опасността да се приеме, че значителните разходи ще намалеят 
пропорционално на оборота, е разгледана в глава 5. 

Подзастраховане 

Това също е случай, при който недостатъците в покритието на материалните 
активи могат да се пренесат и върху претенцията за прекъсване на дейността. 
Например разгледайте ситуация, при която застрахованият бизнес е закупил 
значителни по стойност машини и съоръжения втора употреба, например за 
£500 000, като в същото време възстановителна стойност може би достига 
£1,500 000. Застрахователната сума вероятно е определена по-скоро по 
отношение на историческата цена, която действително е платена, отколкото 
правилно да отразява стойността на замяна на машината с такава от същия 
вид. Ако няма налични средства за замяна на машините в случай на събитие, 
тъй като нивото на застраховката на материалните активи е  определено 
твърде ниско, може да се окаже, че машините няма да бъдат заменени или да 
бъдат заменени по-късно. 

Ако случаят е такъв, полицата за застраховка срещу прекъсване на дейността 
няма да покрива допълнителните загуби, до които ще доведе закъснението 
при смяната на машините. Технически погледнато, решението да не се 
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заменят съоръженията поради посочената по-горе причина, може да 
представлява несправяне от страна на застрахования бизнес с ограничаването 
на загубите. Трябва да се има предвид, че обичайната практика на 
застрахователите, занимаващи се с претенции, е отстраняването на всеки 
увеличаващ загубата елемент, който би възникнал в случая поради не подмяна 
на машината, и това си остава преценка на застрахователя, а не право на 
застрахования. 
 

Заслужава да се отбележи обаче, че подзастраховането по отношение  на 
материалните активи изобщо не е задължително да има някакво влияние 
върху прекъсването на дейността. Ако бизнесът може да си осигури 
финансови средства от друг източник, за да покрие затруднението от 
подзастраховането,  тогава няма да възникне казус, свързан с прекъсването на 
дейността. 
 

Това не означава, че бизнесът може да реши да извади  всеки конкретен 
разход или част от дейност от областта на покритие на застраховката в 
резултат на анализ на разходите. Такова решение трябва да бъде взето 
внимателно и не трябва да води до изненади при евентуална претенция. По 
този начин по-късно не получаването на плащане по отношение на 
претърпени разходи няма да доведе до шок нито за застрахования, нито за 
брокера. 
 

Възникват два въпроса, когато разглеждаме това доколко покритието по 
дадена полица е приложимо. Първо, това е въпросът дали конкретната загуба 
е резултат на директно следствие от застрахователно събитие. Ако отговорът 
на този въпрос е да, тогава вторият въпрос, който възниква, е дали това 
следствие е щета, причинена от застрахован по полицата риск? 

Оперативна клауза 
 
Добре е да отделим време да разгледаме на какво основание застрахователите 
ще извършват плащане при прекъсване на дейността. Не само началото на 
полицата е значим момент, но има и няколко основни аспекти, които могат да 
се идентифицират при прилагането на полицата към конкретна дейност. 
Стандартната застраховка срещу всички рискове при прекъсване на 
дейността, предлагана от Асоциацията на британските застрахователи (ABI), е 
както следва: 
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'Застрахователят се съгласява (при условията, определенията, 
изключенията и сроковете по тази полица), че ако след плащане на първата 
премия всяка сграда или друга собственост, използвана от застрахования и 
намираща се в помещенията, използвани за целите на дейността, бъде 
случайно загубена, разрушена или увредена в периода на застраховката (или 
всеки следващ период, за който застрахователят приема подновяване) и 
вследствие на това извършваната от застрахования дейност бъде 
прекъсната или повлияна, тогава застрахователят ще заплати на 
застрахования по отношение на всеки елемент от програмата на 
застраховката, сумата на загубите в резултат на това прекъсване или 
влияние, при условие че: 

1) Към момента на настъпване на загуба, разрушение или щета има 
действаща застраховка, покриваща интереса на застрахования по 
отношение на имуществото в  помещенията срещу такава загуба, 
разрушение или щета и че 

 

i) плащанията са направени или е призната отговорността за тях 
 или  
ii) плащанията ще бъдат направени или е призната отговорността за 

тях, но в рамките на действаща клауза по полицата с изключение на 
отговорността за загубите под определена стойност. 

2) Отговорността на застрахователя съгласно тази полица не трябва да 
надвишава: 
 

i) общата застрахователна сума или застрахователната сума на 
всеки отделен актив, както и всеки друг договорен по полицата 
лимит на отговорност към момента на загубата, разрушенията или 
уврежданията; 

ii) застрахователната сума (или лимит на отговорност), оставаща 
след приспадането на всяко друго последващо прекъсване или влияние 
върху загубата, разрушението или щетата, проявили се по време на 
същия период  на застраховката, освен ако застрахователят не е 
приел да възстанови всяка такава застрахователна сума (или 
лимит) до първоначалния размер." 

 

От горепосоченото следва, че трябва да бъдат изяснени четири аспекта: 
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a) Застрахованият – дали застрахованият е  правилно и адекватно 
определен? 

b) Какви са помещенията и дали бизнесът, който се осъществява във всеки 
обект (или на друго място), са били правилно определени? 

c) Правилно ли е описана дейността? Всяка невъзможност да се определят 
ключови аспекти на дейността в началото на застрахователния период 
могат да доведат до трудности при предявяване на претенция. 

d) Дали интересът на застрахования в съответните физически активи е 
застрахован срещу материална щета? 

 

Въпросите за уврежданията и материалните щети са разгледани поотделно по-
долу. 
 

Застрахован 
Корпорация 
Тъй като е ясно, че застрахованото лице трябва да бъде точно определено, не е 
необичайно да се открият полици, издадени на името на дружества с 
ограничена отговорност, когато в действителност застрахованото лице не е 
корпоративно дружество или обратното. В огромно мнозинство от случаите 
това има малко значение. Некорпоративно дружество може да реши, че е 
настъпил моментът да се търгува като дружество с ограничена отговорност 
например. Рискът може да бъде точно същият, като представения по-горе, 
освен правната форма, под която се извършва дейността. Независимо от това, 
в миналото е имало случаи, при които такава промяна се е разглеждала от 
застрахователите като промяна в материалното състояние на застрахования. 

Въпреки това, когато например част от дейността бъде обединена в 
корпорация, а част продължи да съществува не като корпорация, може да 
възникне объркване кои разходи и приходи е правилно да бъдат включени 
към всяка част от тези операции. Полицата може да е сключена така, че да 
покрива само една част от операциите, а другата - не. Доставчиците може да 
са склонни да продължат да издават фактури на същото юридическо лице, на 
което са издавали досега, независимо от правната промяна, която 
застрахованият бизнес е решила да направи. По този начин правната форма на 
документацията може да не отразява реалното икономическото състояние на 
застрахованата дейност. 
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Тъй като съставянето на първия набор счетоводни отчети следва да осигури 
ясно определение за това, какво трябва да залегне в стойността по 
прекъсването на дейността, а претенциите имат неприятния навик да се 
появяват във възможно най-лошия момент, може да възникне щета още в 
периода преди подготовката на тези отчети. Бизнесът, който подлежи на 
застраховката, може да счита, че загубите на брутна печалба ще бъдат 
покрити, но може да се окаже, че е било неизбежно те да бъдат пропуснати в 
обхвата на покритието. 
 

Съвместно предприятие 
За да не възникне проблем, основната корпоративна структура на 
юридическото лице не трябва да променя. Може да има разширяване на 
дейността, което да включва съвместно предприятие с друга компания. За да 
се запази риска на това съвместно предприятие извън юридическото лице, 
може да се регистрира нова компания с ограничена отговорност на основата 
на акционерна собственост. В свят на увеличаващо се сътрудничество тази 
организация е доста често срещана. 

Технически погледнато, в зависимост от дяловете на собствениците в новото 
юридическо лице, дейността на такова съвместно предприятие може да не 
попада в обхвата на дефиницията за дъщерно дружество, какъвто е случаят, 
когато застрахованият бизнес няма водещ контрол. Въпроси като правото на 
глас на акционерите или всякакви преференции, които могат да бъдат дадени 
на една или друга страна, както и ликвидиране на активи с цел прекратяване 
на бизнес, заеми на директори,  могат да имат отношение към горното, но 
въпреки всичко това остава въпрос, който трябва да бъде разгледан. Много 
полици се издават на името на холдинговата компания и/или дъщерните 
компании и липсата на изрично включване в дейността на съвместното 
предприятие може да доведе до заключението, че тази компания не е част от 
застрахователната програма. Такова заключение може да бъде направено по-
скоро в случаите, при които например застрахователната сума не е увеличена 
преди предявяване на претенция, така че да отразява наличието и на това 
предприятие.  

Трябва да отбележим, че не е непременно добра идея всички участници в 
съвместното предприятие да бъдат формално включени към полицата. 
Банките например нямат директен интерес в успеха на предприятието. 
Прекалено дълъг списък с участници може да доведе до закъснение при 
разрешаване на щетата. 
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Корпоративни групи 
Друг пример за това как групова структура може да създаде трудности, е 
когато полицата продължава да съществува с името на бизнеса, който 
вероятно исторически е бил холдинговата компания. С времето груповата 
структура може да е станала по-сложна и тази холдингова компания може да 
се е превърнала в една от множество действащи дъщерни дружества на друго 
юридическо лице. Ако полицата все още остава на името на вече дъщерна 
компания, тогава технически бизнеси, които се намират на по-високо равнище 
в йерархията или други подобни дъщерни компании, няма да имат покритие. 

Всяко недоразумение може да бъде изчистено в случаите, когато подходяща 
премия бъде изплатена и когато независимо от терминологията на програмата 
застрахователите приемат каква застраховка са сключили. Въпреки това 
застрахователите могат да не се съгласят и  да се появи забавяне, докато се 
изясни въпросът (както в някои случаи, когато това се е случвало в миналото). 
Когато се прилага подзастраховане и няма яснота какви бизнеси са 
застраховани по полицата, времето, необходимо за решаването на проблема, 
може да бъде съществено и може да не завърши с положително решение за 
застрахования бизнес. 
 

Скрито/ косвено представителство 
Трябва да отбележим, че никой няма право да сключва застрахователно 
покритие от позицията на скрит представител на някой друг. В миналото 
имаше случаи, в които застрахованото лице, определено в полицата, е нещо 
малко повече от участник в бизнес мрежа, представляваща множество от 
интереси. Ако застрахователите не знаят това и нямат възможност да оценят 
какви биха били рисковете от наличието на няколко застраховани лица, а не 
само от едно лице, което е било представено първоначално, това би могло до 
доведе до отрицателен отговор при претенция. 

Това може да се случи, когато един член на голямо семейство, развиващо 
няколко дейности, бъде приет от застрахователя като застраховано лице, без 
да се споменава който и да е друг. 

Друг паралел би бил наемател, който сключва застраховка за сградите, когато 
заема само част от отдаваните помещения. Наемателят би имал застраховаем 
интерес само за онези части от сградата, които обитава, и за общите части, но 
не и за тези части от помещенията, които са заети от други наематели. Ако 
приемем, че собственикът е забравил изобщо да застрахова сградите си (а 
това се случва), наемателят би бил изправен пред трудността да се опитва да 
договори реконструкция на структурата на сградата, която е значително 
намаляла (дори и ако приемем сътрудничество със собственика). Наемателят 
може да се почувства огорчен, при положение че е плащал застрахователна 
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премия за цялата сграда, и установи, че липсата на застраховаем интерес му 
позволява да предявява претенция само за част от нея. 
 

Управляващ орган 
Дружествата с ограничена отговорност, разбира се, са отделно юридическо 
лице, но техният управляващ орган включва борд на директорите. Повечето 
форми на предложения за сключване на полиците изискват отговор на 
въпроси относно директорите, за да могат  застрахователите да разгледат 
всички аспекти на риска, включително моралния риск, подробности за всяко 
криминално минало от страна на директор или фалит, или несъстоятелност, в 
които може да са участвали. Трябва да имаме предвид, докато разглеждаме 
това, че Законът за реабилитация на престъпници (Това е закон във 
Великобритания) предвижда рамка, според която наказателни присъди не се 
обявяват, след като са изтекли (периодът, преди да изтекат, варира според 
сериозността на престъплението, за повечето най-тежки престъпления няма 
такъв период). Такъв период няма и за банкрут/ несъстоятелност, които, 
разбира се, не са криминални деяния. 

Има някои случаи на недоразумения, в които банкрути в миналото не са били 
обявени, а са били идентифицирани само при запитване, когато се предявява 
претенция. 

Винаги трябва да се разглежда информацията за директорите на компании 
или ръководителите в некорпоративния бизнес. 

 

Директори в сянка 
Понякога трудностите са свързани не с разкриване на информацията относно 
тези, които са директори, а по-скоро при определяне на онези лица, които не 
са включени като директори, но които независимо от това управляват бизнеса. 
Дадено лице може да има много скромна титла, но Законът за компаниите от 
1985г. (закон във Великобритания) гласи, че терминът „директор” "включва 
всяко лице, което заема позиция като директор, независимо от 
наименованието на позицията" (раздел 741). Законодателството се позовава 
на такива лица, наричани „директори в сянка”, които са такива индивиди, по 
чиито инструкции Бордът възнамерява да действа. 
 

Това може да е умишлено направено по неудовлетворителни причини. Лицето 
може исторически да има забрана да действа като директор или да има 
криминално минало. По отношение на последното не е необичайно да се 
представят претенции, при които лицето се представя пред застрахователя 
като директор на бизнеса, а пък се оказва майка например на лицето, което 
действително управлява операциите. Тя може да потвърди при формално 
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интервю, че няма нищо общо с дейността и не е посещавала територията на 
бизнеса. 
 

Целта на такава организация може да бъде избягване на неблагоприятни 
отговори на въпроси, повдигнати по отношение на директорите. Планът ще се 
провали, тъй като разпоредбите на Закона за компаниите относно директорите 
в сянка ще доведат до неразкриване на лицето, което в действителност 
ръководи бизнеса в рамките на отмяна на въпросите на предложението по 
отношение на директорите. Неразкрит сериозен морален риск може да доведе 
до анулиране на полицата и неплащане на претенцията. 
 

В някои случаи лицето, което действително управлява бизнеса, не е нито 
директор, нито акционер по причини, които може да не са напълно ясни. В 
един случай вносител на килими беше единственото лице от каквото и да е 
значение за неговия бизнес и беше лицето, което се занимаваше както с 
клиенти, така и с доставчици. Единственият директор и очевиден акционер в 
бизнеса беше неговият секретар. Човекът, управляващ бизнеса, беше твърде 
уклончив първоначално по отношение на това, защо дейността му е 
организирана по този начин, но когато възникна палеж, беше необходимо да 
се разбере причината за това. Беше  установено, че мъжът е преминал през 
тежък развод, и се разбра, че той е бил в тежко положение по отношение 
разделянето на активи между него и бившата му жена. За да предотврати 
всякакви следващи усложнения, той се преместил в Англия и решил да има 
колкото е възможно по-малко активи на свое име, за да предотврати  повторно 
възникване на такива събития. 
 

Застрахователите впоследствие се съгласиха да уважат претенцията  въпреки 
заплетените договорености в бизнеса, но въпреки потвърждението 
изплащането беше забавено с около три месеца до приключване на 
разследването. Ако застрахованото лице беше правилно обяснило на своя 
застрахователен брокер при сключване на полицата тези обстоятелства или 
дори ако беше сътрудничило на застрахователните оценители след щетата, 
това забавяне би могло да се избегне. 
 

Застрахованата дейност 

Само подробно описаната застрахована дейност, извършвана в изброените в 
полицата Помещения, ще бъде компенсирана при предявяване на претенция. 
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Допълнителни дейности 
Има много допълващи дейности, които могат да се развиват заедно с 
основната дейност. Възможно е да сте пропуснали да споменете тези 
допълнителни дейности при сключване на полицата. Например фирма от 
експерт-счетоводители може да се заеме с работа, свързана с несъстоятелност. 
За съжаление тази фирма може да е пропуснала да информира своя 
застраховател за тази допълнителна дейност. 
 

Работата, свързана с несъстоятелност, носи различни рискове в сравнение с 
рисковете, произтичащи от основната одиторска дейност. В същото време е 
твърде вероятно застрахователите да искат да знаят за тази дейност преди 
възникване на претенция. Прекъсването на комунални услуги за няколко дни 
едва ли би довело до загуба на приход от одиторската дейност  в продължение 
на дванадесет месечен максимален период на обезщетение например, но 
липсата на синдик, ако внезапно трябва да бъде взето решение от банката 
относно назначение на такова лице, може да доведе до ясно изразени загуби 
от прекъсване на дейността. 
 

Приходи от наеми 
Все повече бизнеси стават дребни наемодатели в търсене най-добрата полза 
от фиксираните си разходи. Отдаването под наем на сграда или част от сграда 
(като концесия в ритейлиндустрията например) ще доведе до приходи от 
наем, които ясно се открояват като част от брутната печалба, формирана от 
основната дейност на бизнеса. Затова в този случай ще бъде необходимо 
застрахователите да бъдат надлежно уведомени и за тази част от дейността. 

Не е необичайно за пенсионен фонд на дружество с ограничена отговорност 
да притежава сградите, в които дружеството осъществява своята дейност. 
Често пенсионният фонд е застрахован с една полица, а дружеството с 
ограничена отговорност с друга. Това може да бъде представено в проста 
форма както следва: 

Дружеството с ограничена отговорност получава брутна печалба, част от 
която е използвана за плащане на наем. С други думи, брутната печалба 

 
Застрахован бизнес 
Печалба от операции 

(от които са извършени): 
Плащания на  наеми 

Покритие за Загуба на Брутна Печалба 

 
Пенсионна схема 

 
Приходи от наем 

 

Покритие на Загуба на Наем 
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включва разходите за наем и приемаме, че това не е непременно 
незастраховано. Ако пенсионната схема също има полица, свързана със загуба 
на наем, може да има двойно отчитане на тази загуба. Ако акционерите в 
дружеството с ограничена отговорност са и сред бенефициентите на 
пенсионната схема, такова двойно отчитане може да е нежелателно. 

 

Ако приемем, че няма клауза за прекратяване на наема, дружеството с 
ограничена отговорност може да избере да продължи плащането на наема 
след възникване на застрахователно събитие риск, финансирано от 
междинните плащания, получени от застрахователите (ако приемем, че 
условията и гаранциите по полицата са спазени). За прихода от наема, 
получаван от пенсионната схема, няма да има никакъв риск. 

 

От друга страна, небрежното пропускане на покритие също е опасно. Ако 
договорът за отдаване на помещенията под наем има включена клауза за 
прекратяване на наема, пенсионната схема ще се нуждае от покритие срещу 
загуба на Наем. 
 

Ако пенсионният фонд е посочен като съзастраховано юридическо лице в 
полицата на дружеството с ограничена отговорност, тогава няма да има 
опасност от пропуск в покритието или двойно отчитане. 
 

Случаят с пенсионния фонд е представен като следствие от нуждата 
специално да се включва приходът от наем в повечето ситуации и очевидно 
не би бил подходящ, когато участниците в пенсионния фонд се различават в 
значителна степен от тези в основната дейност. 

 

Нови операции 
Това може да е случай, при който се разработва нова дейност, която толкова 
съществено се различава от основната, че не може просто формално да бъде 
описана като разширение  на дейността в полицата. 
Формалното описване на разширяването на дейността може да се отнася за 
бизнес, който преди е бил ангажиран със складовата дейност, свързана с 
магазините за продажба на дребно (както постъпиха някои от големите 
хипермаркети), или при обмисляне на възможността за разширяване на 
бизнеса от складова дейност към транспорт и доставки (или обратното). 
Противоположно на това, бизнес, разширяващ се от софтуерен дизайн към 
продажба на хардуер, би променил съществено профила на риска. 

Не всяко разширяване на дейността се осъществява към допълваща или 
съвместна дейност – предприемаческа дейност може да открие възможност за 



24 
 

придобиване на компания на много ниска цена в съвсем различен сектор от 
промишлеността. Не е необичайно да срещнете група дейности, където едно 
или повече дъщерни дружества нямат никакви отношения с останалите. В 
един случай, една дъщерна компания продава спасителни жилетки, докато 
друга група дейности се занимават с прахови покрития, анодна обработка и 
галванизиране за широка гама от клиенти. 
 

Разбира се, има също и ексцентрични примери за промяна на посоката на 
развитие на застрахованата компания. Да разгледаме следния случай: 
 

Един бизнес се занимава с възстановяване на шевни машини втора 
употреба  според информацията, предоставена на застрахователите. 
Този бизнес претърпява кражба на настолен компютър и представя 
претенция за прекъсване на дейността за над £750 000. При проверка 
става ясно, че загубата е възникнала поради това, че тръжен документ, 
който следвало да бъде издаден на сутринта след кражбата, който е 
бил запазен на хард диска на откраднатия компютър, е изгубен (не е 
имало отделен резервен запис на данните на друга машина и никаква 
гаранция за това, изисквана от полицата). Търгът обаче нямал нищо 
общо с шевните машини. Контакт в чужбина  представил на 
вниманието на застрахования бизнес възможността да участва в търг 
за доставка на малокалибрено огнестрелно оръжие за чуждо 
правителство. 
 

Контактът в действителност бил лицето, получаващо всички тръжни 
документи в това правителство, и именно то представило 
възможността дискретно да отворят всички други оферти десет 
минути преди крайния срок. След това щели да телефонират на 
застрахования бизнес, така че една малко по-ниска крайна стойност би 
могла да бъде въведена в предварително подготвения документ и той да 
бъде незабавно изпратен чрез имейл. Действителната доставка на 
оръжията щяла да бъде направена от контакта, но застрахованият 
бизнес щял да извлече значителна печалба от участието в замяна на 
неговото съдействие. Кражбата на компютъра предотвратила 
издаването на тръжния документ и лишила застрахования от 
възможността да изпрати документа в последния момент. 

Като се абстрахираме от правните и морални въпроси, доставката на 
огнестрелно оръжие за чуждо правителство не съставлява част от 
представения на застрахователите бизнес и претенцията била отхвърлена. 
Както може да се очаква, застрахователите са отхвърлили и подновяване на 
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полицата в края на периода й на валидност, който в същност е бил малко след 
инцидента. 

Въпреки че горният действителен случай може би е извънреден, той ясно 
илюстрира въпроса.  

Незаконна търговия 

Дейността, която се представя на застрахователите, трябва да бъде 
осъществявана в съответствие със закона. Случаят на Roger Owen James -v- 
CGU (2001) се отнася до дейност, която е била в спор с митниците и акцизите 
и приходите по множество въпроси. Споровете не са били обявени пред 
застрахователите. По същество съдията потвърдил позицията на 
застрахователя, че това е въпрос от морално естество и е трябвало да бъде 
разкрит пред застрахователите, за да им позволи да оценят всички аспекти на 
риска. (Интересно е, че се потвърди, че неразкриването на информацията е 
същественият момент за коректния застраховател, а не самото значение на 
тези въпроси за застрахования бизнесмен.) 
 

При друг случай, в който не е намесен съдът, е представена претенция за 
около £3,500 000 (прекъсване на дейността). При него обстоятелствата, 
станали причина за претенцията, не са били под подозрение, но станало ясно, 
че дейността е извършвана с измами. Дрехи за възрастни са описани като 
дрехи за деца, за да се избегне плащане на ДДС към митница и акцизи. 
Полицата е анулирана от самото сключване въз основа на неразкриване на 
информация. Това не е било сериозно оспорвано от компанията, предявила 
претенцията. Има и други примери, в които дейността генерира значителни 
нива на оборот, много по-високи от прага за ДДС, без да бъде плащан какъвто 
и да било ДДС. В зависимост от ДДС статуса на дейността, това би могло да 
представлява търговия, основаваща се на измама. 

 
За по-голяма яснота ДДС позицията може да бъде обобщена както следва: 
 
ДДС статус Начисляване на ДДС 

при продажба 
Възстановяване на 
ДДС при покупка 

Включване на ДДС в 
застрахователните суми 
за материални щети  

Стандартна ставка Да Да Не 
Нулева ставка Не Да Не
Освободени Не Не Да

 
(Горната таблица не включва платци на смесена ставка. Освен това позицията 
на наемодателите, които могат да избират определени данъчни 
характеристики, може да изисква различен подход при установяване на 
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застрахователните суми за материални щети за някои от имуществата в 
сравнение с други.) 
 

Невъзможността да се намали PAYE (авансово удържан ДОД – бел.пр.) от 
надниците на персонала или да се начисли данък върху приходите например, 
е също толкова обезпокоително, колкото и не плащането на ДДС. 
 

Трябва да се подчертае, че бяха направени коментари по отношение 
съзнателното намерение по-скоро да се наруши закона, отколкото да се забави 
плащането, по отношение на което законът предвижда санкции под формата 
на глоби, наказания и събиране на лихви. ДДС измамите просто са по-ясно 
забележими по две причини. Първо, декларациите по ДДС обикновено се 
искат от застрахователните оценители (вещите лица), за да потвърдят данните 
за оборота, докато подробна информация за PAYE, обратното, може да не е от 
основно значение. Второ, декларациите за връщане на ДДС (обикновено) се 
изпращат в рамките на един месец след края на тримесечието, за което се 
отнасят. Съзнателното намерение да се търгува с измама е видно в 
относително кратък период от време – примерът сам показва – на всеки три 
месеца. 
 

Счетоводни регистри и записи 
Ако приемем, че действителен бизнес е правилно представен на 
застрахователите, покритието може да е свързано само с това, което 
преминава през регистрите. Това се отнася до бизнес, който съзнателно оставя 
пари извън своите официални записи. Претенция от съдържателка на пансион 
в Skegness бил отлично представен с информация за контакти на голям брой 
хора, които са потърсили при нея настаняване. Те трябвало да бъдат 
отпратени поради теч на вода в задната част от сградата. Информацията за 
контактите била предоставена на лицензирани оценители за всеки от 
потърсилите настаняване и оценителите били насърчени да се свържат, за да 
потвърдят подробностите. 
 
За съжаление, когато приходите, които били представени като изгубени, били 
добавени към това, което действително е поддържано, общият приход  се 
оказал многократно по-висок от това, което някога е било записвано в 
представените регистри. Това предполага значителен дефицит в очакваната 
брутна печалба, представена на застрахователите. В този конкретен случай  
застрахователите приеха претенцията, но ограничена до плащане на тази част 
от дейността, която е отразена в регистрите. Друг застраховател може би 
щеше да има друга позиция и да реши, че (неразкритият) морален риск, който 
е резултат от начина, по който е ръководена дейността, позволява полицата да 
бъде обявена за невалидна. 
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Нечестността не е единственият проблем, който трябва да разгледаме тук. 
При хотелите например приходите от бакшиши на персонала могат  да бъдат 
съществени. В някои случаи бакшишите се задържат от работодателя. В други 
– бакшишите се поделят между работодателя и персонала. Има и случаи, при 
които персоналът ги получава по право. В последния случай парите може и да 
не се отразяват като приход в регистрите на дейността, тъй като директно се 
задържат от персонала. Работодателят може дори да не знае сумите, тъй като 
те се плащат в брой. Постигнато е споразумение с HM Приходи&Митници по 
отношение на данъка, който се дължи върху теоретичните нива на 
бакшишите, но това отново може да е частен въпрос, за който работодателят 
не знае нищо. 
 
След пожар дори ако работодателят продължи да плаща на персонала заплати 
в очакване на възстановяване на дейността, приходите от бакшиши, които 
може да не са част от застрахованата дейност по причините, посочени по-
горе, може значително да намалеят и персоналът да потърси работа другаде. 
Когато щетата е възстановена, дейността все още ще бъде затруднена поради 
липсата на персонал. Когато това е  относително неквалифициран и заменяем 
персонал, това може да не е проблем, но един опитен оберкелнер е лице, 
което застрахованият бизнес би желал да задържи. Възможно е 
допълнителните плащания към персонала да  бъдат признати като увеличени 
разходи, но това не е задължително, така че това е пример за приходен поток, 
зависещ от дейност, която може да не е отразена в счетоводните книги, но по 
отношение на която би могло да се потърси договоряне на някаква форма на 
застраховка. 

Помещения 

Оперативната клауза осигурява покритие за загубите, понесени от бизнеса в 
помещенията, където извършва дейността си. Терминът „Помещения“ е с 
главна буква, което означава, че терминът ще бъде изяснен в раздел 
„Дефиниции“. За съжаление, „Помещения“ винаги се определя по-скоро като 
'Помещенията в полицата, отколкото да се дефинира кои физически активи на 
даден адрес се определят като попадащи в покритието. Има три общи 
въпроса, които трябва да се разгледат в глава „Помещения“, които са в 
обхвата на покритието, търговията, осъществявана в „Помещенията“ и какво е 
основанието за  владение на „Помещенията“. 
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Обхват на покритието  

Възниква пожар в сграда на защитен обект, отделен от обществена 
магистрала на значително разстояние. Сравнително дълъг път трябва 
да бъде изминат, преди да достигнете до обекта, и има множество 
стоянки на обекта, части от предприятието, предоставящи услуги на 
открито, както и самите сгради. На пръв поглед целият обект се 
състои от „Помещения“ и застрахователите трябва да преценят 
дали пътят и общите съоръжения на обекта се включват в 
покритието. 

 

В случаи като този сумата на материалната щета би била значително занижена 
и би възникнал голям дефицит по отношение на щетите от пожара върху 
сградите. Ако случаят е такъв, то тогава европейската компания майка може 
да реши, че не е подготвена да финансира незастрахована инвестиция, 
необходима за възстановяване на щетите, което води до потенциално 
затваряне на обекта и последващи усложнения при уреждане на претенцията 
за прекъсване на дейността. 
 

При последващото по-нататъшно разследване и дискусии застрахованият 
бизнес успял да демонстрира, че е имало и предишни инциденти, които са 
засегнали пътя, но които не са завършили с претенции по застрахователната 
полица. (Пътищата, това е признато, са изрично изключени от 
формулировката в някои Общи условия по имущество.). Това е прието като 
доказателство, че не е умишлено действие, поне от страна на застрахования,  
тези обстоятелства да  формират част от покритието и е прието становище да 
се допусне изчисляване на застрахованата стойност без тях. Следователно 
застрахователната сума била съответстваща и претенцията  приключила 
задоволително. 
 

Много фирми имат в двора си стелажи, върху които се съхраняват стоки, 
понякога опасни и не винаги е ясно дали намерението е да се застраховат 
„Помещенията“ в смисъл само на сгради и съдържанието в тях или отдадени 
„Помещения“ по план (например с двора, по пощенски адрес). 
 

Горните коментари не се правят с цел да се предложи стоките, съхранявани на 
открито, да бъдат застраховани – необходимо е специално споразумение със 
застрахователя за включването им. Само поясняване на определението за 
„Помещения“ не би било достатъчно. 
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Значителни претенции за прекъсване на дейността са предявени след щети, 
възникнали извън сградата, но в рамките на пощенския адрес, и такива 
инциденти могат по отношение на покритието потенциално да се 
класифицират като „от два стола, та на земята”. Те може и да не са 
предвидени да попаднат в покритието на „Помещения“ (когато те се 
интерпретират само като сгради) и щетите по тях може да не отговарят на 
договореностите за материални щети. Въпреки това, никакви щети върху 
активите извън сградите няма да бъдат обезщетени чрез някое от различните 
разширения към основната полица, като например „Отказан достъп”, тъй като 
такива щети не са  възникнали извън обекта. Като се има предвид липсата на 
подробности и липсата на определение за „Помещения“ в полицата, в случай 
на някакво съмнение би било добре да се потърси разяснение преди 
предявяване на претенция. 

Терминът „Помещения“ може да има много широко приложение. 
Помещенията обхващат например шахти за проверка, разположени на 
тротоарите, които дават достъп до подземни съоръжения. 
 

Да разгледаме следното: 
 

Автомобил се блъска в стена по протежение на крайбрежен път, 
предизвиква падане на скални отломки надолу по ската, някои от които 
нанасят щети на кафене, разположено надолу по склона. Ударът 
поврежда рекламно пано, принадлежащо на кафенето, има и 
конструктивно увреждане на стена и нейните опори, така че местните 
власти забраняват на кафенето да отвори за посетители, преди да бъдат 
извършени ремонтни работи. Опасността от падане на още отломки към 
онзи момент все още била значителна. 

Тъй като в полицата са липсвали всякакви допълнения към основното 
покритие за прекъсване на дейността, кафенето предявява претенция въз 
основа на това, че щетата е настъпила в „Помещенията“, в смисъл, че 
надвисналите над терена на кафенето скали са причинили щети в 
точката под тях. Тази претенция повдига въпроса дали въздушното 
пространство над обекта съставлява част от „Помещенията“ и ако да, 
до каква височина. 

 

Примерът е необичаен, но илюстрира факта, че видимо прости въпроси, като 
идентификацията на помещенията, може да нямат ясно решение. Ако 
застрахованият бизнес беше определил важността на рекламното табло преди 
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претенцията, застрахователите може би щяха да са подготвени да го включат 
(и щетите по него) в рамките на покритието. Трябва да отбележим, че 
примерът с кафенето, колкото и да е необичаен, не е уникален. Постоянните 
рекламни табла на спортни площадки, рекламиращи продукти на 
производители и търговци, са били добавяни в минали случаи в списъка на 
помещенията в полици. 
 

Търговия в помещенията 
Има опасения от гледна точка прекъсване на дейността, че фокусирането на 
покритието върху помещенията може да не обхване всички дейности на 
застрахования бизнес. Да разгледаме продажбата на сладолед от  фургон за 
сладолед, както и продажба от обект. 
 

Щета върху определените помещения може да бъде последвана от 
невъзможност да се изработва продуктът и да се постигне какъвто и да е 
оборот. При един случай съществена дискусия повдигна въпросът дали този 
елемент от оборота, представящ продажбите от фургони на пътя, 
представлява дейност в помещенията. Застрахователите са приели, че в 
крайна сметка те са знаели, че някаква част от оборота се дължи на дейността 
на фургоните, която все пак е зависима от производството в определените 
помещения, и претенцията е била платена. 
 

Тук проблемът бил, че по-скоро щетата в определените помещения е 
предизвикала претенцията, а не щетата във фургона. Фургонът може да бъде 
заменен – прекъсването на дейността остава фокусирано върху обекта. 
(Загубата на оборот, дължаща се на щета върху фургона, далеч от 
помещенията, не би била покрита при стандартна полица за прекъсване на 
дейността.) 
 

За разлика от ситуация, при която продажбите предимно се извършват извън 
обекта, например чрез продавач, продаващ бижута или други ценности въз 
основа на мостри, които той носи. В тази ситуация събитие, което лишава 
продавача от мострите му (кражба, докато той е на път например), може да 
доведе до значителни загуби от прекъсване на дейността. Продавачът, който 
осигурява клиенти чрез мостри, е еквивалент на витрина на магазин. 
Конкретно в този случай времето, което отнема повторното производство на 
мостри на бижута, може да е значително. (В подобен случай разширение 
„транзит“ към покритието може да е от помощ.) 
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Паралелна ситуация се появява в случаите, когато бизнесът осигурява услуги 
на самите обекти на клиента. Това е много често срещана ситуация в 
строителството, за консултанти, мениджъри, IT или други инженери или 
доставчици на широка гама професионални услуги. Помещенията, определени 
в полицата, осигуряват основно местоположение и административна 
поддръжка, но оборотът се формира извън обекта. Покритието за прекъсване 
на дейността, което е възможно само след поява на щета в помещенията, може 
да е недостатъчно. Или застрахованият бизнес е необходимо да прегледа 
всички ограничения в покритието преди загуби, или са необходими 
допълнителни дискусии със застрахователите, за да установи какво 
допълнително покритие е възможно, ако това се счита за желателно. 
 

Рискът от прекъсване на дейността може да бъде ограничен 
(разпространението му), ако услугите се предлагат в множество клиентски 
обекти. Ако инцидент в някой от клиентските обекти може да доведе до 
загуба на печалба, то би било малко вероятно много клиентски обекти да 
бъдат засегнати едновременно и сумата, която е засегната в който и да е 
конкретен инцидент, може  поради това да е малка. 
 

Този аспект не се отнася само до основното покритие за брутна печалба, то 
може също и да загатне необходимостта от разширение за „Помещения на 
клиенти“. Формулировката на стандартна полица не включва претенции, 
произтичащи от „Помещения на клиенти“, освен ако такова разширение не е 
било включено, въпреки че някои формулировки предвиждат покритие по 
подразбиране, което позволява изплащане на претенции в размер до 10% от 
застрахователната сума по отношение на инциденти в обекти на клиенти дори 
и без специално изискване за такова покритие. Стойността на премията при 
такова допълнение може да бъде неатрактивна, ако има нисък риск при 
значителна претенция. 
  

За бизнеса, който сключва дългосрочни договори с клиенти и участва в 
дългосрочни проекти за пускане в експлоатация, може да има значителна 
експозиция, произтичаща от щета на конкретен обект, и ще е необходимо 
съответно допълнение към основното покритие. Това може да бъде 
постигнато чрез полица за конкретен обект по даден договор или съгласно 
разширения към полицата, разгледани в глава 3. 
 

Всеки бизнес, който генерира значителни нива въз основа на дейности, 
извършвани извън помещенията, ще има полза от по-подробно разглеждане 
на какво е приложението на основната полица. 
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Владение на недвижим имот 
Да бъдеш наемател, за разлика от това да си собственик, само по себе си 
увеличава риска от прекъсване на дейността. 
 

Наемателят като че ли има по-малко контрол над скоростта, с която се 
извършват ремонтите в сградата след настъпването на застрахователно 
събитие и следователно не може да контролира стратегията за намаляване на 
щетите, за да минимизира претенцията за прекъсване на дейността по начина, 
по който това би било възможно, ако сградата беше негова собствена. 
 

Много наемодатели и техните застрахователни оценители биха приветствали 
предложението средствата от застраховката на наемателя да ускорят 
ремонтните работи след  възникване на щети, така че повторното обитаване 
на имуществото и възстановяването на производството да могат да се случат 
възможно най-скоро. Не само наемодателят ще иска да помогне на своя 
наемател до степента, до която може (като приемаме, че този наемател е 
приет), но и застрахователните оценители на наемодателя също ще са склонни 
да мислят, че неговата претенция за загуба на наем също ще зависи от 
времето, което е необходимо за възстановяване на дейността. 
 

Идеята, че наемодателят няма да е против ускоряване на процеса на 
възстановяване на дейността, изглежда логична, но е имало претенции, при 
които, почти необяснимо, е имало отказ от съдействие за това от страна на 
наемодатели. Ако наемодателят е финансово състоятелен и с голям бизнес 
портфейл, той може да бъде по-малко зависим от потока на приходите, 
реализирани от конкретните пострадали помещения, в сравнение с това колко 
е зависим самият наемател от генерираната от тях печалба. Наемодателят 
може да не желае да бъде каран да бърза да сменя актива, на който той ще 
разчита в дългосрочен план само за да подпомогне наемател, с когото 
отношенията може би са краткосрочни. 
 

Наемодателят, заедно с наемателя, могат да се възползват от възможността, 
която им предлага застрахователното събитие, да преразгледат своята бизнес 
стратегия и да се запитат дали възстановяването на дейността във вида, в 
който се е развивала преди събитието или дори възстановяване на увредения 
обект в същия му вид от преди щетата, е желано. Няма да има възражение от 
страна на застрахователя на наемодателя, ако той реши да построи 
предприятието си отново другаде. 
 



33 
 

До известна степен всяко отдаване под наем на обект от страна на наемодател 
е много вероятно да доведе до възстановяване на обекта от наемодателя. 
Макар че това не би отказало наемодателя от разумната възможност да 
разгледа точната форма на такова възстановяване. На практика би било 
трудно да се покаже, че наемодателят не е успял да изпълни своето 
задължение за отдаване под наем само защото не е действал толкова бързо, 
колкото наемателят би желал. 
 

Собственик, който същевременно обитава имуществото, би могъл да 
заобиколи правилата в някаква степен чрез неформални разговори със 
съответните градоустройствени власти. От друга страна, наемодателят може 
да няма никакво солидно основание да стори същото и би било трудно да се 
обвинява наемодател за това, че е допуснал местните власти да упражнят 
своите, понякога бавни, функции в хода на решаване на случая. Като 
следствие от това периодът на обезщетяване на наемателя може да бъде 
удължен. Един наемател може никога да не е обмислял да поиска наемодателя 
да потвърди каква част от съответната сграда е застрахована, и обикновено 
трябва просто да се предположи, че сумата, избрана от наемодателя, е 
адекватна. Дефицитите в застрахователните суми, дължащи се на 
невключване в тях на такси за професионални услуги или покритие за 
отстраняване на развалини и останки, не са рядкост. Много полици включват 
клаузи за подзастраховане, които намаляват претенцията само когато 
застрахователната сума е по-малко от 85% от това, което би трябвало да бъде 
(стойността, която е рискова), като по този начин се получава само известно 
отклонение при калкулацията на обезщетенията,  е в полза на застрахованото 
лице. 
 

В множество случаи в миналото застрахователната сума на наемодателя е 
била значително намалявана. И когато при такива случаи наемодателят е 
изпитвал дефицит на средства при застрахователно събитие, това неминуемо е 
повлияло и на времето за възстановяване на дейността, което пък от своя 
страна е водило до увеличаване на загубите от прекъсване на дейността както 
за наемодателя, така и за наемателя. 
 

Ситуацията може да бъде дори по-лоша за наемодател с голям бизнес 
портфейл. Може да се случи конкретен адрес да бъде пропуснат изцяло от 
списъка с помещенията към полицата, който включва много местоположения. 
По този начин се оказва, че за наемодателя изобщо няма покритие на този 
адрес при щета. Ако подзастраховането по-скоро би довело до някакво 
забавяне на разрешаване на щетата, пропускът да се застрахова дадено 
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имущество от страна на наемодателя може силно да влоши ситуацията във 
времето до степен, до която наемателят ще трябва сериозно да обмисли своето 
преместване. 
 

Преместването на друг адрес никога не е лесно, но това може да бъде и 
критично, както присъствието на главна улица например е жизненоважно за 
търговец на дребно. За големите магазини за обзавеждане на главна улица в 
урбанистичните центрове около големите градове неизменно ще бъде 
пагубно, ако не са разположени на основен път. 
 

Специализираните места също са уязвими. След пожар в „джентълменски 
клуб” било счетено за непрактично преместването дори и за една година. Било 
заключено, че на редовните клиенти би отнело дълго време да идентифицират 
новия адрес, което означавало, че оборотът не би се увеличил съществено 
преди изтичане на максималния период на обезщетение по полицата. 
 

Няма лесни решения, но има последствия, които просто изникват само по 
силата на самото наемане на помещението и във връзка с периода, за който 
трябва да се сключи покритието за прекъсване на дейността. 
 

В допълнение трябва да кажем, че от гледна точка на управлението на риска 
няма нищо, което да спре наемател да обсъди с наемодателя протокол за 
възстановяване на щети преди настъпването им. За малка претенция - да 
кажем до £25000, наемодателят може да приеме, ако наемателят започне 
незабавен ремонт, като се приеме, че става въпрос за основен ремонт. 
Наемодателят може след това да определи какви според него са разходите за 
ремонт, които той би понесъл след търг или като даде поръчка на своя 
предпочитан доставчик. Разликата може да бъде предявена от наемателя като 
увеличение на разходите по покритието за прекъсване на дейността. 

Може да има усложнения по отношение на ДДС, ако бъде установен такъв 
протокол, особено ако наемодателят не е регистриран по ДДС, а наемателят е. 
В такъв случай разходите на наемателя, които ще бъдат начислени на 
наемодателя, също трябва да имат включен ДДС. 

Застрахователите трябва да бъдат включени в дискусията за одобряване на 
такъв план преди стартирането му и допустимостта на такава схема за 
наемодателя в голяма степен би зависила от неговите отношения и доверие в 
наемателя и от финансовата стабилност на последния. 
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Щети и клаузата „Материални щети“  
 

Не е възможно да се получи покритие за прекъсване на дейността само по 

отношение на пожар, наводнение, кражба или всеки друг риск. 

 

Това, което можем да сключим, е покритие срещу прекъсване на дейността, 

вследствие на щети, причинени от застрахован риск, или в случай на вид 

полица „Всички рискове на имущество“ в резултат на външна причина, която 

не е изрично изключена. 

 

Макар разликата да изглежда семантична, тя носи яснота в множество трудни 

сфери. Утежняването на претенция за прекъсване на дейността, дължаща се 

на сериозно подзастраховане, би въвело например елемент на загуба, която не 

следва директно от щетата. Тя би била поне частично причинена от грешка 

при установяване на застрахователните суми. 

 

Щетата най-общо се дефинира като термин, но дефиницията рядко добавя 

нещо съществено, неизменно свързано с щета или загуба. 

 

Оперативната клауза беше по-рано разгледана. Клаузата Материални щети ще 

бъде в сила по отношение на застрахованото имущество при платена 

застрахователна премия и над предвиденото самоучастие. Клаузата 

„Материални щети“ не е правен термин – независимо дали се задейства, или 

не. Щети от пожар (приема се действително запалване) за сумата от 1 пени ще 

задействат тази клауза толкова, колкото и пожар, причинил щета със стойност 

на ремонта £1 000 000. 
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Въпреки това самото задействане на тази клауза не означава, че претенцията 
за загуба от прекъсване на дейността ще бъде покрита. Загубите от прекъсване 
на дейността, които са предявени, трябва да са следствие от щетата (за 
разлика от предложения пример, където щетата е само 1 пени). Следващата 
схема може би ще помогне за изясняване на ситуацията: 

 

  

Застраховано  

имущество на 

наематели 

Незастраховано  

имущество на 

наематели 

Имущество на 

наемодатели 

   

  (Застраховано&незастраховано) 

 

При горния сценарий, застрахованото лице е наемател на търговски обект и 
разлив на вода е повредил килимите и съоръженията, които е монтирал, както 
и прилежащия бетонов под и конструкция, притежание на наемодателя. 
Щетата на килимите и съоръженията, които са застрахована собственост на 
наемателя (обозначени с удебелена стрелка), би задействала клаузата 
„Материална щета“. Въпреки това покритието за прекъсване на дейността не 
ограничава загубите до загуба на печалба, извлечена само от този аспект на 
щетата, която задейства клаузата „Материални щети“. 
 
Полицата за прекъсване на дейността на наемателя би се отнасяла и до загуби, 
произтичащи от щети, причинени от застрахования риск на собствеността в 
по-широк смисъл. Килимът няма да бъде постлан, докато подът на 
наемодателя не изсъхне и не бъде ремонтиран, а може да се появи период на 
прекъсване на дейността от например един или два месеца. Покритието на 
наемателя срещу прекъсване на дейността не се ограничава до два или три 

Застрахован риск

Застраховани загуби от прекъсване на дейността

Удовлетворява клаузата 

„Материална щета“ 
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работни дни, които иначе биха били необходими за полагане на един килим. 
Загубите, вследствие на (повредената) собственост на наемодателя, която 
наемателят използва за своята дейност (която може да е или да не е 
застрахована), също биха били покрити. 
 
Няма изискване към наемателя да има законна собственост на активите, които 
са понесли Щети. Използването на тези активи за целите на дейността 
предполага застраховаем интерес и те се включват в покритието, включително 
активи, които са наети (независимо дали е финансов или оперативен лизинг). 
 
Това се отнася и до активи, които могат да бъдат заети от клиент, доставчик 
или партньор в съвместно предприятие. Може да няма застраховка за 
материални щети по отношение на тези активи, но загубите от прекъсване на 
дейността, които произтичат от въздействието на застрахован риск, който 
също е увредил и друго имущество, застраховано от конкретния бизнес, също 
са покрити. 
 
Задействането на клаузата „Материални щети“ не ограничава загубите от 
прекъсване на дейността само до такива, които произтичат директно от 
щетата върху активите. Все пак щетата трябва да бъде непосредствена 
причина за загубата от прекъсване на дейността. 
 
Да разгледаме две закусвални в градски център, които са понесли щети от 
бомба. Първата закусвалня може да е получила малка пукнатина в долния 
ъгъл на предния прозорец в резултат на експлозията, докато втората 
закусвалня може да е имала достатъчно късмет и да няма никакви щети. В 
продължение на много месеци след това оборотите и на двете закусвални е 
много вероятно да бъдат намалени, ако близките офиси са претърпели 
директни щети и офис служителите не са наблизо, за да ядат сандвичите, 
които се продават. Докато едната закусвалня е претърпяла материална щета, а 
другата не е, загубите от прекъсване на дейността не произтичат главно от 
щетата, която първата закусвалня е претърпяла. Прекъсването на дейността, 
произтичащо от липсата на клиенти, ще възникне като претенция, независимо 
от появата или липсата на пукнатина на магазина, и поради това такава 
претенция не може да бъде възстановена от полицата. 
 
Друг подобен пример е за фирма, търгуваща с ценни книжа, която губи 
телефонната си система след повреда от буря. Възникват загуби от прекъсване 
на дейността. При разследване се открива, че основните търговски партньори 
също страдат от подобни проблеми. Дори и ако телефонната система на 
фирмата се е възстановила, служителите не са могли да се свържат с 
клиентите непосредствено след щетата. Претърпяната щета не е причинила 
увеличение на загубата от невъзможността служителите да се свържат с 
клиентите. 
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Да разгледаме и друг пример за наемна автобусна компания за междуградски 
и градски транспорт, която е претърпяла пожар в помещенията на компанията 
през нощта, което е повредило сгради, намиращото се в тях имущество и 
автомобили. Обикновено една полица покрива сградите, намиращото се в тях 
имущество и прекъсване на дейността, а друга полица покрива риска за 
автомобилния парк. Покритието за прекъсване на дейността ще се задейства 
от полученото намаление на оборота в резултат на щетата както върху 
автомобилите, така и върху сградите / намиращото се в тях имущество, 
независимо че такава щета е застрахована и другаде (или въобще не е 
застрахована). Обратното е в случай на щета върху автомобил, който не е в 
помещението, тогава това няма да отговаря на клаузата „Материални щета“ 
(освен ако полицата няма съответното разширение). 
 
Трябва да се отбележи, че щетата по дефиниция изключва работа на 
оборудването. В този аспект обикновено се представя случая с изгарянето на 
предпазител. Изгорял предпазител не е повреден предпазител. Той работи и в 
този случай няма да се задейства клаузата „Материални щети“. (Всяка 
последваща щета от пожар би била покрита.) 
 
Има няколко правни случая, свързани директно с прекъсването на дейността, 
но има един случай, представен директно пред съда, който се занимава с 
клаузата „Материални щети“ - Glengate - KG Properties Ltd -v- Norwich Union 
Fire Insurance Society Ltd and Others (1995). 
 
В този случай – Glengate, проектантска фирма, възстановявала универсален 
магазин на улица „Оксфорд“, централен Лондон, като имало няколко чертежа, 
закупени от Glengate от архитектите на предишния собственик, и сума от 
около £100 000 в допълнителни схеми и чертежи, които били приготвени на 
място от дизайнерския екип на Glengate. Glengate застраховали и самата 
сграда. Била сключена полица, покриваща бъдещи приходи от наем. 
Възникнал пожар и претенцията за материални щети (включително щети 
върху сградата) била удовлетворена. 
 
Клаузата  „Материални щети“ била удовлетворена, а загубата от прекъсване 
на дейността, която се появила в резултат на закъснение при завършването на 
проекта поради увреждане на чертежите, също била покрита. Самите чертежи 
не са били застраховани от Glengate, но са претърпели вреди от същия риск, 
от който се задейства клаузата „Материални щети“ по силата на увреждане на 
сградата. 
 
В съответствие с диаграмата, изобразена по-горе, този случай потвърждава, че 
загубите от прекъсване на дейността в резултат на щети върху незастраховано 
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имущество следва да бъдат разгледани, като приемаме, че първо е 
удовлетворена клаузата „Материални щети“. 
 
Освен това съдията потвърди още, че клаузата не се отнася до качествена 
характеристика – подзастраховката по отношение на чертежите на архитекта 
не би трябвало да възпира възстановяване в рамките на покритието за 
прекъсване на дейността. Както и при всеки друг случай, и тук е имало 
въпроси, които е следвало да бъдат решени по същество за конкретния. 
Важно е да се отбележи, че случаят Glengate разграничава общия 
застрахователен интерес и по-тесния личен такъв. Пример за това е интересът 
на наемателя в сградата, която заема. Независимо от наличието на по-широк 
застрахователен интерес, наемателят често не прави застраховка, като оставя 
това на наемодателя. Наемателят би имал много по-тесен застрахователен 
интерес в свои собствени машини и съоръжения. Отказът от страна на 
наемателя да застрахова сградата не нарушава клаузата  „Материални щети“. 
Въпреки това липсата на застраховка, когато има по-тесен интерес, може да 
създаде нарушение. (Точка 1 на оперативната клауза, изложена на страница 
14, определя изискванията, за да бъде в сила дадена застраховка, когато е 
налице (по-тесен личен) застрахователен интерес.) Тъй като Glengate са имали 
общ застрахователен интерес по отношение на чертежите на архитекта, той не 
е бил достатъчно тесен, за да изисква от Glengate да ги застраховат. Поради 
това не е имало нарушаване на клаузата „Материални щети“. 
 
Въпреки че не е обичайна практика, застрахователите може да се съгласят да 
отменят клаузата „Материални щети“ при конкретни обстоятелства – 
например за компании за професионални услуги, продаващи по-скоро знания, 
отколкото генерираращи печалба от материални активи, може да е трудно да 
някога да задействат клаузата и след това да предявят претенция за 
прекъсване на дейността. 
 
Приложимостта на разглеждането на детайли от клаузата „Материални щети“ 
е двояка. 
 
От една страна, тя обяснява взаимовръзката между материалната щета и 
застраховката срещу прекъсване на дейността и частично като резултат от 
материалното естество на това, може да бъде по-лесно оценено като начална 
отправна точка. 
 
От друга страна, разглеждането на клаузата помага да се определят онези 
дейности, които имат приходни потоци в риск, независимо от материалните 
щети. Изключителен пример би бил преподавател (любител), обучаващ деца 
как да танцуват в зала на село. Такова лице няма материални активи, които 
биха могли да претърпят повреди и затова клаузата  „Материални щети“ 
никога няма да бъде задействана. Наемателите в обществени сгради може да 
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нямат никакви собствени активи или да нямат застраховка срещу материални 
щети, но все пак да имат печалба в риск. Някои дейности генерират печалба 
въз основа по-скоро на интелектуално ноу–хау, отколкото на активи. Всичко 
това изисква внимателен преглед по същия начин, по който се разглеждат и 
дейностите, които генерират приходни потоци извън помещенията. 

Различните формулировки на полиците водят до широка гама възможни 
отговори, когато настъпи застрахователно събитие. Обсъждането със 
застрахователите на предназначението и обхвата на покритието ще 
предотврати недоразумения. 

Техническа характеристика на покритието 
 
По-рано казахме, че тази книга не е написана, за да бъде ръководство как в 
детайли да се изчисляват загубите при прекъсване на дейността, нито 
ръководство за техническия подход, който може да бъде предприет във всеки 
конкретен случай, за да се разгледа претенцията и договори сумата. 
 
Въпреки това считаме, че е необходимо да се обясни в общи линии как 
загубите от прекъсване на дейността ще бъдат изчислени в случай на 
претенция, така че отделните елементи на изчисленото да могат да бъдат 
обмислени подробно предварително, за да се избегнат недоразумения. 
 

Резюме на покритието 

Стандартната формулировка на Асоциацията на британските застрахователи 
(ABI) по отношение на покритието при прекъсване на дейността е както 
следва: 

 

"Застраховката по точка No.1 (Брутна печалба) е ограничена до загуба на 
брутна печалба, в резултат на: a) намаление на оборота и б) увеличени 
разходи за дейността, и вследствие на това сумата, платима като 
обезщетение, е  следната: 

а) по отношение на намалението на оборота – сумата, получена при 
умножаване на нормата на брутна печалба със сумата, с която 
оборотът по време на периода на обезщетяване е намалял спрямо 
стандартния оборот вследствие на инцидента; 

б) по отношение на увеличените разходи за дейността – допълнителните 
разходи (при спазване на разпоредбите на клаузата за незастраховани 
фиксирани разходи), разумно направени с цел предотвратяване или  
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минимизиране на намалението на оборота, като тези разходи трябва да 
са направени по време на периода на обезщетение, вследствие на 
инцидента, и не трябва да  надвишават сумата, получена при умножаване 
на нормата на брутна печалба със сумата на намалението на оборота 
(което по този начин е било избегнато), намалена с всички суми, спестени 
по време на периода на обезщетението по отношение на онези разходи и 
начисления за бизнеса, платими от брутната печалба, които могат да не 
се правят или да бъдат намалени вследствие на инцидента. 

 

"Стандартните дефиниции включват следното: 

"Оборот: парите, платени или платими на застрахования за продадени и 
доставени стоки и представени услуги при осъществяване на дейността в 
помещенията." 

 

"Период на обезщетение: периодът, започващ с настъпване на инцидента 
и завършващ не по-късно от максималния период на обезщетение, по време 
на който резултатите на бизнеса ще бъдат засегнати вследствие на 
инцидента." 

 

"Брутна печалба: сумата, с която 

а) сумата на стойността на оборота и стойността на активите в края  
на периода и незавършеното производство ще надвиши 

б) сумата на стойността на активите в началото на периода и 
незавършеното производство и стойността на незастрахованите разходи 
за труд. 

Забележка: Стойността на активите в началото и в края на периода  и 
незавършеното производство трябва да бъдат изчислени в съответствие с 
обичайните счетоводни методи на застрахования, като се спази и 
предвиждането  за амортизациите." 

Полицата осигурява трите елемента за изчисляване на загубите от прекъсване 
на дейността. Това са: загуба на брутна печалба (вследствие на намаляване 
на оборота), увеличени разходи за дейността и спестявания. 
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Загуба на брутна печалба 

Въздействието на инцидента върху бизнеса се измерва по отношение на 
намалението на оборота. Генерираният оборот през онези месеци от 
предходната година, които съответстват на периода, засегнат от 
застрахования инцидент, се определя като „стандартен оборот“. След това той 
се променя според необходимата тенденция, така че да представя оборота, 
който би бил очакван, ако не беше застрахователното събитие. Това се 
определя като „коригиран стандартен оборот“. 

 

Действителният генериран оборот се изважда от коригирания стандартен 
оборот, за да се изчисли намалението на оборота. 
 

След това към намалението на оборота се прилага нормата на  брутна печалба 
съгласно определението в полицата, (и разгледана по-подробно по-долу ). Не 
е необходимо да се сравняват нивата на брутната печалба месец по месец 
преди и след инцидента – полицата установява първоначално количеството на 
загубата на оборота. Така се избягва усложнението от разглеждане и 
изчисляване на по-голям брой променливи, които биха повлияли на брутната 
печалба. Финансовото вариране в оборота може по-лесно да се отнесе 
директно към възникването на щетата. 
 

Важно е да се отбележи, че този елемент на покритието се отнася до загуба 
на брутна печалба вследствие на намалението на оборота, а не непременно 
някаква загуба на брутна печалба в резултат на някакъв друг случай. 
 

Оборот 
Дефиницията за оборота се отнася до осъществяване на дейността в 
помещенията. В случаите, когато оборотът се получава в значителна степен 
извън обекта, тогава се препоръчва изясняване на тази дефиниция. При 
дейности с дългосрочни договори терминът „оборот“ е необходимо да се 
разгледа с известна степен на внимание. Плащането на междинен етап може 
да бъде получено при частично изпълнение на договора, след което могат да 
бъдат претърпени катастрофални загуби, които може да направят цялостното 
завършване на договора неосъществимо. При определени обстоятелства може 
да се наложи връщане на парите, получени към дадена дата. Такова заплащане 
на средства не представлява загуба на оборот, което следва да бъде отразено в 
регистрите, но за инцидента – оборотът, съгласно счетоводните стандарти, 
може да е отразен в сметките за предишен период. Може да възникне загуба, 
която е следствие на инцидент, но не се покрива от полицата. 
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Дефиницията за оборот за дейност, получаваща приходи от комисионни от 
продажба на билети например, също може да има нужда от разглеждане и 
изясняване. Не е необичайно за такава дейност да застрахова в своята полица 
за прекъсване на дейността само процента, който печели от продажбите. 
Приходите във финансовите отчети обаче може да включват брутните 
приходи с разходи за закупуване на билети за препродажба, включени в 
разходите за продажби. 
 

За покритие на брутната печалба, нетните позиции по принцип трябва да 
бъдат еднакви, независимо дали и за оборота, и за разходите са посочени 
брутни или нетни стойности. Нормата на брутната печалба може да се 
променя. Може да има значителна разлика в застрахователната сума, ако 
покритието е върху брутния приход и той се отнася по-скоро до общите 
приходи, отколкото само до комисионата. 
 

Значителна степен на подзастраховане може да възникне, ако бъдат 
застраховани брутните приходи вместо печалбата и комисионата. В миналото 
застрахователите са потвърждавали, че формулировката на полицата за 
брутния приход трябва да бъде приложена стриктно и застраховани дейности, 
които са застраховали само процент на печалба, са понасяли значителни 
дефицити (но в годишните си отчети са отразявали брутния приход). 
 

Полиците, свързани с деклариране (разгледани в глава 3), не позволяват 
подзастраховане, но декларациите, представяни на застрахователите, все пак 
трябва точно да отразяват застрахователната сума. 
 

Общите условия по полицата безусловно приемат, че физическа щета ще 
предизвиква съответните загуби на оборот в рамките на определения период, 
като тези загуби настъпват ефективно след датата на щетата. Въпреки че това 
е разумно предположение, то все пак не е задължително. 
 

Има един случай на дейност, разработваща софтуер за използване в 
оборудване, което може да се открие в повечето английски домове, бизнесът е 
получавал приходни потоци въз основа на авторски права, които следва да 
бъдат генерирани в бъдещето и които са основани на технически напредък, 
постигнат днес. Авторските права, които се получават към момента, са за 
вчерашни технически постижения. Дори ако помещенията са сринати със 
земята от пожар и останат така в продължение на две години, е много 
вероятно приходите да не бъдат засегнати. 
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Следствията от щетите биха довели до намаление в авторските права в 
средносрочен план, като следващото поколение продукти би трябвало да 
носят авторски права, но те не съществуват на практика. Загубата на оборот 
не би възникнала в рамките на дванадесет или дори двадесет и четири 
месечния максимален период на обезщетение и потенциално никога не би 
била изяснена достатъчно бързо, за да се предяви претенция. Това би било 
трудно за обяснение на бизнесмен, който е плащал премия за бизнеса си в 
продължение на много години. 
 

В такава ситуация може би е по-смислено да се отнесат загубите към 
стойността на продажбите за времето, изгубено за производството, отколкото 
да се изисква спад на оборота. 
 

Има паралел с дейност, генерираща приходи от годишен абонамент, който 
може да не е застрашен за бъдещ период. Бъдещите абонаменти за този 
период може да не са сигурни, ако не бъде свършена работа за тях след 
инцидента. Това се отнася и до дестилацията на уиски. Пожар в 
дестилационна инсталация може да не засегне оборота в продължение на 
дванадесет години, бутилките, които се изтеглят от акцизен склад, ще 
захранват пазара до този момент. Такава дейност вместо по стандартно 
формулирана полица на база стандарта за брутна печалба е по-добре да се 
застрахова по полица, базирана на загуба на продукция, при трансформиране 
на загубата на продукция във финансова загуба. Винаги е полезно преди 
претенция да се обсъди как да бъдат извършени изчисленията. 
 

Застрахователите могат да бъдат удовлетворени от това, че базата, върху 
която се получават премиите, е съвместима с базата, по която е сключена 
полицата и евентуална бъдеща претенция ще бъде предявена. Освен това 
изчисленията за максималните възможни загуби могат да бъдат извършени с 
по-голяма сигурност. 
 

Застрахованото лице печели от това, че знае базата, по която е сключена 
полицата, и съответно ще бъде изплатена претенция. 
 

Увеличени разходи за дейността 

Полицата позволява поемане на допълнителни разходи, за да се предотврати 
загуба на брутна печалба – разходи, произтичащи, но не надвишаващи сумата, 
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която следва да се плати, ако тя възникне. Това е познато като „икономически 
лимит“. Извънредната работа на персонала, за да се избегне загуба на оборот, 
е добър пример за това. Странно би било, ако на застрахования бизнес не е 
предоставено такова покритие – загубите на брутна печалба винаги са по-
значителни от увеличените разходи за дейността, които могат да бъдат 
направени, за да се избегнат загубите. 
 

В подробната формулировка, покритието за увеличените разходи е 
определено като точка 1(б), а покритието за брутна печалба е точка 1(a). В 
полицата обикновено е показано само покритието за брутна печалба като 
точка 1, но това не означава, че липсва покритие за увеличени разходи за 
дейността. 
 

Важно е да отбележим, че икономическият лимит се определя по отношение 
на печалбата, която се намира в риск от гледна точка на застрахователя, т.е. 
тази, която е представена в максималния период на обезщетение, избран от 
застрахования бизнес съгласно полицата. Той не се ограничава до точната 
транзакция, която покриват разходите. Правилната отправна точка е 
стойността на сметката на клиента през целия максимален период на 
обезщетение. 

Независимо от необходимостта да се разгледа икономическия аспект на всеки 
разход, направен в застрахования период, застрахованият бизнес може да иска 
разглеждане в по-дългосрочен план, особено по отношение на ключови 
клиенти. Сравнително малък клиент за тази година може да представлява 
значителна сметка в бъдещ период и нищо не може да спре застрахованият 
бизнес да участва самостоятелно в разходите, когато те са в негов интерес, и 
да направи това, което би било в негова полза в период след края на 
максималния период на обезщетение. 
 

В полицата за прекъсване на дейността няма изискване към застрахованото 
лице да дава информация на застрахователя или на застрахователния 
оценител дали са направени увеличени разходи, икономически обусловени, за 
да предотврати появата на загуби вследствие единствено и директно от 
застрахователния инцидент или не. Освен това такова е и положението със 
загубите на брутна печалба, които биха били предявени дори ако формално не 
са определени количествено преди края на периода на обезщетение. Това 
предполага правилно уведомяване за инцидента и съответно намаляване на 
загубите. 
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В действителност до голяма степен в интерес на застрахования бизнес е 
провеждането на предварително обсъждане на значителните разходи със 
застрахователите и/или с застрахователните оценители. Последните могат да 
поддържат връзка със застрахования бизнес с цел разработване на стратегия 
за намаляване на загубите, така че в повечето случаи е препоръчително 
поемането на всеки конкретен разход да бъде обсъдено преди влагането на 
паричните средства. 
 

В някои случаи застрахованият бизнес може да изисква предварително 
изрична подкрепа от застрахователя, преди да започне да следва определена 
програма. Такъв със сигурност е случаят с телевизионни реклами например  
за бизнес, който исторически не е било необходимо да се рекламира и който 
няма бюджет, представляващ значителна сума, каквато може да бъде цената 
на такава кампания. На практика, ако застрахователите и застрахователните 
оценители се съгласят, че такъв курс на действие е разумен и следва да се 
осъществи, не би било нормално финансирането на този увеличен разход да 
бъде ограничено дори ако разходът  впоследствие се окаже чисто 
икономически неизгоден. 
 

Това отразява увеличаващата се проактивна роля на застрахователите в 
подкрепа на бизнеса след големи инциденти – наблюдението от разстояние и 
извършването накрая на строги икономически проверки на разходите и 
плановете за ограничаване на загубите без предварително обсъждане би било 
несъстоятелно. Разбира се, застраховано лице, което е избрало да запази 
конфиденциалността на поетите разходи, ще предизвика строга 
ретроспективна икономическа оценка. 

 

Откровената размяна на информация между застрахователите, 
застрахователните оценители и застрахования бизнес улеснява междинните 
плащания след загубата и освен това позволява на бизнеса да извлече полза от 
предишния опит за управление на бедствия, който имат застрахователите. 
 

Уместно е отново да посочим факта, че не всички последствия от 
застрахователен инцидент са допустими елементи по покритието за 
прекъсване на дейността. Може да съществува разбирането, че всички 
допълнителни разходи, които не са адресирани към полицата за материалната 
щета, трябва по дефиниция да бъдат „увеличени разходи“, които да бъдат 
претенция за прекъсване на дейността. Това не е така – за да бъдат допуснати 
като „увеличени разходи“, те трябва да отговарят на дефиницията в полицата. 
Ако, следвайки последната доставка до клиент, се изисква окончателно 
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плащане по договор, това не би представлявало увеличен разход. Това 
произтича исторически от договор, а не е във връзка с решение, взето 
единствено за да се избегне бъдещо намаляване на оборота. Фактът, че дадена 
бъдеща загуба на оборот без съмнение ще се натрупа, ако не се изпълни 
исторически договорното изискване, би било просто случайност. То не 
произтича директно в резултат на щетата. Такъв разход може да бъде 
застрахован съгласно разширението „Глоби и неустойки“. 
 

Възможно е покритието за увеличени разходи да се разшири и да се отстрани 
икономическия лимит (покритие „Допълнително увеличение на разходите за 
дейността“); това се разглежда в глава 6 заедно с определяне на 
обстоятелствата, при които такова допълнително покритие е препоръчително. 
 

Спестявания 
 
И накрая, полицата позволява намаляване на „всяка спестена сума“ по 
отношение на разходите, които биха били платими, но само по отношение на 
инцидента. Това представляват променливите разходи под линията на 
брутната печалба, които биха били направени, ако ги нямаше операциите по 
застрахователния риск. Прост пример би бил фактът, че ако дадена машина не 
работи, ще има намаление на променливите начисления за електричество. 
 

Спестяванията рядко се отразяват принципно на обезщетенията. 
Единствените начисления, които биха били намалени като променливи 
разходи, са онези, които представят парични потоци, които не са намалени от 
оборота при определяне на брутната печалба, които не биха се появили, ако 
не беше инцидентът, но които действително са намалели заради него. 
Застрахованото лице при намаляване на разходи от оборота, за да определи 
брутната печалба, приема, че такива разходи ще намалят пропорционално на 
оборота и потвърждава, че такива разходи непременно ще бъдат приспаднати 
от оборота при застрахователно събитие. 

 

Рискът от допускането се поема от застрахования бизнес. Единствените 
разходи, които се намаляват като спестявания, са онези, които действително 
намаляват. Рискът от получаване на значителни спестявания се поема от 
застрахователя при изчисляване на възможните  максимални разходи. 
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Покритие „Всички рискове“ 

Има два основни начина при определяне на обхвата на покритието. Полица 
„Всички рискове“ може да бъде изготвена така, че да покрива външни 
инцидентни случаи при посочени специфични изключения. Като алтернатива 
може да бъде изписан конкретен списък със застрахователни събития 
(рискове) и те да формират основата на покритието. Обикновено подходът 
„Всички рискове“ е за предпочитане, тъй като се избягват пропускане на 
рискове по невнимание. 
 

Подробното разглеждане на действието на полица „Всички рискове“ (или 
непредвидени рискове) в сравнение с покритие  за  назовани рискове е извън 
обхвата на тази книга, тъй като решението за основата на покритието ще бъде 
взето от гледна точка най-вече на определянето на покритието на 
материалните щети. 
 

Доколкото това касае прекъсването на дейността, то само се предполага, че 
следва да има последователен подход при определяне на покритието на 
материалните щети, освен ако има значима причина това да не бъде 
направено. Ако разделът на полицата за материалните щети при рисковете е 
разширен и включва кражба или злонамерена вреда например, може 
разширяването на покритието за прекъсване на дейността на същата база да 
не е било съответно направено. В миналото има множество претенции,  които 
показват точно това. Застрахованият бизнес приема, че както физическата 
щета, така и последвалата загуба на печалба след кражба например биха били 
покрити, но при подробно запознаване с полицата застрахованият откриват, 
че покритието на материалната щета е достатъчно, но не и покритието за 
прекъсване на дейността. 
 

Допълнение към покритието за материална щета често се осъществява без 
задълбочена оценка на това, дали покритието за прекъсване на дейността 
също трябва да се разшири по подобен начин. 
 

Може да се направи паралел между застраховане на книги, записи или 
архивни документи. Много професионални фирми архивират документи 
извън обекта, често задържайки ги за шест, а понякога и повече години. 
Изискването да се съхраняват документи може да идва от данъчните власти, 
клиенти (които изискват запазване на одитните документи), професионални 
власти за проверка на качествен контрол, доказателства или други източници. 
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Често покритието за материални щети следва да бъде разширено, за да 
включва документи, съхранявани в помещения на трети страни. Въпреки това 
полицата за прекъсване на дейността може да бъде пренебрегната. Пожар или 
щета в обект на трета страна може да се появи, което не би позволило 
действие на покритието за прекъсване на дейността, тъй като 
местоположението на тази трета страна вероятно не е включено в 
стандартната дефиниция в полицата за помещение. 
 

Може да не е необходимо да се договаря покритие срещу прекъсване на 
дейността по отношение на щета върху такива документи, но ако такова е 
желанието и на застрахованото лице, и на застрахователя, трябва да се 
промени или определението за „помещения“, или протоколното споразумение 
с оглед необходимостта от включване на помещение на трета страна. 
Всъщност, препоръчително е да сте последователни. Полици, договорени с 
покритие за материални щети на основа „Всички рискове“ с покритие срещу 
прекъсване на дейността на основа „Назовани рискове“, може да доведат до 
неудовлетворяване на претенции. 
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3. Полици, свързани с деклариране 
 
 

Повечето полици за търговски материални щети съдържат общи разпоредби. 
Ако сградата следва да бъде застрахована за £1 000 000, а е застрахована за 
£500 000, тогава само 50% от дадена претенция биха били покрити от 
полицата (като се приема принципът на възстановяването). В много случаи 
полиците предоставят известна свобода на действие и не се прилага 
подзастраховане, ако застрахователната сума по полицата представлява 
повече от 85% от стойността в риск, дори и ако тя остава в известна степен 
несъответстваща (пълно подзастраховане би било приложено, ако 
застрахователната сума е под  85%). 
 

Ситуацията може да бъде съвсем различна при полиците за прекъсване на 
дейността. В зависимост от това дали полицата е на основа брутен приход, 
доход или на основа покритие на брутна печалба, има два съществено 
различни подхода, които могат да бъдат възприети. 
 

Могат да бъдат закупени полици, които позволяват съответното намаление, 
ако нивото на брутната печалба представлява по-малка част от брутната 
печалба в риск (полици, несвързани с деклариране). 
 

От друга страна, може да бъде договорена полица, свързана с деклариране. В 
този случай полицата ще се отнася по-скоро до очакваната брутна печалба, а 
не самата брутната печалба (или очакван брутен приход, а не самият брутен 
приход). Голямото предимство на тези полици е, че те не позволяват никакво 
подзастраховане. Наистина, полиците, свързани с деклариране, позволяват на 
застрахования бизнес да претендира до 133.3%  от застрахователната сума. 
 

При стандартна формулировка за брутна печалба подзастраховане се 
обслужва съгласно стандартните формулировки на Асоциацията на 
британските застрахователи както следва: 

"[Оперативната клауза предхожда този параграф]... При условие че  
застрахователната сума по тази точка е по-малка от сумата, получена чрез 
умножаване на нормата  от 46 брутна печалба и годишния оборот (или 
частта при многократно увеличение, където максималният период на 
обезщетение надвишава дванадесет месеца), дължимата сума следва да 
бъде пропорционално намалена." 
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Това контрастира по отношение на паралелна формулировка в полиците, 
свързани с деклариране както следва: 
 

"Отговорността на застрахователя не трябва при никакви обстоятелства 
да надхвърля по отношение брутната печалба 133.3% от очакваната брутна 
печалба, посочена тук, по отношение на всеки друг елемент 100% от 
застрахователната сума, посочена тук, нито като цяло сумата от 133.3% 
от очакваната брутна печалба и 100% от застрахователните суми по 
другите елементи." 
 

Очакваната брутна печалба се дефинира като: 
 

"Сумата, декларирана от застрахования пред застрахователя, която 
представлява не по-малка сума от брутната печалба, която се предвижда 
да бъде спечелена от бизнеса през финансовата година възможно най-близо 
до периода на застраховане (или частта при многократно увеличение, 
където максималният период на обезщетение надвишава дванадесет 
месеца)." 
 

При номинална стойност няма видима причина, поради която някой 
застрахован бизнес да не иска да получи покритие срещу прекъсване на 
дейността, което не е свързано с деклариране. Да направите това би било 
равносилно да флиртувате с риска от подзастраховане. От особено значение е 
да се отбележи, че премиите за полици, свързани с деклариране, не се 
различават значително от тези по покрития, които не са свързани с 
деклариране, ако изобщо има разлика. 
 

Механизмът на покритията, свързани с деклариране, включва представяне на 
стойност за очакваната брутна печалба. След това се прави пропорционално 
коригиране въз основа на окончателната потвърдена стойност и 
първоначалната прогнозна стойност. Поради това позицията на 
застрахователя е защитена от гледна точка получаване на коректна премия, 
като се приеме, че декларациите са надлежно изпратени в края на годината. За 
застрахования бизнес е изгодна липсата на подзастраховане. 
 

Има някои полици, които не са формулирани на база очаквана брутна 
печалба, но въпреки това включват представяне на декларации (в края на 
периода на полицата с цел възстановяване на премия). Може да възникне 
объркване, ако застрахованият бизнес приеме, че полицата е свързана с 
деклариране, когато тя не е. 
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Общите условия по полицата изясняват ситуацията и на нея трябва да се 
разчита по отношение наличието на декларации. 
 

Може да бъдете изкушени, при отсъствие на подзастраховане, да обърнете по-
малко внимание на изчисляването на брутната печалба, отколкото е 
допустимо. Емпирично проучване на претенциите, направено от 
застрахователни оценители при случаи на прекъсване на дейността (без това 
да е официално статистическо проучване), показва, че между 40% и 60% от 
загубите на очаквана брутна печалба биха били предмет на разпоредбите за 
подзастраховане, ако бяха формулирани на база брутна печалба. 
 

Резултатът от значително поддеклариране може да бъде много по-сериозен от 
подзастраховане. Първоначалната оценка на брутната печалба се извършва в 
рамките на контекста на принципа за максимална добросъвестност. 
Значително поддеклариране може да представлява нарушение на принципа за 
максимална добросъвестност и в такъв случай основното покритие на 
полицата може да бъде анулирано. 
 

В случаите, когато очакваната брутна печалба се оказва значително по-малка 
от тази, която е трябвало да бъде определена, застрахователите (действайки 
съобразно правото) отхвърлят претенции и обявяват полиците за невалидни. 
Когато поддекларирането е умишлено, има много малка възможност за 
оспорване. Ако поддекларирането е само неумишлено, правото на 
застрахователя да отхвърли полицата е по-слабо изразено. 
 

Умишлено подзастраховане би възникнало, ако бизнесът намали разходите си 
до ниво на брутна печалба, според което нивото на премията ще бъде такова, 
че да е удобно за плащане. По този начин ще бъде ясно, че цифрата за брутна 
печалба, декларирана пред застрахователя, може да бъде значително 
намалена. Експозицията, която застрахователите биха приели, може да бъде 
значително по-малка, отколкото действително е била в случая, и в резултат на 
това изчисленията за очакваната максимална загуба могат да се окажат 
погрешни. 
 

Непреднамерено поддеклариране може да възникне от неразбиране на 
дефиницията за брутна печалба – декларирана брутна печалба след 
приспадане на заплати например (вижте разгледаната брутна печалба по-
долу) не е необичайно, въпреки че обикновено е неуместно. Застрахователите 
все пак биха били притеснени, тъй като техните изчисления за очакваната 
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максимална загуба биха се основавали на значително по-малки цифри от тези, 
които отразяват действителността. 
 

Независимо от факта, че те биха били лишени от дължимата премия (или поне 
от лихвата за годишното закъснение, когато накрая бъдат потвърдени 
правилните нива), може да се получи така, че ако първоначално рискът е 
представен на правилните нива, тогава застрахователите не биха 
предоставили изобщо покритие. Важно е да подчертаем, че 133.3% е 
максималната сума, която може да бъде претендирана. Тя по никакъв начин 
не намалява нивото на печалбата, която трябва да служи за основа на 
очакваната. Ако даден бизнес генерира годишна печалба от £13 300 000,  
очакваната брутна печалба трябва да се декларира на това ниво. Би било 
некоректно да се декларира печалба от £10 000 000, независимо че при 
увеличение от 133.3% би било достигнато правилното ниво. Застрахователите 
все пак биха били заблудени по отношение на самия риск. 
 

Прегледът на претенциите за прекъсване на дейността през годините 
потвърждава, че 80% от основните полици срещу прекъсване на дейността 
не са свързани с деклариране. Затова се предполага, че това е проблем за 
голям процент от застрахования бизнес. 
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4. Бизнес аспекти 
 
 

Преглед 
 
Застраховката е предназначена да покрива непредвидимото. Договаряне на 
покритие, което предвижда конкретен сценарий, е много опасно. Почти 
сигурно ще се случи непредвидено събитие, което ще подчертае бизнес 
въпрос, който вероятно е бил твърде очевиден, за да бъде определен и 
включен в претенцията. 
 

Поради това е трудно да се установи пълният списък на рисковете, които са 
различни за различните видове промишлености. Това, което е възможно да се 
направи, е да се групират общи практически въпроси, които се появяват при 
претенции, и те да бъдат обединени в три категории, а именно: въпроси на 
управлението, физични въпроси и аспекти, произтичащи от естеството на 
дейността. Такава категоризация може би далеч не е по-добра от резюмета по 
индустрии, които могат да бъдат представени само теоретично, но  случаите, 
които се разглеждат по-долу, се базират на действителен опит от претенции. 
 
 
 

Въпроси на управлението 

Компетентност на екипа  

Много съществен въпрос, който определя степента, до която бизнесът може 
да смекчи претърпените загуби, е компетентността на екипа мениджъри. Един 
добър екип би имал изключително бърза реакция по отношение на  инцидент 
или би ограничил прекъсването отвъд разумните очаквания. 

При един случай, дейност, произвеждаща порцеланови прибори за маса и 
орнаменти, е претърпяла пожар точно една седмица, преди във 
фабриката да дойде на посещение Нейно Величество Кралицата. Не 
неочаквано, Нейно Величество не прави посещението сама, а е 
придружена от голяма група репортери и фотографи. 

Докато пожарът е засегнал само част от помещенията, отрицателното 
влияние на докладите на пресата за щетите (които не са били видими в  
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периметъра на обекта и не са били напълно отразени от репортерите от 
местната преса непосредствено след инцидента)  щяло да бъде твърде 
сериозно. 

Действайки решително, застрахованият бизнес изградил издигната 
дървена пешеходна алея (напълно затворена) през засегнатата зона, по 
която Нейно Величество и антуражът й впоследствие преминали, така 
че  степента на видимост на щетите не била очевидна. 

Получената загуба на оборот била свързана само с намаляване на 
производствения капацитет, който щетите върху предприятието и 
оборудването са причинили. Организирана била извънредна работа за 
справяне със ситуацията и ускоряване на ремонтите, за да се осигури колкото 
е възможно по-бързо връщане към нормална дейност. Тези разходи, заедно с 
разходите за изграждане на пешеходната алея, били разгледани като 
„Увеличени разходи за дейността“. 
 

Загубата на оборот, в резултат на какъвто и да е инцидент, може основно да 
произтича от един от два източника. Един от тях е невъзможност на 
застрахования бизнес да произвежда стоки, а другият е отказът на част от 
клиентите да ги закупят. Примерът, който е цитиран, попада в първата 
категория. Има тенденция претенциите за прекъсване на дейността, които 
произтичат от намаляване на производствения капацитет,  да са значително 
по-малко от тези, които произтичат от недоволни клиенти. Те могат да бъдат 
решени с извънредни смени или часове работа или пък с евентуално наемане 
на подизпълнители. В такива ситуации, веднага щом се възстанови 
капацитетът, проблемът изчезва. 
 

Обратното е вярно, ако клиентите са разочаровани в значителна степен. Дори 
когато производствените съоръжения са възстановени, може да отнеме години 
да се възстанови базата клиенти. Това може да продължи дълъг период от 
време след изтичане на максималния период на обезщетение съгласно 
застрахователната полица за прекъсване на дейността. 

 

Обикновено в загубите от прекъсване на дейността има две фази. На първо 
място, това е периодът от време, в който има намаляване на производствения 
капацитет, докато се очаква завършването на ремонтите/възстановяването. 
След което настъпва период след претенциите, докато оборотът бъде 
възстановен до предишното си ниво. Взаимовръзката между тези два периода 
е експоненциална. Първоначален период на спад от един ден може да изисква 
извънредна работа в продължение на примерно две седмици. Период на 
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застой от една седмица може да повлияе на три месеца. Едномесечен застой 
може да доведе до въздействие за следващите шест до девет месеца. 
Въздействието на  застой в продължение на шест и дванадесет месеца е много 
вероятно да повлияе върху дейността за няколко години. 
 

Точното въздействие е различно в различните сфери на дейност, съществен 
фактор е честотата, с която клиентите посещават помещенията. Един клиент 
може никога вече да не използва павилион за вестници, след като не е могъл 
да ползва услугите му в продължение на една седмица. Същият този клиент, 
пазаруващ комплект мебели, може да се върне след седмица в мострена зала, 
която е била затворена предишната седмица. Незадоволени ще бъдат само 
тази част от базата потенциални клиенти, които са опитали да направят 
покупка непосредствено след застрахователния инцидент. 
 

Има други примери, които могат да бъдат цитирани и които показват какво е 
възможно да се постигне с целенасочени решителни действия. Сгради, за 
чието изграждане обикновено са необходими десет месеца, са издигнати само 
за шест (в случаите, в които може да се упражни значително влияние, 
търговско или друго, върху местните власти, строителните предприемачи, 
производителите на машини и т.н.). 
 

В случаите, в които сградите са разрушени до изравняване със земята при 
опустошителни пожари (но машините и съоръженията все пак могат да бъдат 
почистени/ ремонтирани вместо да бъдат заменяни), могат да се издигнат 
временни конструкции над ключови съоръжения и машини в рамките на 
унищожения периметър. След това производството може да продължи, докато 
сградата се издига около него. 
 

Ако ограничаването на загубите на самото място на щетата е невъзможно, в 
миналото успешно са организирани управление на подизпълнители, заемане 
на съоръжения от друг бизнес за работа на нощни смени или други 
възможности извън обекта. 
 

Ако е налице резервираност от страна на младшия или средния мениджмънт, 
може да не се постигне оптимален резултат особено по отношение на вземане 
на решения, които са от интерес на бизнеса, но които не са изрично одобрени 
от застрахователните оценители. Това може да е следствие негативна 
корпоративна култура, която може да кара хората по-скоро да не правят нищо, 
отколкото да се опитват да направят най-доброто, което да се окаже, че не 
действа, както се очаква. 
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Застрахователните оценители се стремят да дадат възможност на 
застрахования бизнес да вземе правилните решения след предявяване на 
претенция и когато успеят, се постигнат най-добри резултати. Доста често 
обаче е налице нерешителност, ако мениджмънтът се ръководи от страх от 
невъзможността по-скоро да се постигне максимална претенция, отколкото 
положително да се фокусира върху бизнеса. Обикновено това, което е 
правилно за бизнеса, ще е правилно и за застрахователите. 
 

Има случаи, в които бизнесът може да реши например да не дава поръчка за 
ремонт на дадено съоръжение, тъй като иска да разгледа стратегически 
ситуацията в дългосрочен план. Такъв подход може да не е проблем, ако се 
обсъжда предварително и се договорят изчислените загуби при условно 
алтернативния подход. Такова разбиране е критично, тъй като 
невъзможността да се ограничат загубите, независимо от каквито и да е 
условия и срокове в конкретна застрахователна полица, би възпрепятствало 
предявяване на претенция въз основа на общото право. 
 

Обикновено за застрахователните оценители и застрахователите, въз основа 
на техния опит от предишни претенции, е видно, ако има неоснователно 
забавяне или при създаване на стратегията за ограничаване или при 
изпълнението й. Липсата на откровеност при съвет, че дългосрочният план 
трябва да се преразгледа, може да доведе до ненужни подозрения и 
трудности. 
 

В най-лошите случаи невъзможността да се ограничат загубите произтича от 
незадоволителни причини и могат да се свържат със странни обстоятелства, 
които дават предимство на претенцията. 
 

Както съществува прекомерна предпазливост и умишлено нежелание за 
справяне с щетите, така трябва да се има предвид и че някои застраховани 
дейности показват по-слаб търговски нюх от други. Обичайно е да се 
предположи, че претърпяването на застрахователно събитие не повишава 
основната компетентност, с която застрахованото лице започва. Нивото на 
некомпетентност е аспект на риска, който застрахователите поемат при 
сключване на застраховката. В случаите, когато движещият мениджърски 
екип широкообхватно ще ограничи експозицията, неспособният екип ще я 
увеличи извън всякакви пропорции. 
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При един от случаите бизнес, участващ в нишата на предпечатната 
подготовка, е претърпял кражба на всички свои компютри. (Осъзнали, че 
поставянето на знак над вратата на съответната сграда, съветващ 
крадците, че може би не е добре да се приближават към 'Студио за 
информационни технологии не е много мъдро решение.) Застрахователите 
финансирали бизнеса за замяна на хардуера в рамките на седем работни 
дни, а застрахованият е поел пред застрахователните оценители 
ангажимент незабавно да замени ключови елементи от оборудването и да 
продължи да обслужва клиенти. 
Въпреки съгласието просто да извърши замяната, застрахованият бизнес 
в действителност решил, че системата може да бъде подобрена чрез 
закупуване на малко по-различно оборудване и промяна на 
конфигурациите. Стремейки се да постигне дългосрочна полза (което 
само по себе си не е лошо), застрахованият бизнес закупува 
алтернативното оборудване, което се оказало несъвместимо с другите 
две оборудвания – закупено и откраднато. Имали значителни трудности 
при конфигуриране на системата и зареждането на целия съответен 
софтуер, така че общото време на застой за бизнеса  било около месец. 
Голямата част от клиентите били месечни и седмични издания и всички 
те трябвало поради това да потърсят алтернативен доставчик поне за 
кратък период. Много от клиентите, които отишли другаде, изобщо не се 
върнали. 

 

Този бизнес не успял да смекчи загубите си със съзнателно решение. 
Действията, които били предприети били добре обмислени и целта била чрез, 
направеното да се извлече полза за бизнеса. Независимо от това, бизнесът 
изпаднал в несъстоятелност след края на Максималния Период на 
Обезщетение, който продължил толкова, само поради поддържането на 
застрахователната полица. 
 

Тази ситуация е необичайна с това, че некомпетентният застрахован, 
говорейки най-общо, няма да може да търгува и да извлича полза от 
дейността си. Такива бизнеси не съществуват достатъчно дълго, дори за да 
предявят претенция за прекъсване на дейността, да не говорим за значително 
съществуване. Има ниши, обаче, в които некомпетентен бизнесмен би могъл 
да печели добре, макар и по-малко, отколкото много други биха постигнали. 
 

Въпросът за компетентността на мениджърите е толкова фундаментален, тъй 
като това е двигателят на много други сфери, които се разглеждат от риск 
мениджърите, специалистите по извършване на огледите и застрахователите. 
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Плановете за възстановяване от бедствия са добър пример. Компетентният 
екип би изготвил план за възстановяване при бедствия под някаква форма. 
Това се дължи на признанието, че такива планове са основна част от 
задълженията на директорите да защитават активите на бизнеса, както 
изрично се изисква от Закона за Компаниите от 1985. Тенденцията е бизнес 
плановете да не са толкова особено подробни, че да дават инструкции стъпка 
по стъпка  в случай на някакво практически непредвидимо събитие (такъв 
план може да бъде много томове), но могат да бъдат полезни при 
установяване на параметри за такива действия. 

 

В миналото са правени множество проучвания от фирми на експерт – 
счетоводители, които между другото са търсили да установят взаимовръзката 
между съществуването на план за възстановяване при бедствия и размера на 
загубите при прекъсване на дейността и при настъпване на застрахователно 
събитие. Такива проучвания могат да бъдат подвеждащи. Почти е нечувано 
при първоначална среща със застрахователни оценители след настъпване на 
застрахователно събитие изпълнителният директор да обърне внимание по 
време на срещата към онази страница от плана за възстановяване при 
бедствия, която да може да даде насоки. 
 

Това, което се случва по време на срещата, по същество е сесия на „мозъчна 
атака” (brainstorm), която съчетава знанията за бизнеса, които имат 
директорите, със знанията за действието на застрахователната полица, които 
имат брокерите и застрахователните оценители. Поради това взаимовръзката 
между ограничаването на загубите от прекъсване на дейността и наличието на 
планове при бедствия е косвена. Това просто отразява факта, че 
компетентният екип по-скоро би създал план, но отделно ще може да 
разработи практическа и ефективна стратегия за ограничаване на загубите. 
 

Отново, компетентността на мениджмънта ще определя степента, в която 
аспектите на здравето и безопасността са правилно адресирани, бизнес рискът 
е покрит, а дейността се управлява като цяло, а и също като отговор на 
бедствие, независимо дали това включва застраховка или не. 
 

Предизвикателство за застрахователя и брокера, разбира се, е да могат да 
определят кой застрахован бизнес е ръководен от компетентен екип и кой не 
е. Неизменно, в борда на всеки бизнес има смес от индивиди, които заемат 
различни позиции между двата полюса. 
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Идентифицирането на по-малко компетентния застрахован може да бъде 
осъществено само индиректно. Правилно и добре подреден етаж от магазин е 
един индикатор за компетентност. Навременно изготвената финансова 
информация е друг. Не е необичайно за бизнес да изготвя елементарни или 
непълни бюджети и прогнози (особено които имат достатъчно парични 
средства и не зависят от банки или други трети страни) – дори може и да не 
изготвят мениджърски отчети на месечна база. Въпреки че има много фирми, 
които работят изключително ефективно и които не изготвят тази информация, 
в болшинството от случаите е трудно да се види как може да бъде упражнен 
контрол без ефективна финансова среда. 
 

В основата си оценката на компетентността може да лежи върху субективна 
оценка на индивидите, които са представени. Брокерите и застрахователите 
имат своите собствени методи на оценка на компетентността въз основа на 
многогодишния си опит. 
 

Важно е да отбележим, че брокерите често изпитват трудности при 
получаване на уместна и навременна финансова информация, която да 
позволи правилно оценяване на застрахованите суми и да бъдат направени 
декларации за активите и очакваната брутна печалба. Говорейки най-общо, 
ако застрахованият бизнес не е склонен или не може да изготви основна 
финансова информация при първоначално сключване или подновяване, тогава 
няма основа да се заключи, че такава информация би била лесно получена, 
ако бъде предявена претенция. 
 

Идентифицирането на некомпетентен застрахован е от значение, тъй като 
той ще се нуждае от по-голямо покритие и съществено по-дълъг максимален 
период на обезщетение като част от защитата на неговата полица. 
 

Приема се, че това предположение е характерно предизвикателство при 
продажбите. Да посъветваш застрахования, че един дълъг максимален период 
на обезщетение е желателен, само по себе си е достатъчно лесно. Да му 
обясниш, че предложението произтича поради това, че един или повече от 
членовете на персонала са оценени като некомпетентни, не е толкова лесно. 
 

Ключов персонал 

Текущата необходимост на бизнеса да намалява разходите е свързана с все по-
голям акцент върху ефективността на процесите. В известна степен 



61 
 

специализацията означава, че броят на хората на ръководно ниво (както и на 
работната сила като цяло) е по-малък, отколкото е бил. По-конкретно, 
експертните знания могат да съществуват само в умовете на много малко 
хора, а понякога само на един индивид. 

 

При един случай фармацевтична компания е претърпяла пожар и е 
създала комисии, които да се занимават със сградата, фабриката, 
машините, клиентите и т.н. в отговор на инцидента и които да създадат 
съответните  работни групи по тези въпроси. Продуктът на компанията 
включва доста напреднала химия и се е произвеждал със специализирано 
оборудване. Повечето от основните клиенти също са били технически 
лица и поради това техническият персонал на застрахования бизнес е бил 
ангажиран в много посоки. Техническия директор се оказал назначен в 
почти всяка комисия. 
Застрахователните оценители посъветвали застрахователя, че има 
съществена възможност това лице да не може да се справи и/или би 
страдало от катастрофална умора в следващите три до шест месеца или 
може вместо това да реши да напусне бизнеса. 

Това подчертало огромното уповаване на техническите познания на едно лице 
и това не е необичайно за бизнес,  който работи в специализирани области 
като медицинската индустрия, електрониката или IT бизнеса. 
 

Може да бъде направен паралел с дейност, управлявана автократично, където 
делегирането е непознато. В тази ситуация  пречките, които неизменно ще 
възникнат при вземане на решения, обикновено намаляват ефективността на 
стратегията за ограничаване на загубите и ще се появи увеличение на 
предявените загуби. Разбира се, има изключения от всяко правило и един 
наистина добър автократичен директор може да успее да постигне по-бърз 
резултат, като използва страха от провал на част от персонала в краткосрочен 
план, отколкото може да се постигне, ако се използва комбинация от 
множество умове. Като цяло обаче, последният подход дава по-добри 
резултати. 

При един случай  старши партньор на професионална фирма получил силна 
депресия след настъпване на застрахователен инцидент. Загрижен за това, 
че вече не може да действа като старши партньор, той се оттеглил до 
младши съдружник, а по-късно напуснал фирмата. Настъпило утежняване 
на загубите, причинено от влошаване на психичното състояние на 
партньора. 
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За значението на малък брой ключов персонал говори по-дългият максимален 
период на обезщетение. 
  

За пълнота, трябва да отбележим, че позоваването на ключови фигури в този 
контекст е съвсем различно от разглежданата ключова фигура при 
застрахователна полица, която е адресирана например към внезапна смърт на 
решаваща фигура. Това е различно от прекомерната вяра в хората, които 
лично не са изпитали вредния ефект, предизвикан от застрахователен риск, 
сполетял бизнеса. 

 

 

Използване на външни фирми 
Външните фирми понякога са нещо повече от мода, но винаги е важно да се 
определят и разгледат възможностите им при проектиране на програмата за 
застраховка срещу прекъсване на дейността. 
 
Ползването на външни източници често е външен аспект на производствения 
процес – прехвърляне на цех за текстил в цех за боядисване например или 
метални компоненти, обработвани от контрагент, занимаващ се 
електрогалванизация. Тъй като това изисква внимание по отношение на 
разширенията по полицата за  доставчиците, тенденцията е те да бъдат лесно 
определими в повечето случаи. В случаите, при които възлагането на 
подизпълнители е свързано с други, а не с работни процеси, ситуацията може 
да бъде много по-различна. 
 
Важно е обаче разбирането на решението, че бизнесът е решил да изнесе 
дейности. Да разгледаме ситуация, при която бизнесът изготвя фактури. 
Когато дадена фактура се изпрати към клиент, тя се копира в изготвяне на 
фактури, като той ще плати твърде значителна част  от номиналната стойност 
на фактурата веднага. На клиента се препоръчва да заплати пълната стойност 
на номинала на фактурата при фактуриране. Горницата над незабавното 
плащане може да бъде задържана според коефициента на печалба. Такъв 
подход подпомага паричния поток и може да помогне да се намалят разходите 
за догонване на дълга. 
 
За съжаление, ако настъпи застрахователно събитие, което спира 
производството и съответно спира издаването на фактури към клиентите, това 
ще доведе до незабавен спад в приходите. Най-общо казано, месец или повече 
след настъпване на събитието по-голямата част от дейностите все още ще 
продължат да получава приходи от онези клиенти, на които са били издадени 
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фактури през предходния месец. Докато дължимият паричен поток ще спре 
без подкрепата на междинните плащания от застрахователи, 
непосредственото спиране на паричния поток от издаване на фактури може да 
бъде много сериозно. 
 
На застрахователите трябва да се позволи разумен период за разследване на 
обстоятелствата на претенцията, директно или чрез застрахователни 
оценители, и освен това да се разгледа покритието на полицата. Ако се 
установят незадоволителни аспекти на претенцията или ако тя представя 
инцидент с палеж, при който всяко участие на застрахованото лице трябва да 
се предвиди, приемането на това, кой е отговорен, може да бъде забавено. Ако 
причината за инцидента не е непосредствено видима, тогава неизбежно ще е 
необходимо допълнително разследване. 
 
Положението на паричния поток не може да бъде нещо, срещу което да се 
сключи застраховка. Струва си това да се прецени предварително. Наличието 
на покритие „Допълнително увеличение на разходите за дейността“ не може 
да помогне да се ускори решението каква е отговорността, но би осигурило 
комфорт за застрахования бизнес, за да може да вземе необходимите решения 
за постигане на най-добри резултати за дейността без страх от прилагане на 
икономически ограничения. Застрахователните оценители също биха се 
съгласили, че са били взети правилните решения, при условие че е все още не 
е установена отговорността. 
 
Застрахователите по-скоро покриват брутната печалба, отколкото паричния 
поток и по принцип безпаричието не е нещо, с което застрахователите са 
длъжни да се занимават. Загубите, които произтичат от безпаричието, по 
дефиниция не произтичат от щетата и поради това не са конкретно включени 
в обхвата на покритието по прекъсването на дейността. При повечето 
практически случаи те нямат отношение към изчисляване на обезщетението. 
Застрахователите биха били задължени да платят пълния размер на 
претърпените загуби, когато е налице застраховано събитие (например пожар) 
и незастрахована причина (например клюки от страна на конкурент за 
пожара), които са непосредствен резултат от същото събитие. 
Невъзможността да се отдели конкретно влиянието на тези две причини (а 
това обикновено е невъзможно) би означавало застрахователите да покрият 
целия размер. Този случай следва да се разграничава от ситуацията, при която 
изключена причина се проявява като непосредствен резултат на застраховано 
събитие. В този случай, ако ефектите не могат да бъдат отделени, 
застрахователите могат да бъдат посъветвани, че не е необходимо да плащат 
нищо. 
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Групова стратегия 

Горните три аспекта (компетентност на екипа, ключов персонал и използване 
на външни фирми) се отнасят преди всичко до максималния период на 
обезщетение. За разлика от тях груповата стратегия за вътрешна търговия 
между компаниите се отнася към изчисляването на брутната печалба и 
трудностите, които могат да възникнат пред претенцията. 
 

В най-крайните случаи има два начина, по които дъщерни компании в 
рамките на една група могат да търгуват една с друга. В първия случай, 
дъщерните компании или ще предпочитат да използват суровини и 
компоненти от други компании в групата пред външни фирми, или те ще 
получават продукти въз основа на най-добра цена, независимо дали спрямо 
вътрешен или външен доставчик. Предимството на първия подход е, че 
печалбата остава в максимална степен в групата. Недостатъкът е, че такъв 
подход може да насърчи удовлетвореността и липсата на правилен контрол на 
разходна база чрез намалена конкурентост. 

 

Въпросът за вътрешната търговия между компаниите става значим дотолкова, 
доколкото застрахователната полица е засегната в два аспекта: декларираните 
стойности в риск, доколкото става дума за стоки и запаси, и основата за 
вътрешната печалба на компанията, генерирана през годината. 

 

По отношение на стоките и запасите, нека разгледаме следната ситуация: 
 

 Филиал A Филиал Б 

 £ £ 
 

Приход 1.50  2.00 

Стойност 1.00  1.50 

Печалба 50 50 

В края на годината, когато горните две дъщерни компании изготвят своите 
отчети за финансовите резултати, дъщерно дружество А ще отчете приход от 
£1.50 за всяка стока, продадена на дъщерно дружество Б, а Б ще отчете такъв 
разход. Въпреки това общият приход за двете дружества ще бъде £3.50. Това е 
безсмислено, тъй като приходът за групата, представляващ продажбата на 
продукта от Б към външен клиент, всъщност е £2.00, а не £3.50. По отношение 
на групата покупката е на стойност £1.00, а приходът от това ще бъде £2.00. 
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За да се получи така, че отчетите на група компании (групови отчети) да 
отразяват само позициите от външните търговски операции, е необходимо да 
се направят някои корекции (корекции за консолидиране) в общата стойност 
на отделните отчети на дъщерните дружества. В горния пример общият 
приход от £3.50, отчетен от А и Б, следва да бъде намален до £2.00, а 
комбинираните разходи да бъдат намалени от £2.50 до £1.00. Тъй като 
намалението е £1.50 както за разходите, така и за приходите, това няма да 
повлияе върху печалбата, но това предотвратява изкуствено създаденото 
впечатление за финансова здравина само чрез инфлация на оборота чрез 
продажби от една дъщерна компания на друга. 
 

Като се има предвид, че корекциите за консолидиране са обичайни в края на 
годината, може би е удобно да се иска от филиалите да правят регулярни 
застрахователни декларации в съответствие с техните нормални финансови 
процедури. Тогава премията, която се дължи за групата, може да се коригира 
според корекциите в консолидираните отчети. Предимството на този подход 
е, че застрахованата дейност не се затруднява с никакви специални 
изисквания извън и над спазването на нормалния финансов ред, докато 
премията продължава да отразява търговската позиция, нетната търговия и 
тази вътре в компанията. Недостатъкът на тази ретроспективна годишна 
корекция е, че точното разделяне на премията между различните дъщерни 
компании може да не е възможно. Част от точността може да бъде пожертвана 
срещу удобството. 
 

Трудността, доколкото това се отнася до претенциите, представлява самата 
претенция, когато има пожар, който засяга дъщерно дружество Б в примера 
по-горе. За всяка унищожена стока (запас) или уред ще бъде представена 
материална претенция за £1.50 и претенция за прекъсване на дейността за 50 
p. Застрахователният оценител в тази ситуация (ако приемем, че покритието е 
сключено за групата) би препоръчал материалната претенция да се определи 
правилно като £1.00 (външния разход за групата). Брутната печалба ще 
представлява външният приход, намален с £1.00 външни разходи, т.е. също 
£1.00. Застрахователният оценител ще изчисли общите загуби като точно 
£2.00 в съответствие с претенцията. 
 

Нека обаче разгледаме ситуация, при която загубата настъпва точно преди 
края на финансовата година. Материалната загуба може да се изясни преди 
датата на отчета по баланса, но загубата от прекъсване на дейността ще се 
изясни в бъдещето. Докато стойността на общия приход може да не се 
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оспорва, финансовият директор на дъщерното дружество, чиято годишна 
пакетна заплата може да зависи от резултатите на филиала, едва ли би бил 
щастлив да приеме материална претенция от £1.00, а не  £1.50, тъй като това 
ще се отрази на неговото финансово състояние в краткосрочен план. 
 

Същата ситуация може да възникне, когато има по-малко застраховано 
събитие, което води само до материални загуби. В тази ситуация 
отхвърлянето на претенция от £1.50 в полза на предложена корекция от £1.00 
може отново да доведе до трудности по отношение на финансите  на 
конкретно дъщерно дружество или подразделение. 
 

В миналото са отчетени проблеми, когато финансов директор или риск 
мениджър на група е приел логиката на корекциите, необходими, за да се 
отрази общата позиция на групата, но не са обсъдили ефективно въпроса с 
директорите/ мениджърите на дъщерните компании. Ако има претенция, 
могат да възникнат недоразумения, водещи до спорове, които биха могли да 
бъдат избегнати. 
 

Трябва да се обърне внимание, че горният хипотетичен пример включва само 
две дъщерни дружества. В миналото е имало случаи, при които сравнително 
големи производствени групи съдържат много дъщерни компании, всяка от 
които извършва различни процеси, така че дузина или повече компании в 
някои случаи може да препродават продукти една на друга, преди да ги 
доставят на външен клиент. В практиката едно дъщерно дружество просто 
може да не знае колко е стойността на производството в първото дъщерно 
дружество. Ако това не е практически обсъдено преди претенция, има 
възможност застрахователните оценители  или експертите по ликвидация на 
щети по невнимание да предложат обезщетение, което включва елемент на 
вътрешна печалба за компанията. В противен случай, може да има значително 
забавяне, докато бъдат установени основите на разходите в другите дъщерни 
компании. 
 

В много ситуации продажната цена, при която се извършва прехвърляне 
между две дъщерни компании, се увеличава с увеличаването на 
осъществяваните производствени процеси и добавяне на стойност към 
стойността на продукта. Може да се счете за целесъобразно и поради това 
трябва да се съгласим, че загубата на приход в рамките на самата група следва 
да се приеме като основа за претенцията, независимо от съществуване на 
групова полица. Предимство на този подход за застрахователите е, че 
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премията може да бъде изчислена на основа, която съответства с тази, върху 
която е изчислена претенцията. 
 

Продължителността на претенцията също може да бъде съкратена, като не 
бъдат включени други дъщерни компании и отговорностите на 
застрахователите ще бъдат по-лесно изчислени при предявяването на 
претенцията. Предимство за застрахования бизнес е, че може да бъде спестено 
значително време на мениджмънта и да се избегне забавянето, ако може да се 
установи процедурата, която позволява удобна и практична основа за 
изготвяне на изчисленията. 
 

При липса на каквото и да е специално споразумение становището е, че  
загубите от вътрешната търговия между компаниите не подлежат на 
претенция. Ще трябва да бъде доказана загубата, която е външна за групата. 
Предварителното обсъждане на загубата ще отрази предимствата на който и 
да е практичен подход и така ще се избегнат очакваните трудности при 
предявяване на претенция. 
 

Има един друг аспект, който касае дефиницията за разход. Дъщерните 
компании най-вероятно са добавили допълнителни разходи към основната 
стойност на стоките и запасите и въпросите, които могат да възникнат, 
зависят от естеството на тези разходи (разгледани са в глава 8). 

 
Физически аспекти 
 
Основният въпрос за правилното определяне на помещенията беше разгледан 
по-горе. Конкретни въпроси, които са се откроили при разглеждане на 
претенции в миналото, са групирани по-долу под различни заглавия – обект, 
сгради и съдържанието в тях. 

 

Обект 

Бизнес, който извлича полза от заемане на дадено местоположение с разумно 
количество празно пространство, което не е заето от сгради, паркинги за коли 
и други, в дворното място, има много по-добър шанс да продължи да работи 
от този обект, след възникване на застрахователно събитие. По този начин ще 
има пространство за временни генераторни, хладилни модули или каквото и 
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да е друго оборудване, което може да се окаже необходимо. Могат да бъдат 
издигнати и временни съоръжения за офиси и др. 
 
Високото ниво, което достигат временните съоръжения, сега е значително. В 
миналото, в частни училища например, са били изграждани цели временни 
селища с библиотеки, трапезарии, кухни и спални помещения, свързани с 
мрежа от пътеки с ниско ниво на външно осветление и сигурност на 
съоръженията. 
 
Предимствата компанията да остане да работи на съществуващия обект, са 
очевидни. Доставчиците и клиентите знаят къде да открият компанията, не се 
налага канцеларските консумативи да бъдат изпращани на друг адрес, може 
да не се налага преместване на местоположението на всички съоръжения/ 
офиси, избягват се и всички допълнителни логистични трудности, които 
преместването изисква, освен проблемите, които вече са възникнали 
вследствие на застрахователното събитие. 
 
Да се премести производствена дейност от какъвто и да е размер, може да 
струва £100 000, и то като приемем, че няма специални изисквания, уникални 
за дейността. 
 
В миналото е имало множество претенции, от които дори малки по размер  са 
се възползвали от наличното пространство на мястото, където си е 
функционирал бизнесът. Да разгледаме например потенциални вреди от вода 
или пушек, които изглеждат сходни за неспециалист (напр. пяна при 
производител на костюми, малки компоненти за автомобили при дейност за 
доставката,  производство на дантелени кърпички). Изисква се пространство, 
което евентуално да поеме всички стоки на склад, където те да се съхраняват, 
докато бъдат оценени потенциалните повреди от дим или вода. Да се направи 
това на място е много по-удобно, отколкото  това да се извършва далеч от 
помещенията. 
 
Има множество случаи в миналото, при които потенциално засегнатите стоки 
биват отстранявани в алтернативен склад за следваща проверка, докато 
рафтовете в помещенията се почистят, за да могат да се приемат заместващи 
доставки, които да позволят на бизнеса да продължи да търгува. Има 
съществена опасност нормалното продължаване на ежедневната работа на 
бизнеса да забави за известно време процеса на оценка на складовата 
наличност. Възможно е този процес на оценка да не бъде завършен преди края 
на максималния период на обезщетение (и ще отнеме от времето на 
мениджмънта). Въпреки че тази опасност може да не бъде отстранена, 
оставането в същия обект, близостта на склада и по-голямото удобство при 
организацията на оценяването на стоковата наличност все пак намаляват 
вероятността от забавянето на процеса на оценката. 
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Формата на обекта и естеството на границите също е важно да се имат 
предвид. Каналите покрай една или повече страни от периметъра на обекта 
например могат в случай на пожар да осигурят източник на вода. Понякога  
ограниченият достъп до помещенията от една или няколко посоки може да 
подскаже необходимостта да се разгледа включване в полицата на 
разширеното покритие „Загуби от прекъсване на дейността, вследствие на 
отказан достъп“. 
 
Каналите, в частност, могат да покажат необходимостта от разглеждане на 
допълнителното покритие за загуби от прекъсване на дейността, вследствие 
на повреди в комуналните услуги. Единствените места, където компаниите за 
комунални услуги могат да преместят своите тръбопроводи и кабели от 
едната страна на канала на другата, ще бъдат точките на свързване. В 
зависимост от броя на мостовете в непосредствена близост, значителен брой 
компании, предоставящи комунални услуги, заедно с операторите на кабелна 
телевизия могат да концентрират услугите си в тези възлови точки. 
Настилките в тези зони могат периодично да бъдат премахвани, за да се 
извършва поддръжка/ ремонт/ подобрения. 
 
Разумно е да предположим, че вероятността кирка да попадне върху сервизен 
кабел ще се увеличи с броя на изкопните работи, както се увеличава и риска 
от отпадане на комунална услуга. 
 
Железопътните линии в непосредствена близост също могат да подскажат да 
се разгледа допълнителното покритие за отказан достъп и повреди  на 
комунални услуги. Повреда на кабелни инсталации, в частност, е по-вероятно 
да възникне поради камък от железопътната линия, който с времето и 
вследствие на вибрациите, предизвиквани от преминаващите влакове, е 
проникнал в кабела, отколкото поради повреда на кабела от работник. 
 

Важно е да се разгледа местоположението не само по отношение на 
физическите граници, но също така и по отношение на физическите 
ограничения. 
 
Докато местните власти не биха позволили по проект изграждането на някои 
смесени промишлено-жилищни зони, които в момента съществуват, такива 
зони в миналото са възникнали и в настоящето могат да попречат на бизнеса 
да работи извънредно, за да възстанови потенциална загуба на брутна 
печалба. Например местните власти могат да връчат заповед за ограничаване 
на шума, с което да попречат на бизнеса да работи извън разумните работни 
часове поради наличието на шум/трафик в резултат от извънредния труд. От 
това следва, че ако има такова ограничение, то тогава ще има и ограничение 
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на стратегията за ограничаване на вредите от щета, която би могла да бъде 
приложена (включваща например нощна смяна). При подобен случай следва 
да се предвиди и по-дълъг максимален период на ограничаване. 
 
Такъв е и случаят, при който, ако има съседи, които са неприятелски 
настроени към съществуването на бизнеса в неговото местоположение, то 
след загубата ще има повече трудности по отношение разрешение за строеж 
(ако е необходимо). Дори ако съседите не се противят, местните власти може 
да предпочетат зоната да бъде заета изцяло от жилищни помещения, а това е 
по-вероятно, ако застрахованият бизнес е един от малкото търговски обекти в 
околността. 
 
Все по-често предишни промишлени зони в непосредствените покрайнини на 
градовете във Великобритания са преобразувани чрез изграждане на 
„луксозни” жилищни обекти и завършването на значителен брой обекти може 
да създаде опасност от продължително и трудно издаване на разрешение за 
строеж след загуба, която преди не би съществувала. 
 
За бизнес, занимаващ се с търговия на дребно, ако заема съществуващото си 
местоположение, поради присъствието на друг, добре познат търговец на 
дребно, то тогава има риск щетите на помещенията  на търговеца да повлияят 
на бизнеса вероятно толкова отрицателно, колкото и ако самите заети 
помещения са засегнати. В такива случаи се препоръчва допълнение към 
полицата срещу прекъсване на дейността за загуба на интерес. 
 

Сгради 
В значителна степен аспектите, свързани със строителството на сгради, са 
разгледани подробно и меродавно от други. По–специално са разгледани 
запалими съставни панели, наличие на азбест, наличие на съществени кухини 
над окачените тавани и наличие на нестандартни методи на строителство. 
 
Доколкото се отнася до полица срещу прекъсване на дейността, 
съществуването на тези характеристики вероятно би означавало, че 
реконструкцията ще се проточи, а от това следва, че ще се изисква по-дълъг 
максимален период на обезщетение. Освен това в този случай би било 
препоръчително и допълнително се налага и разширение на покритието с 
увеличени разходи за дейността. Последните биха представлявали съществена 
мотивация за строителите/наемодателите в случай на възникване на инцидент. 
Въпреки че не е непременно част от покритието за прекъсване на дейността,  
много често покритието за отстраняване на отломки е недостатъчно да покрие 
значителните разходи за отстраняване на азбест или друг опасен 
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индустриален отпадък. Това трябва да бъде отнесено като част от покритието 
за материални щети – покритието за увеличени разходи за дейността няма да 
покрие разходите за материални щети, ако застраховката за материални щети 
не е адекватно организирана. Това все пак може да стимулира процеса. 
 
Липсата на спринклерна противопожарна система представлява друг въпрос, 
засягащ изискванията на застрахователя преди и след загубата. Значителен 
пожар (или каквото и да е застрахователно събитие), или въпроса за 
покритието на полицата за голям бизнес при първо сключване на такава 
полица, вероятно би довел до различни подобрения, предложени или 
изисквани от застрахователя. Инсталирането на противопожарна система след 
пожар е един добър пример – необходимостта да се инсталира 
противопожарно оборудване в предприятие или да се подобрят мерките за 
сигурност след кражба са други примери. Изискването да се инсталира 
противопожарна система след загуба като част от сградната инсталация или 
пък в склад, би представлявало не само непредвиден натиск върху паричните 
потоци на бизнеса, но също така би било отнело допълнително време за 
отстраняване на щетите. Разполагането на водни резервоари, ако се изискват 
такива, може също да бъде практически проблем. 
 
Ако застрахователите изискват да бъдат извършени промени, които влияят 
върху продължителността на процеса по възстановяване, тогава вероятно ще 
трябва да покрият допълнителни загуби от прекъсване на дейността като част 
от претенцията. Аналогично, удълженото време на застой за бизнеса и 
полученото в резултат на това увеличение на загубите от прекъсване на 
дейността в резултат от прилагането на разпоредби на местните власти, биха 
могли да бъдат включени в договореността. 
 
Тези ситуации могат да бъдат противопоставени на закъснението във 
възстановяването на производството като следствие от доброволно решение 
на застрахования бизнес да направи подобрения или да предприеме действия, 
които биха увеличили капацитета му в дългосрочен план. Всички 
допълнителни загуби, произтичащи от това, не биха били покрити. 

Закъснението, произтичащо от дейности на изпълнители (като се спазват 
техните собствени професионални или промишлени протоколи и стандарти) 
извън строгата необходимост, е много по-трудно да бъде коментирано. Сами 
по себе си трябва да бъдат разгледани точните обстоятелства. 
 
Ясно е, че при всички горни сценарии е необходимо всички ремонтни/ 
възстановителни работи, произтичащи от щетите, да бъдат своевременно 
ускорени. Добре би било, ако това се комбинира с допълнително действие, 
предприето от застрахования бизнес. 
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Съществен въпрос, свързан с процеса на изготвянето на полица срещу 
прекъсване на дейността, е разглеждането на наличното състояние на 
сградите. Необходимостта да се включат държавни органи и/или наследници 
при установяване степента на щетите и при вземането на решение за най-
добрия метод за ремонт/възстановяване представлява потенциално забавяне, 
което не би трябвало да бъде подценявано. Дори първоначалното почистване 
на дима може да бъде проблем – приемлив метод за почистване на каменна 
зидария може да не е подходящ за мозаичен под и витражи, текстил или 
дърво. Потенциално всяко от тези покрития изисква различен подход. Ще се 
получи забавяне, докато се установи правилният подход и неизбежно ще 
възникне допълнително забавяне, породено от необходимостта от 
координиране на увеличения брой изпълнители и специалисти на място. 
 
Историческата важност на характеристиките на изброените сгради ще 
означава, че трябва да бъдат направени разходи за възстановяване елементите 
на сградите, поради тяхната историческа значимост, които не биха били 
изцяло оправдани от икономическа гледна точка. 
 
Има случаи в миналото, в които исторически значими характеристики на 
сградите, чието съществуване не се е знаело предварително, са 
идентифицирани при възстановителните работи. Ще възникне забавяне при 
възстановяване на дейността, докато съответните наследници или 
организации, занимаващи се с историческото наследство, разгледат важността 
на новите открития. 

 

При един случай обществена сграда, датираща от петнадесети век, 
претърпяла преки вреди от пожар и разпространение на дим. 
Последвалото оголване на дървените фасади разкрива отдавна забравен 
стенопис от Гражданската война в Англия. За нетренирано око той 
изглеждал по-скоро като графити от онова време, направени за 
забавление на крал Чарлз. Възникнало значително забавяне за 
възстановителните работи, докато властите оценят значимостта на 
това ново откритие. 

 

Има паралел с проблеми макар че са по-очевидни, произтичащи от старите 
сгради, които не са били  изброени в покритието. Сламените къщи са 
очевиден пример по отношение на опасността от пожар. Може да се появи 
нежелание да бъде възстановено предходното им състояние преди пожара, 
дължащо се на страха от повторно възникване на пожар или на притеснение 
за размера на бъдещите застрахователни премии. При такива случаи може да 
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възникне забавяне  в резултат от въздействието на претенцията за прекъсване 
на дейността. 
 

Това може да бъде предизвикано и в случай че визуалната привлекателност на 
старите сгради би могла да се възвърне само чрез разширено търсене на 
подходящи заместващи материали. Макар че новите методи на строителство 
могат да възстановят предходния външен вид по-бързо, ресторантите биха 
пострадали от постоянно намаление на оборота, ако бъде изгубен „чарът“ на 
разрушената сграда. Гостите/клиентите могат да се отклонят, за да се уверят, 
че сградата, към която са били привързани преди, е подходящо възстановена. 
 

Цената на премията за увеличаващите се ремонти, извършвани от 
специалисти, често може да бъде много по-голяма от увеличените разходи, 
необходими за ускоряване на много по-рутинна работа. За голям проект 
такива разходи могат да са нерентабилни при максимален период на 
обезщетение дванадесет или дори двадесет и четири месеца. Покритие за 
допълнително увеличение на разходите за дейността може да бъде от полза за 
справяне с нерентабилен елемент след прилагане на стандартно покритие за 
увеличение на работните разходи. 
 

Обитаването на имоти под наем увеличава риска от прекъсване на дейността, 
както вече бе разгледано. Дори в случаи, при които наемател е ценен от 
наемодателя, може да възникне много по-голямо забавяне при организиране 
на ремонта на сградата, отколкото при собственик, който също има загуба на 
брутна печалба. Наемодателите са по-малко склонни на компромис при 
възстановяване на сградата, за да намалят периода на застой в полза на 
(вероятно краткосрочен или средносрочен) наемател. 
 

Наемането, заедно с наличието на изброените състояния или привлекателни 
характеристики като сламения покрив вероятно биха изисквали максимален 
период на обезщетение от поне двадесет и четири месеца. 
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Съдържание 
В някои случаи може да е трудно да се разграничи сградата от съоръженията 

и машините. Да разгледаме шахта под пневматичен чук, където са 

разположени преплетени дъбови греди, за да абсорбират удара на 

пневматичния чук, когато пада долу. Строго погледнато, шахтата е част от 

пода и е неподвижна, т.е. тя може да бъде приета за елемент от сградата. От 

друга страна, необходимостта от нейното съществуване се дължи единствено 

на съоръжението, разположено над нея, и поради това може да се разглежда 

като елемент на съоръжението и машината. Такъв въпрос може да изглежда 

академичен, но разходите за изграждане на такава шахта могат да бъдат 

съществен въпрос при оценяване адекватността на застрахователните суми 

както за сградата, така и за съдържимото в  нея. 

 

Някои дейности, като мандри например, могат да имат такива сложно 

оформени съоръжения, че установяването на разликата между сгради и МСО 

да бъде много трудно. 

 

Гореспоменатите аспекти са свързани с изясняване идентификацията на 

активите и оценката им, доколкото става въпрос за покритие на материални 

щети. От съществено значение за покритието срещу прекъсване на дейността 

е съществуването на спомагателни услуги или съоръжения, които се изискват 

за поддръжка на производствените машини. Това включва изискването за 

всякакви специализирани основи, всякакъв тип отводняване (което не е 

необичайно за хранително-вкусовата промишленост) или необходимостта от 

какъвто и да е контролиран въздушен поток в сградите. Всички тези 

характеристики биха като цяло направили по-трудно преместването в 

алтернативни помещения за възобновяване на производство, докато се 

извършват ремонти в помещенията. 

 

Може да има ограничения на способността на бизнеса да намали 

възникналите загуби на брутна печалба и да бъде препоръчан по-дълъг 

максимален период на обезщетение. Покритие за допълнително увеличение на 

разходи за дейността би могло да бъде от полза, ако е установено на 

достатъчно високо ниво – дори ако алтернативната сграда е определена, може 

тя да бъде променена, за да позволи възстановяване на производството, и 
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разходите за това вероятно биха били значителни. Един алтернативен подход 

към риска би бил да се определят компании, заети с подобни дейности, които 

да се съгласят за взаимна подкрепа в случай на бедствие. 

 

Макар че за производственото съоръжение може да не се изисква 

специализирана подова настилка, може да има изисквания за изграждане на 

вентилация или изисквания за височина, какъвто е случаят при 

производителите на полиетиленови торбички например. В случай че е 

необходима специализирана подова настилка, собствениците на алтернативни 

помещения може да са против допускането на съществени промени в техните 

сгради. Същото важи и за случаите, когато самите промени представляват 

значителен допълнителен разход. Разходите за възстановяване на временно 

заетата сграда могат да бъдат значителни. 

 

Освен това производственото оборудване може да изисква специфична 

организация, машини, които да са разположени близо една до друга в 

определена конфигурация, което да изисква особен вид нестандартна сграда. 

При един случай в миналото възникнала голяма авария при бизнес, 

произвеждащ директни пощенски материали. Това включвало допълнения за 

перфориране, лепене, анализиращи панели и други, това изисквало 

пространство за конвейерна лента за подаване на хартия със значително по-

голяма дължина, отколкото може да се предвиди. Възникнали трудности при 

откриване на подходящи алтернативни помещения. 

 

Всички конкретни изисквания по отношение на производствените помещения 

ще предполагат необходимост от по-дълъг максимален период на 

обезщетение и ще предпоставят намаляване на способността на съответния 

бизнес сам да ограничи загубите. 

 

Естеството на стоките, поддържани от бизнеса на склад, е също толкова 

значимо, колкото и машините и съоръженията. Специализираните изисквания 

за охлаждане на складовете могат да увеличат трудностите от разваляне на 

съхраняваните стоки в случай например на повреда в електрическото 

захранване. Независимо от съществуването на някакво покритие срещу 

разваляне на стоки, това не би трябвало да е проблем, с който да се справя 
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покритието срещу прекъсване на дейността. Въпреки това липсата на 

суровини, особено ако е необходим дълъг период за замяната им, би било 

сериозен проблем за бизнеса. 

 

За бизнес, при който има широка гама продуктови линии на склад и особено в 

случаите, в които много от тези продуктови линии са визуално подобни, е 

важна необходимостта от поддържане на последователност по отношение 

местата за съхранение. Дори опитният персонал може да се обърка, ако след 

инцидент местата за съхранение са радикално променени (както често се 

случва). Ако това е необходимо, за да се освободи място, ще се влоши 

ефективността на дейността и ще намалее производителността поради 

непознаване на мястото. 

 

Използването на модели, матрици или инструменти (или форми в леярската 

промишленост) е друг съществен въпрос, който изисква разглеждане. Някои 

от инструментите могат да бъдат изключително тежки, изискващи телфер, за 

да се извадят от мястото им в склада и отнесат до съответната машина, която 

обслужват. В такава ситуация може да се предпочете складиране на 

инструментите в близост до машината. Значителен брой инструменти с 

подобен дизайн може да изискват специални мерки за тяхното съхранение и 

съществената реорганизация може да доведе до забавяне при пренасяне на 

инструмента до машината, която обслужва, както и при осигуряване 

подаването на правилния инструмент. 

 

След застрахователно събитие алтернативните помещения могат да бъдат 

определени, но трябва да се потърси необходимото спомагателно 

пространство например за съхраняване на инструменти или за установяване 

на отдели за подготовка на инструментите, които се ползват или за изливане 

на форми. В случаите, в които се произвеждат метални заготовки чрез 

пясъчни форми, съоръженията, които се изискват за производството на 

форми, могат да бъдат големи. 

 

Когато преимуществено се разглежда въпросът за материалните щети, 

изключително често се открива, че инструментите са значително недооценени 

при определяне на риска. Инструментите, свързани с продукт, който вече не е 
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част от текущия обхват на производство, могат да бъдат пропуснати изцяло 

при изчисляване стойността на риска. Освен това той може да бъде оценен 

при отчитане само на вътрешни разходи, ако са ги разработили опитни 

вътрешни инженери. Тези разходи могат да бъдат значително по-различни от 

външните разходи, изисквани от трети страни за производство на 

инструментите след инцидент. 

 

Външно производство на инструменти следва да се изисква само за тази част 

от инструменталната екипировка, която е необходима за непосредственото 

бъдеще, допълнителните разходи за външни фирми следва да се позволят 

само за толкова инструменти, колкото биха били от по-голяма полза за 

оборота, отколкото ако бъдат разработени вътре във фирмата и ако това е 

свързано с приемливо увеличение на разходите. Допълнителното покритие за 

увеличение на разходите за дейността може да бъде значителна помощ, когато 

се получат извънредни заявки, които изискват скъпи инструменти, в противен 

случай икономическите ограничения представляват потенциален проблем. 

 

Не е необичайно тежки елементи от съоръжение да бъдат монтирани преди 

изграждане на сградите. Мандрите или химическите преработвателни 

предприятия са примери за дейности, при които разликата между съоръжение, 

машини и сгради е по-малко видима от обикновено. Тези случаи подлагат на 

изпитание преместването на машините в алтернативен обект, за да се 

ограничат загубите след щета. Опитът при претенции показва, че има 

удивителна степен на успех при преместване дори на чувствителни части от 

съоръжения, но в същото време разходите за осъществяването му са 

съществено по-големи от първоначално очакваните. 

 

Добра тренировка за бизнеса е установяването на застрахователните суми при 

подновяване на полицата и разглеждането на времената за преместване не 

само за основните елементи на оборудването, но също така и за IT системите, 

включително времето за инсталиране и конфигуриране. Ако сградата може да 

бъде заменена за около десет месеца, всяко съществено удължаване на това 

време за пускане на предприятието в експлоатация ще означава необходимост 

от по-дълъг максимален период на обезщетение. 
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Характер на търговията 

Сезонни дейности 
Повечето особени примери за дейност със сезонна зависимост се откриват 

сред онези производства, които са свързани със специфични събития или 

периоди от годината. Изкуствените коледни елхи, великденските яйца, 

слънчевите лосиони и лентите против насекоми са добри примери. Хотелите 

също имат изразена сезонност. Независимо от факта, че много предприятия 

произвеждат широка гама продукти, а не само такива, които са предназначени 

за специфичен сезонен пазар,  и  така намаляват зависимостта от конкретен 

поток на продажбите, не винаги случаят е такъв. 

 

Опасността идва от там, че клиентите ще потърсят други доставчици (може да 

няма алтернатива), ако бизнесът не може да се справи достатъчно бързо със 

щетата (чрез организиране на алтернативно производство или чрез запазване 

на намален капацитет на оригиналния обект или на друг обект, а и чрез 

осигуряване на подизпълнители). Неминуемо, ако клиентите се снабдят от 

други доставчици, на такъв бизнес ще му бъде необходим поне един пълен 

следващ сезон, или вероятно два. за да се опита отново да изгради доверие в 

клиентите. В този случай би бил подходящ период на обезщетение от две или 

три години.  

 

Освен това опасността от възникване на икономически необосновано 

увеличение на разходите е по-голяма, отколкото за бизнес с търговия и брутна 

печалба, разпределена през годината. Разходите могат да бъдат направени за 

установяване на алтернативни производствени съоръжения или за 

организиране на други доставчици като подизпълнители. Въпреки това в 

случаите, когато нециклична дейност би генерирала печалба върху тези 

разходи през целия максимален период на обезщетение, има опасност  

бизнесът, зависещ от конкретно събитие, да пропусне възможността за 

доставка, а освен това могат да бъдат генерирани много ниски нива на оборот. 

Опасността от надвишаване на икономическите граници прави 

препоръчително покритието за допълнително увеличение на разходите за 

дейността. 

 

Може да бъдат посочени някои конкретни трудности по отношение на 

висшата мода. Този търговски сектор подчинява календарната година само на 

два сезона – лято и зима. Заявките могат да бъдат направени по което и да е 
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време между четири и шест месеца преди започването на сезона (месец или 

по-малко за някоя търговска верига) към производители, които след това ще 

произвеждат само за да се поддържа ограничеността на продукта и да се 

поддържат премийните цени. 

 

Грабеж в началото на сезона, който лишава магазин от всичките му стоки, 

представлява особен проблем, тъй като доставчикът може да няма такъв 

буферен запас стоки в склада си. Единствената алтернатива за този бизнес е 

да посети помещенията на другите търговци на дребно и да закупи от техните 

стоки или да напълни магазина с дрехи, които са налични, но може  те да 

носят по-малка печалба или да са в по-лошо състояние. 

 

Ако даден бизнес трябва да закупи заместваща дизайнерска стока от други 

търговци на дребно, тогава, приемайки, че всички дейности на пазара 

начисляват близки продажни цени, застрахованият бизнес ще заплати 

еквивалента на своите собствени продажни цени за замяна на стоките. В 

зависимост от постигнатия марж на продажната цена, премията, която ще 

трябва да бъде заплатена, може да бъде значителна. Това може да породи 

много голяма зависимост от покритието за увеличени разходи,  което отново 

доказва полезността на допълнителното покритие на увеличените разходи за 

дейността. То ще покрие икономически необоснования елемент на разходите, 

който може да не бъде покрит от стандартното покритие. 

 

При няколко претенции в миналото собствениците на модни бутици са 

твърдели, че не могат да закупят от другите търговци на дребно стока, тъй 

като магазините могат да се концентрират върху конкретни цветови 

комбинации за всеки сезон ('сюжетни линии'). Предложението да се закупи 

стока от други доставчици може да бъде оспорвано, тъй като подкопава 

принципа на „сюжетните линии” и нарушава, според застрахования бизнес, 

атмосферата на магазина. В резултат на това, според такъв бизнес, на 

практика не би могло да се приеме, че е възможно да бъдат смекчени 

загубите, ако кражба или друг риск засегне стоките на склад в началото на 

сезона. 

 

Тук не става въпрос дали това наистина е така – проблемът е, че такива 

основни препятствия пред намаляването на загубите трябва да бъдат 

представени на вниманието на застрахователя при подписване/ подновяване, 

така че да няма изненади към момента на представяне на претенция. Ако 
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покритието на застраховката е прието въз основа на това, че такова 

ограничение пред  намаляването на загубите ще възникне, то тогава 

застрахователите могат да са задоволени от съответната премия, която е 

платена за представения допълнителен риск. 

 

Друг пример за дейност, която може да изпита трудности при намаляване на 

загубите, отново се отнася до бизнес, занимаващ се с облекло. Аспектът, 

който той илюстрира, е широкообхватен. Не е необичайно в момента на 

предявяване на претенция компания с лого, поставено върху копчета или 

зашито върху платове, да се съпротивлява да пусне облеклото на цена, по-

ниска от пълната продажна цена (т.е. или чрез спасителна разпродажба в 

помещенията или чрез предоставяне на продукта на други търговци). 

Въпросният бизнес може забележи, че някои клиенти ще закупят спасените 

стоки на пълната им цена, предоставяйки ги за спасяване, би довело до загуби 

на брутна печалба, и това би било от по-голяма полза от каквито и да било 

спасителни действия. 

 

Други компании, независимо от икономическите аргументи, смятат, че 

разпродажбата на техни продукти в среда, която не отговаря на собствената 

им висока класа, би накърнило репутацията им. 

 

Най-общо казано, такива компании се чувстват удобно, ако техният продукт 

се продаде на пазарите в Източна Европа, но приходите, които получават от 

това, са много редуцирани, тъй като търговците, които приемат стоки за 

„спасяване“, разбираемо имат по-ограничени разпродажби, както и по-високи 

разходи за спасителни разпродажби. 

 

Препоръчително е, когато застрахованият бизнес счита, че има ограничения 

пред „спасяването“ на продуктите, с това да бъде запознат застрахователят, 

така че проблемът да бъде разрешен предварително преди възникване на 

претенция. Застрахователите могат да приемат, че приходите от „спасяването” 

ще бъдат минимални (има случаи, които включват различни степени на 

увреждане на първокласен шоколад, продаден като храна за прасета 

например), но изясняването на този факт преди претенция би помогнало. Ще 

бъде установена последователност между основата, която е определена 

премията за застраховката, и претенцията, която трябва да бъде 

удовлетворена. 
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Верига на доставките 
Доставки 
Нека да обърнем внимание на някои ограничения при доставките. Те могат да 
възникнат в резултат на преднамерена политика от страна на доставчика 
(какъвто е случаят с търговията с дизайнерско облекло, която беше описана 
по-горе). Ограниченията може да бъдат следствие от ограничения в 
капацитета на доставчика или би могло да са резултат от въздействието на 
сезонни фактори – продуктите просто не са достъпни през цялата година или 
са достъпни, но след дълъг период от време. 
 

Всички тези сценарии са от значение. Дългите периоди от време могат да 
бъдат особено значими, когато продуктите се превозват отвъд океана 
например. Очевиден отговор на такава ситуация по-скоро би било 
транспортиране със самолет, а не по земя, и поемане на допълнителните 
разходи за премия, които възникват. В някои случаи (внос на тежки дървени 
товари например) допълнителните разходи за премия могат да бъдат 
значителни. 
 
В такъв случай решение на проблема би могъл да предостави британски 
дистрибутор или търговец на едро на продуктите, доставяни отвъд океана, с 
буферен склад, за да се избегнат дългите периоди на доставка. Въпреки това 
факт е, че при голяма претенция, компанията, независимо какъв е бизнесът й,  
ще трябва да понесе и непредвидена комбинация от обстоятелства. В 
миналото е имало случаи, когато бизнес, пострадал от произшествие, което на 
пръв поглед може да не е от сериозна величина, се изправя пред 
катастрофален проблем, когато настъпва последващо събитие със суровините 
на британски дистрибутор. Този обрат в събитията е особено голям проблем в 
случаите, където има един основен британски дистрибутор/ търговец на едро 
за продукта или един агент продажби за Великобритания. Наличието на 
уязвимо място във веригата на доставките представлява точно толкова голям 
риск, колкото и съществуването на уязвимо място в производствения цикъл в 
помещенията. 
 

Търсене 
Следствие от ограничаването на доставките е ограниченото търсене от 
клиенти. Ако производителят произвежда активи, за които клиентите биха се 
нуждаели от финансов кредит, за да ги закупят, това може да означава, че 
покупателния капацитет на клиентите не се основава само на техните 
очаквания за качеството на продукта, но и на достъпността до кредитирането. 
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Увеличение на загубите от прекъсване на дейността ще възникне, ако има 
забавяне при пускане на продукта на пазара или ако продажбите не могат да 
позволят предвиждане кога точно продуктът отново ще бъде наличен след  
произшествието. До момента, в който бизнесът отново ще бъде в състояние да 
извършва доставки, клиентите може вече да са използвали финансовите си 
средства, за да придвижат заявки към конкурентите. Има случаи, в които 
продуктът, предлаган от застрахования бизнес, се смята за по-ефективен, 
надежден и по-малко скъп, но няма да бъде закупен поради липса на 
финансови средства. 
 

Други аспекти от веригата на доставките 
Когато се използва поддоставчик в някаква голяма степен, тогава се 
препоръчва разширение на покритието с клауза „Доставчици“. По същия 
начин разчитането в значителна степен на конкретен клиент или клиенти 
предполага разширение на покритието с клауза „Клиенти“ или например при 
автомобилни търговци – на включване на допълнение, свързано с помещения 
на автомобилни производители. Тези разширения и покритието се разглеждат 
по-обстойно в глава 6, но трябва да обърнем внимание, че увеличената 
специализация на бизнеса и фокусирането върху намаляването на разходите 
(включително намаляване на поддържаните буферни стоки на склад) прави 
всеки бизнес по-изложен на инциденти, появяващи се по веригата на 
доставките. 
 

При един случай компания доставя апаратура за усилватели, които са 
продавани на клиент, доставящ външните кутии и някои електрически 
компоненти от друг доставчик. Пожар, претърпян от този друг 
доставчик, довел до това, че клиентът на застрахования бизнес не 
подавал заявки за продължителен период от време, тъй като имал на 
склад излишък от вътрешни компоненти без кутии, в които да ги 
постави. 

Значителен инцидент в помещенията на друг доставчик или клиент може да 
бъде също толкова катастрофален от гледна точка на продажбите, колкото и 
инцидент в помещенията на бизнеса. Освен ако този аспект на бизнеса не е 
определен и обсъден със застрахователя и не е съществува специално 
разширение за клиенти на доставчици, то тогава застрахованият бизнес не 
може да предяви претенция, ако такава възникне. Оценяването на основата, 
върху която бизнесът осигурява продажбите си, е основната задвижваща сила 
на полицата за прекъсване на дейността. 
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Когато доставчиците предоставят няколко месеца предварително общите 
производствени изисквания, за да се прецени какво би било евентуален обект 
на спад в продажбите на  продукта и какъв би бил  размерът и регулярността 
на такива спадове, то това ще помогне за установяване на крайните срокове за 
каквато и да е стратегия за ограничаване на загубите след застрахователен 
инцидент. В случай на заявки на много големи елементи, като множество 
самолетни двигатели, графиците на доставките могат да включват 
продължителни периоди от една доставка до друга. За други активи може да 
се изискват седмични или по-чести доставки. При всеки случай, след 
разглеждане на наличието на буферни стоки на склад, се приема 
необходимата продължителност на максималния период на обезщетение по 
застраховката „Прекъсване на дейността“. 
 

Тези принципи се прилагат също и когато продукт се доставя само на основа 
време. Буферните стоки вероятно са минимални, а рискът от какъвто и да е 
недостиг на производство, който да се превърне в загуба на печалба, 
значително се увеличава. 
 

Основи на продажбите 

За да се разбере въздействието на един инцидент върху бизнеса, 
застрахователните оценители проучват дали продажбите се осъществяват въз 
основа цена или качество (последното се представлява от нивото на 
обслужване за непроизводствена дейност). Бизнесът, задвижван от цена, по-
лесно ще ограничи появата на застрахователно събитие, докато за бизнес, 
продаващ продукт, който той държи да е „по-добър“ от конкурентния, това ще 
се окаже много по-трудно. Луксозни коли (или всеки скъп продукт в някаква 
степен) няма да се продаде, освен ако средата на продажба и околната среда 
не са правилни. Дори невидимите щети могат да създадат трудности – напр. 
проникнала вода в задните помещения засяга килими и др., което вероятно ще 
създаде миризма, която може да отблъсне клиентите, освен ако тези щети не 
бъдат бързо отстранени. 
 

Наличието на подизпълнители при производствена дейност с продажба на 
основата на качеството ще бъде много по-трудно, тъй като конкурентите по 
дефиниция се очаква да имат по-ниски стандарти за качество от тези на самия 
застрахован бизнес. В случаите, при които персоналът работи с машинен 
капацитет, нает от друг бизнес, например, за нощна смяна, старшият 
мениджмънт трябва да се установи в тези помещения, за да установи 
възможно най-рано всеки дефект или пропуск. Разходите за коригиране на 
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налични вече дефекти винаги  ще бъдат по-съществени от разходите за 
реализиране на контрол на качеството. 
 

По-рано беше отбелязано, че допълнителният натиск, който такава 
организация може да упражни върху сравнително малко лица (особено когато 
техните умения станат по-търсени, отколкото преди инцидента), може да бъде 
съществен. Свръх уповаването на няколко лица, което понякога не е 
възможно да бъде избегнато в много дейности, представлява специфичен риск 
в случай на претенция. 
 

Две окончателни наблюдения следва да бъдат направени по отношение на 
това как да бъдат постигнати продажби и каква да е ролята на рекламата. 
 

Първо, производствена компания, който продава своите продукти чрез 
търговски представители, посещаващи клиентите, ще има по-голяма 
възможност да смекчи риска от поява на инциденти в помещенията си, 
отколкото компания, генерираща приходи от клиенти, посещаващи обектите 
й. Големи щети могат да изглеждат особено сериозни, но може да не 
затрудняват производството толкова, колкото авария на критична машина. 
 

Възможно е обаче след щета в дадена компания клиентите й да реагират по-
негативно, ако посещават бизнес помещенията й, отколкото, ако не ги 
посещават. Ако клиентите не посещават бизнес помещенията и доставките 
могат да бъдат поддържани, има по-малка вероятност от свръх реакция към 
сериозни, но не критични щети. В случаите, когато продажбите се реализират 
в помещенията на компанията, какъвто е случаят с търговците на дребно и с 
автомобилните салони например, е по-трудно да преместите фокуса далеч от 
очевидните щети чрез непрекъсващо обслужване. 
 

Между тези две крайности са професионални дейности – напр. на счетоводни 
къщи и адвокатски кантори, чиито служители посещават много клиенти извън 
обекта, но които разчитат също и на престижни офиси за онези клиенти, 
които търсят съветите им и посещават офисите им. 

 

Опитът в претенциите потвърждава схващането, че ако продажбите се 
реализират по-скоро чрез търговски представители извън обекта, по телефона 
или по интернет и по-малко чрез посещения на клиенти в бизнес  
помещенията, тогава възможността за ефективно намаляване на загубите чрез 
използване на увеличените разходи ще бъде значително по-голяма. 
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Бизнес, продаващ на клиенти, посещаващи нейните бизнес помещения, 
вероятно по-дълго ще се възстановява от инцидент с видими щети и ще се 
нуждае от защитата на по-дълги периоди на обезщетение. 
 

Разбира се, конкурентите ще научат за инцидента и ще обърнат внимание на 
това на колкото е възможно повече клиенти. В някои случаи, дори когато 
клиентите не посещават помещенията и не биха могли по друг начин да 
научат за инцидента, е препоръчително справянето с всеки слух чрез 
потвърждаване, че нещо се е случило. Може да се използва положителна 
комуникация с клиентите или търговската преса, в контекста на установяване 
на стратегия за ограничаване на щетите. Ако са установени алтернативни 
процеси, така че да не възникне никакво прекъсване на доставките, слуховете 
от конкурентите вероятно биха имали обратно продуктивен ефект. 
 

На второ място, по отношение на рекламата, следва да се разгледат следните 
съображения: 

1) Възможно е да се прекали с рекламата след застрахователно събитие, тъй 
като така се създава клиентско търсене, на което не може да се отговори 
поради намаления производствен капацитет след инцидента. Това се 
смесва с разочарованието на клиентите, създадено от предишни случаи на 
отказ от обслужване след застрахователното събитие, и вероятно това би 
изострило появилите се загуби от прекъсване на дейността. Бизнес, който  
разчита много на реклама, като на рутинна практика, е много по-вероятно 
да рискува повишаване на очакванията на клиентите за промоционални 
продажби или нови гами продукти, което, ако не бъде изпълнено, ще 
доведе до по-големи нива на загуби на печалба и по-голям период от 
време, необходим за възстановяване след инцидент. 

2) Когато е направена реклама и застрахователно събитие попречи 
продажбите да бъдат повлияни по обичайния начин от рекламата, не е 
необичайно бизнесът да претендира разходите (изгубени) за реклама от 
застрахователите. Като се има предвид, че тази реклама е осъществена 
преди инцидента, тези разходи не могат да бъдат покрити като увеличени 
разходи за дейността. Това е още един пример за изгубени разходи и 
загуба, която е следствие на застрахователния инцидент, но не е загуба, 
която се покрива от застрахователите. Разбира се, ако може да се покаже, 
че такава реклама би подкрепила увеличение на оборота (или поддържане 
на съществуващия оборот) след инцидента, то тогава застрахованият 
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бизнес би бил обезщетен в рамките на изчисленията за намаление на 
оборота и загуба на брутна печалба. 

 

3) Има дейности, които никога не са били рекламирани и това включва 
висококачествените дейности като ресторанти, които може преди, за да 
привлекат клиенти, да са разчитали на добрата си репутация, 
разпространявана от уста на уста. След голям инцидент, бизнес, който 
търгува въз основа на репутацията си, вероятно би счел за по-трудно да се 
възстанови и ще е необходимо да разгледа рекламата като средство за 
повторно възстановяване на оборота до нивата му преди инцидента дори 
ако това не  е правено преди. 

 

Неустойки по договори 

В някои случаи бизнесът е обвързан с извършване на ликвидационни 
наказателни плащания към клиенти в случай на неизпълнение. Такива 
договорни неустойки ще бъдат покрити на първо място поради наличното 
договорно обвързване (писмено или устно), а не само за да се избегне 
намаление на оборота в бъдеще. Те могат да не бъдат разглеждани като 
увеличени разходи, поради това – при желание те да бъдат покрити съгласно 
застрахователната полица, може да е необходимо да бъде направено 
отделното разширение за  глоби и неустойки (разгледано в глава 6). За да се 
избегне всякакво недоразумение, трябва предварително, преди претенция, да 
се установи гледната точка на застрахователя – дали според него неустойките 
попадат в обхвата или не. 
 

В някои случаи договорните неустойки могат изрично да бъдат изключени от 
покритието, с което се избягва неопределеността по този въпрос. 
 

Капацитет 

Проблемите, свързани с капацитета на компанията и неговото наличие за 
ограничаване на възникналите загуби, са честа причина за затруднения. 
 

В случай на производствена дейност, компанията може да бъде посъветвана, 
не цялото предприятие да работи непрекъснато двадесет и четири часа, седем 
дни в седмицата, а само някои ключови машини, през които преминава цялото 
производство. Поради това може да се предположи, че компанията няма да 
има достатъчно капацитет за увеличаване на производството или за 
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извънредна работа след инцидента. Би било необичайно за такава компания да 
изтъкне тази характеристика в полза на застрахователите при първоначално 
сключване/ подновяване и застрахователите само могат да научат, че загубата 
на производство ще бъде директно преобразувано в загуба на брутна печалба, 
ако бъде предявена претенция. Основни ограничения върху възможността да 
се смекчи загубата могат потенциално да бъдат достатъчно значителни, че да 
представляват неразкрит аспект, който е трябвало да бъде ясен при създаване 
на полицата. За да се избегнат трудности, които биха възникнали при 
предявяване на претенция, се препоръчва разкриване на този факт при 
първоначално сключване/ подновяване на полицата. 
 

Машинните часове не са единственото ограничение. Може да е налице 
нежелание на част от работещите да се трудят извънредно. Такъв може да е 
случаят, при който например в значителна част от дейностите участват 
работници на смени, за които е удобно да работят в конкретната поета смяна, 
но които може да са ограничени или просто да не могат да работят в други 
часове. Макар и с по-малко значение, дейности, които са силно синдикално 
ангажирани, също могат да търпят намаление на гъвкавостта. 
 

Въпросът за ограничения капацитет за смекчаване на последиците от щетата 
не се отнася само до производствени предприятия. Счетоводители и адвокати 
може да твърдят, че те не могат да работят извънредно, както работи целият 
персонал, понеже вече работят, влагайки пълния си капацитет от 
професионални способности и време. В случай на отдели в такива компании, 
където е поета значителна степен от настолната работа, може да се окаже, че 
предоставената услуга е комодити продукт. Може да се предположи, че 
очакването професионалистите да работят допълнително за доброто на 
фирмата може и да не отразява реалността. 
 

Има други дейности, при които твърденията на изпълняващите ги, че не могат 
да работят допълнителни часове, се приемат много по-лесно. 
Стоматологичните практики, работещи пет дни в седмицата например, могат 
(въпреки че това не е обичайно) след щета да отворят събота сутрин, особено 
като се има предвид наличието на пациенти, които биха оценили положително 
час в неработен ден. Нежеланието да се работи в събота не е достатъчна 
причина за плащане на загуби на брутна печалба/ брутен приход. Отпускането 
на средства, равни на увеличените разходи, които биха възникнали при 
удължена работа, би било компромис – в противен случай застрахователят 
може да разгледа по-сериозно нежеланието за смекчаване на загубите. 
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Проблемът тук не е да поставяме под въпрос дали ограниченията, 
възпрепятстващи смекчаването на загубите, са реални или въображаеми, а 
просто да гарантираме, че при идентифициране на трудностите и 
ограниченията, влияещи върху смекчаването на последиците от щета при 
предявяване на претенции, пълно и ясно са отразени при сключване или 
подновяване на полицата. 
 
Транзакции към свързани страни 
 

Да разгледаме следните обстоятелства: 

Съпруг и съпруга търгуват в съдружие и произвеждат кутии за амуниции, 
които продават на съпруга, търгуващ като едноличен търговец. 
Съпругът ги складира и продава на краен клиент. Сключена е 
застрахователна полица, която покрива само съдружието. 

Има пожар в машината за производство на кутиите за амуниции, така че 
съдружието не може да продава кутии на съпруга в продължение на 
около девет месеца. Последният има толкова стока на склад, че може да 
снабдява крайният клиент без прекъсване. 

По отношение на това, дали гореспоменатата загуба е покрита, има четири 
потенциални отговора: 

1) Полицата е издадена на името на съдружието, без отношение към 
самостоятелната компания на съпруга, и намалението на оборота, 
претърпяно от партньорството, следва  да бъде изплатено изцяло от 
застрахователите. Това заключение  предполага тежестта на доказването 
на риска да пада върху застрахователите, които може да не са задали 
никакви въпроси относно дейността или клиента при сключване. 

2) Фактът, че целият оборот е постиган от съпруга (а съпругата е бизнес 
партньор), продажбата сама по себе си представлява неразкриване на 
съществено обстоятелство и полицата следва да се избегне от самото 
начало и да не бъде правено никакво плащане. Това заключение поставя 
тежестта на застрахования бизнес да докаже съществени аспекти от 
дейността, независимо дали е имало изрична анкета от застрахователя при 
сключване на полицата или не. 

3) В действителност бизнесът, държащ склада на съпруга, и 
производствената дейност, извършвана от съдружието, представляват една 
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дейност и застрахователите следва да платят за допълнителните разходи за 
възстановяване на буферния склад, използван от съпруга, под покритие на 
клаузата за  събирателни складове. 

4) Няма понесена загуба. Съпругът е презапасен и бизнесът е реализирал 
оптимално ниво след инцидента. 

 

В действителност, когато този въпрос е разглеждан официално, съпругът е 
заявил, че не желае да подкрепи претенцията, в момента се развежда със 
съпругата си  и предпочита по-скоро да не получава нищо от 
застрахователите, отколкото да й даде половината. Независимо от това, 
случаят повдига интересен въпрос. Не се предлага принципен отговор – 
трябва да се разгледа конкретната същност на всички обстоятелства. 
 
Когато компания продава продукти или купува продукти от друг бизнес, над 
който тя упражнява контрол, тогава тя очевидно  е в положение да определя 
цената както преди, така и след инцидента. Когато такъв бизнес е 
предразположен да направи това, увеличените загуби, покрити от полицата, 
могат да бъдат изкуствено завишени. Продажните цени към свързан бизнес 
могат да бъдат намалени след инцидента, което да доведе до икономии за този 
друг бизнес, както и до по-голямо плащане от застрахователя поради 
намалението на оборота на частта от бизнеса, пострадала от инцидента. 
 
Това не предполага непременно възникване на нечестност. В много случаи 
фактът, че клиентът/доставчикът са свързани компании, действително ще 
увеличи гъвкавостта след инцидента и ще помогне за ограничаване на 
загубите. Въпросът, обаче е, че съществуването на свързани страни трябва да 
бъде разкрито, за да се избегнат последващи трудности. 
 
Подобна ситуация има по отношение на отдаване на помещения под наем от 
семеен бизнес(особено когато те представляват алтернативни помещения след 
инцидент) и се увеличава претенцията за увеличени разходи. Това само по 
себе си не е проблем. Проблемът, който представляват транзакциите между 
свързани страни, е, че те могат да бъдат на по-високи или по-ниски нива, 
отколкото нивата на трета, независима страна. 
 
Докато тези транзакции са на същото ниво и на същата основа като при 
несвързана трета страна, те не би следвало изобщо да представляват проблем. 
Предоставянето на информация за тях при подновяване или сключване на 
застраховката просто предотвратява разбирането, че случаят може да не е 
такъв. 
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Ето и друг пример за транзакции между свързани страни. 

'Застрахованият бизнес е голяма компания за производство на 
електричество, която изгражда нова електрическа централа. При това 
се създава отделно дружество с ограничена отговорност, през чието 
счетоводство преминават всички разходи. Бизнесът застрахова тази 
отделна компания с ограничена отговорност при покритие загуба на 
печалба поради закъснял пусков срок. Тази полица покрива начисляването 
на разходите, направени при изграждане на електрическата централа за 
двадесетгодишен период обратно към компанията, генерираща 
електричество. Застрахователно събитие забавя пускането в 
експлоатация на електроцентралата и разходите се начисляват 
обратно към компанията, генерираща електричество! 

 

Горната ситуация може да бъде обобщена графично: 
 

Покритие за прекъсване Покритие „Загуба на печалба   
на стандартен бизнес поради закъснял пусков срок“

  

 

Акционерното дружество основателно иска да отпише разходите за 

изграждане на електроцентралата, направени за периода от време, за който тя 

би генерирала енергия. За да се постигне това, била създадена отделна (изцяло 

притежавана)  дъщерна компания, която да послужи за регистриране на 

записите за разходите, които са направени. Като застраховат само дъщерното 

дружество, застрахователите сами се излагат на плащания в брой за тези 

записи (т.е. чрез финансиране на забавени повторно начислени разходи) 

между една страна от група компании и друга. (Проблемът не би възникнал, 

ако всички тези компании са застраховани с групова полица. Приема се, че 

допълнителното покритие на печалбата за групата може да прехвърли по-

голямо плащане от застрахователите, които биха били разпознали забавяне 

при начисляване на печалба както и разходи към външни клиенти.) 

 

Генериращо електричество акционерно 
дружество 

Дъщерно дружество 

Разходи на изпълнителите, 

платени на трета страна 

Начисляване на разходи през 

полезния живот 

Прехвърляне 

на разходи 

Прехвърляне 

на разходи Застрахован поток на приходи 
съгласно покритие за загуба на 

печалба поради закъснял 
пусков срок 
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В конкретния случай, който споменахме, като имаме предвид, че 

застрахователите са знаели идентичността на участващите страни, е 

направено плащане съгласно полицата. Значително забавяне е възникнало, 

докато формалните въпроси са разгледани, преди да бъде направено това 

плащане. 

 

Промяна на рисковите обстоятелства 

Промяната на рисковите обстоятелства често (макар и невинаги) е свързана 

по-скоро с покритието за материални щети, отколкото с покритието за 

прекъсване на дейността. Най-общо казано, поради това, промяната на 

рисковите обстоятелства засягаща само аспекта на прекъсване на дейността не 

би изисквала обявяване по време на периода на полицата, макар че все пак 

остава задължението за обявяване при подновяване. 

 

Важно изключение от това са влизането на компанията в процедура по 

несъстоятелност или в друг вид администриране, което трябва незабавно да 

бъде обявено. Съществуващото покритие на полицата се прекратява. Може да 

бъде договорена отделна полица, която да покрие новите рискове, които 

възникват. Има различни схеми, прилагани от брокери, които осигуряват 

такова покритие. (Ако претенцията бъде предявена преди изпадането в 

несъстоятелност, то тя не би била невалидна. Тя все още би могла да бъде 

разглеждана по същество.) 

  

Ако застрахователен инцидент предизвика забавяне при завършване на 

договор за клиент, говорейки най-общо, може да бъде взето решение за 

извънредна работа, за да се опита да се коригира ситуацията, а претенцията за 

увеличените разходи ще се отнася само до извънредното време. В случай на 

несъстоятелност надзорникът на компанията може да изготви програма за 

съкращения, която трябва се предвиди в случай, че трябва да се задържи 

персонал за завършване на договорите. Допълнителните разходи тогава биха 

съставлявали пълните разходи за заплати на онези лица, които продължават 

да работят  извън съкращенията поради инцидента, което води до значително 

увеличение на разходите. 
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Вътрешно развитие 

Въпросът за използване на вътрешния персонал за развитие на 
производствено предприятие, на IT работни станции и друго оборудване вече 
е разглеждан. В някои случаи активите, проектирани вътре в компанията, 
директно ще генерират продажби. По-рано като пример беше цитиран 
търговец на бижута, който е претърпял кражба на мострите си. При други 
случаи активите ще поддържат развитието на бизнеса по-общо. 
 

Да разгледаме следния случай. 

Застрахован бизнес произвежда съвременна висша технология в 
автомобилната промишленост и вместо да демонстрира продукта си 
чрез компютърна симулация, приканва клиентите реално да управляват 
автомобили, оборудвани с технологията, за да придобият впечатления 
от първа ръка. След значителна загуба, засягаща сградите и 
съдържащото се в тях, единственият автомобил за демонстрации с 
конкретната технология бил премахнат и нямало друга възможност 
клиентите да оценят технологията освен чрез компютърна симулация. 
Интересът на клиентите спаднал. В резултат на това била предявена 
значителна претенция за загуба на брутна печалба. Застрахованата 
компания не била уведомила застрахователя за значението на този 
демонстрационен автомобил преди щетата. 

 

Застрахованият бизнес в този конкретен случай успял да покаже, че 
демонстрационният автомобил е имал резервация за самолет, за да бъде 
отнесен до Северна Америка за демонстрация пред производител на 
автомобили преди застрахователния инцидент. Демонстрацията е щяла да се 
състои след около две седмици, ако не била се случила щетата. Това не било 
оспорено. Въпросът е насочен към способността на застрахования бизнес да 
демонстрира дали клиент би възложил или не допълнителна разработка, 
произвеждаща приход в рамките на максималния период на обезщетение. 
 

Тъй като технологията е иновативна, не е имало запис на подобни 
демонстрации, които биха могли да бъдат извлечени, и не е било 
организирано отделно покритие за извънреден  случаи. При окончателния 
анализ  застрахованият бизнес не е могъл да демонстрира, че е изгубен приход 
като следствие от щетата. Било счетено, че технологията (която първоначално 
е била разработвана за значителен период от време) не би могла лесно да бъде 
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възпроизведена след инцидента, което оспорва изключителния успех на 
продукта дори ако клиентът е бил решен да инвестира. 
 

В случаите, при които може да има трудности с количествените загуби, 
невъзможността за подходящо обсъждане на въпроса преди претенцията 
вероятно само би изострила трудностите. Ако този конкретен случай е бил 
разгледан, е можело да бъде направено допълнително отделно покритие за 
извънредни ситуации с договорени параметри и протоколи за разследване и 
определяне на изгубените количества и застрахователите биха оценили и  
поели риска в замяна на съответната премия. 
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5. Основни аспекти на покритието 
 
 

Има две области, основни за покритието срещу прекъсване на дейността. 
 

Първата е изчисляване на брутната печалба (и допускането, че дадена 
полица брутна печалба е подходяща в противовес на полица брутен приход). 
 

Втората е избор на максимален период на обезщетение.  
 
 

Изчисляване на брутна печалба 

Брутен приход / Брутна печалба 

Полиците се записват на база брутен приход или брутен оборот (или на 

основа продажби или вземания или някой подобен термин) за дейности, които 

не правят значителни материални физически покупки и за които терминът 

„брутна печалба“  може да е анахроничен. Това включва фирми за 

професионални услуги, инженери  консултанти или хотели. Полицата се 

сключва въз основа на приложимото в най-голяма степен за конкретния 

застрахован бизнес. Обезщетението се предоставя, като се има предвид, че и 

полицата, основана на брутната печалба, и тази, основана на брутния приход, 

целящи предоставяне на обезщетение, на теория следва да са еднакви. 

 

Брутната печалба е специално дефинирана във всички „Общи условия“ по 

полиците. Застрахованият бизнес избира кои разходи да бъдат намалени от 

оборота, за да се определи брутната печалба по начин, който е най-приложим 

за тази дейност. Обикновено това включва покупките (без получените 

отстъпки), вътрешния транспорт и несъбираемите вземания. Избраната 

дефиниция може да е различна от тази, която се използва за годишните 

отчети. Последните може да включват някои отчисления, например за 

персонала. Следователно има потенциална опасност от поддеклариране на 

сумата на брутната печалба, ако цифрата на брутната печалба се запише 

безусловно от сметките в покритието на полицата. 
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Да разгледаме следния случай, илюстриращ описаното. 
 
J Bloggs & Co претърпели загуба на оборот на стойност £40 000 през 
пролетта на 2005.  Последният счетоводен отчет – към 31 декември 2004г.,  
показва следното: 
 
 £'000 £'000 
Оборот  100 
Начален запас 5  
Добавени покупки 25  
Добавени загуби за енергия 10  
Намаление на крайния запас (5)  
Разходи за продажби  (35) 
Брутна печалба  65 
Фиксирани разходи 35  
Променливи разходи 15  
Общо  (50) 
Нетна печалба  15 
 
Ако приемем, че няма никакво увеличение на разходите, с което да трябва да 
се справяме, и ако приемем, че спестяванията възлизат на  £10 000, какви биха 
били са сумите, платими на база  брутен приход и брутна печалба? 
 

Действието на покритието на полицата е предварително установено. За 
полица, основана на брутна печалба, нормата на брутната печалба от 
счетоводните данни е 65% (£65 000 като процент от £100 000). Разходите за 
енергия обаче като цяло не биха били намалени от оборота при изчисляване 
на брутната печалба за застрахователни цели. Поради това печалбата за 
застрахователни цели би била £75 000, което представлява ефективна норма 
на брутна печалба от 75%. Загубата на брутна печалба би възлязла на 
стойност £30 000 (загуба на оборот от £40 000 при 75%), от които спестявания 
на стойност £10 000 ще бъдат намалени, за да се получи крайна стойност от 
£20 000. 
 
Що се отнася до разглеждане на покритие при брутен приход, лесно може да 
се направи грешка и да се приеме, че изчислената загуба на оборот е просто 
£40 000, намалени с £10 000 спестявания и се достига до крайна сума от £30 
000. 
 

Това пренебрегва факта, че при полица с брутна печалба разходите се 
намаляват от оборота на два етапа. Първо, има намаляване на разходите, за да 
се достигне нормата на брутна печалба, с която застрахованият бизнес е приел 
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да намали пропорционално оборота. Намалените разходи (покупки) с £10 000 
поради това са намалени от оборота и се получава първоначалната загуба на 
брутна печалба от £30 000. След това полицата с брутна печалба се намалява с 
още £10 000 (спестявания – съгласно определението на полицата), свързани с 
действителното (неприето) намаление на разходите, последвали инцидента. 
 

Полицата с брутен приход не изисква намаление на приети разходи. Само 
онези разходи, които действително намаляват, се приспадат от загубите на 
оборот при изчисляване на окончателната сума. Във връзка с хипотетичния 
пример по-горе, от загубата на приходи £40 000 трябва да намалим £10 000, 
свързани с намалението на разходите за покупки, и след това £10 000 
спестявания. С други думи, £20 000 ще бъдат намалени, за да се получи 
същата крайна стойност, както при покритие с брутна печалба. 
 
Тук има, разбира се, допускане – и то е, че разходите за покупки (или които и 
да е други разходи, които не са застраховани) ще намалеят пропорционално с 
оборота, точно както е прието. Поради причините, които са разгледани изцяло 
по-долу, разходите за покупки може в действителност да не намалеят 
пропорционално на оборота. Приетото ниво на намаление все пак ще бъде 
приложено към полицата с брутна печалба, но при полица с брутен приход би 
отразило само степента, до която действително разходите са паднали. 
 
От това следва, че рискът от допускането, т.е. предполагането, кои разходи ще 
намалеят пропорционално с оборота, се поема от застрахованото лице по 
отношение на полицата с брутна печалба. Рискът от допускане при полица с 
брутен приход се поема от застрахователя, който прави допускането относно 
степента, до която разходите ще намалеят след инцидента при извършване на 
изчисленията за очакваната максимална загуба. По тази причина полицата с 
брутен приход е превъзхождаща по отношение на застрахованото лице, макар 
че премията, която застрахователят би начислил, отразява това. 
 
Разбира се, има малко основание в плащането на премия, за да се застрахова 
разход, който със сигурност ще намалее пропорционално на оборота. 
Трудността е да се определи със сигурност кои разходи биха се променили по 
този начин. Недвусмисленият опит от претенции е, че разходите не намаляват 
пропорционално на оборота. Трябва да има предварително допускане, че 
разходите няма да бъдат намалени от оборота при изчисляване на брутната 
печалба, освен ако не е сигурно, че ще намалеят заедно с оборота, независимо 
от обстоятелствата. Сравнете това със ситуация, при която определени 
разходи се намаляват от оборота по принцип и без внимателно разглеждане 
дали такъв подход е основателен. 
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Разходи, различни от покупки 

Много полици намаляват от оборота (т.е. не застраховат) несъбираемите 
вземания и разходите за транспорт. Някаква част от  разходите за 
електроенергия и заплатите на служителите също могат да бъдат 
приспаднати. 
 

В хипотетичния случай, разгледан по-горе, разходите за електроенергия са 
намалени при изчисляване на брутната печалба за счетоводни цели. Не е 
необичайно (макар че често не е приложимо) за даден бизнес да прогнозира 
своята застрахователна сума при брутна печалба във връзка със своята 
счетоводна печалба и в хипотетичния случай нормата на брутна печалба би 
била 65%, а не 75%. Платимата загуба на брутна печалба тогава не би била 
£30 000, а £26 000. Когато имаме случай, при който разходите за 
електроенергия не намаляват пропорционално с оборота (а опитът показва, че 
такива разходи не намаляват според прогнозите), тогава при уреждане на 
претенцията ще има недостиг от £4 000. 
 

Фактът, че разходите може да не са застраховани или по невнимание, или 
поради неправилна преценка как това би повлияло на крайната сума, е без 
значение. Опасността от невнимание може да се избегне чрез допускане, че 
приходът е коректен към началния момент на установяване на 
застрахователната стойност. След това само разходите, които определено 
намаляват заедно с оборота, независимо от обстоятелствата при което и да е 
събитие, след подходяща преценка всяка година следва да бъде намалени. 
Така се избягва възможността за грешка, която може да възникне, ако 
брутната печалба в годишните отчети е изходната точка. 
 

На теория концепцията, че трябва да се намалят разходите за електроенергия 
или например, че разходите за доставка на продукта до клиента следва да 
намалеят пропорционално на оборота, е разбираема. 
 

Въпреки това 90% от инцидентите представляват по-скоро частични загуби, 
отколкото пълни катастрофи; много по-вероятно е да възникнат някои пречки 
в производството, отколкото да се получи цялото прекъсване на 
производството. По-вероятно е една машина е да работи, но да не работи 
ефективно или да не произвежда същото количество продукт като преди, 
отколкото да бъде напълно унищожена. Количеството произвеждани стоки би 
намаляло, както и оборотът, освен ако не се организира извънредна работа с 
допълнителни разходи. 
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Допълнителните разходи за електроенергия, свързани с извънредната работа, 
все пак биха се разглеждали като част от претенцията. Въпреки това, ако 
наречем  разходите за електроенергия „незастраховани работни разходи“, те 
следва да се намалят при достигане на дължимото плащане на брутна печалба, 
за да се отрази допускането, че тези  разходи ще спаднат независимо от факта, 
че това допускане впоследствие може да се окаже грешно. 
 

Същото може да се получи и с транспортните разходи. По-голяма е 
вероятността да възникне частична загуба, а не пълно разрушаване. Намалена 
ефективност и намалена производителност могат да накарат производител на 
комплекти мебели например да изпраща дивани по отделно веднага щом те са 
готови, вместо да доставя едновременно половин дузина от тях с камион. 
Въпреки че допълнителните транспортни разходи трябва да бъдат покрити 
като увеличен разход, отново ще последва тяхното приспадане от 
обезщетението, което отразява допускането, че  транспортните разходи биха 
естествено намалели, независимо от факта, че впоследствие това допускане 
може да се окаже грешно. 
 

Намалението на премията в резултат на намаляването на разходите за 
електроенергия или дори на части от тях, обикновено не е достатъчно 
съществено, че да оправдае рискът от приемането  на горното допускане. 
 

Най-същественият разход, различен от покупките, който е най-вероятно да 
бъде незастрахован, е свързан със заплатите. Отдавна отминаха дните, в които 
персоналът можеше да бъде върнат от портала на завода като излишен за 
производството. Като оставяме настрана случайния персонал, постоянните 
разходи за труд за повечето дейности сега представляват по-скоро фиксирани, 
а не променливи разходи. Би било необичайно бизнес да иска да направи 
работната ръка излишна след застрахователно събитие и поради това 
разходите за заплати следва да бъдат застраховани (т.е. да не се намаляват от 
оборота при изчисляване на брутната печалба). Дори бизнесът да има такова 
намерение, намалените разходи представляват три до шест месеца от 
нормалните разходи за заплата и сумата може да бъде извлечена от 
продажбите на едро, дори след намалението на оборота от катастрофа, поради 
което те представляват значително по-малък размер, отколкото биха били 
пълните годишни разходи. 
 

Тенденцията да не се застраховат заплати произтича от очакването по-скоро 
да се случи бедствие, отколкото частична загуба. Частичната загуба е по-
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вероятна, намалената ефективност обикновено води до необходимост по-
скоро от допълнителни, отколкото от намалени работни часове. В сектора на 
търговия на дребно брутната печалба може да бъде изчислена въз основа на 
това, че ако магазин изгори, ще намалеят разходите за персонал, енергия и 
всички оперативни разходи. Въпреки това по-вероятно е да се случи разлив на 
вода или някое друго събитие, което нарушава атмосферата на магазина. 
Персоналът може да се намеси и да разведри средата, но клиентите може и да 
решат да не купуват. Това отново ще бъде частична загуба. Оборотът ще 
намалее, но разходите може да не намалеят. 

 

Разбира се, подходът „края на света“, което предполага катастрофално 
събитие, би бил напълно приложим, ако застрахованият бизнес изрично 
настоява само за покритие в такава ситуация. Това, което е далеч по-срещано, 
е намерението за полица, която по-скоро да отговори на всички, дори 
незначителни инциденти, отколкото на бедствия и тези разходи, които са 
незастраховани, трябва да бъдат избрани на тази основа. 
 

Могат да останат незастраховани разходите за случаен персонал, когато той е 
необучен, не се изисква от него емоционална интелигентност, а гъвкавостта 
на трудовия пазар предполага, че може лесно да бъде заменен. Дори при 
удовлетворяване на всички тези обстоятелства, периодът на застой за бизнеса 
трябва да бъде достатъчно дълъг, за да поеме разходите от намаления 
персонал (и негативните коментари в местната преса по този въпрос) и все пак 
да реализира спестяване на разходи. Нощните работници на петролните 
станции могат да попаднат в тази категория, както и работниците в различни 
отдели на супермаркетите.  От персонала в баровете обаче се изисква да 
притежава емоционална интелигентност, а и обикновено се цени да бъде 
харизматичен. 
 

Някои служители е добре да бъдат подходящо включени в плана за реакция 
след инцидента, за да бъдат задържани и да не се поставя под въпрос тяхното 
освобождаване. 
 

Главните готвачи на ресторанти са отличен пример. Всеки добър главен 
готвач би искал да съставя менюто и да експериментира с готварството, 
независимо че ресторантът и/ или хотелът може да е изгорял. Не е необичайно 
да се организират временни преносими кухни, за да се позволи на главните 
готвачи да извършват своята творческа дейност, въпреки че произведената 
храна може просто да се изхвърля в края на деня. 
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По-добра алтернатива е да се прехвърли ценният персонал към други 
помещения, където това е възможно, или дори да се обмисли наемането им в 
друга компания на договорна основа. (Това е свързано с опасността главният 
готвач да не се върне. Разбира се, ако нищо не се направи, много е вероятно 
добър главен готвач да напусне и със сигурност да не се върне.) Настъпването 
на застрахователно събитие обикновено изисква разглеждане на неприятни 
насоки на действие. Ефективните планове за ограничаване на вредите 
вследствие на застрахователно събитие изискват да бъдат определени най-
малко лошите опции. 
 

Някои компании наемат работници на часова ставка, за да извършват 
неквалифицирания труд, ако и когато бизнесът е осигурен от страна на 
клиенти. В такъв случай допускането, че разходите за заплати ще намалеят 
пропорционално на оборота може да има повече достойнство, но  общият 
пазарен опит показва, че разходите за заплати, както и разходите за 
електроенергия и други категории разходи не намаляват пропорционално на 
оборота, макар че може да се получи някакво намаление. 

 

Допускайки, че разходите не трябва да бъдат застраховани, трябва да се 
проследи дали ако бъде представена претенция, тези разходи наистина 
намаляват пропорционално с оборота и дали да бъдат намалени още преди 
изчисляване на окончателната сума. В последствие може да се окаже, че 
застрахованият бизнес е критично застрашен от факта, че е плащал премия по 
отношение на категория разходи, но не е извлякъл никаква полза от това 
(съответните разходи са извадени като намаление). Отговорът е, че всяка 
група обстоятелства представлява непредвидено събитие, а фактът, че при 
един случай разходите могат да намалеят в по-голяма степен, отколкото при 
друг, не оправдава поемането на риска от допускане на съществено намаление 
на разходите. 
 
 

Покупки 
 
Обикновено се приема за даденост, че покупките ще намалеят 
пропорционално с оборота, и в повечето случаи това е така. Да разгледаме 
бизнес, които осигурява ефирно време до телефонни потребители, който 
купува капацитет само когато клиентите го изискват, като генерира печалба 
от маркирането на закупеното време, както и когато ефирното време се 
изисква. В такава ситуация тези разходи могат да бъдат застраховани. 
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Обратното, в бизнеса с отпадъци този, който преработва отпадъци, може да 
бъде заплатен в суровина, от която впоследствие да бъде направено нещо 
ново. Такъв бизнес по-скоро се радва на приходи, отколкото на разходи. Ако 
преработката е спряна от инцидент, може да е необходимо да се заплати за 
част от обработваните материали, както и да се платят неустойки, 
произтичащи от неполучаване на обемите отпадък, договорени с 
доставчиците.  

Не може да бъде приложен универсален подход. Например компаниите, 
вместо да застраховат брутен приход (предмет на значителен риск), биха 
могли разумно да приемат, че претенциите ще се променят пропорционално 
на оборота и могат да не бъдат застраховани. Това не е намерение да се 
предполага, че покупките няма да намалеят, а по-скоро, че допускането, че те 
ще намалеят, трябва да бъде подходящо потвърдено. 
 

Да разгледаме следните обстоятелства: 
 

Компания купува яйца и използва съвременно съоръжение (машина за чупене), 
за да раздели жълтъците и белтъците на яйцата, които да се обработват 
от различни отдели за различни групи клиенти, както следва: 

 

Като се има предвид, че това е производствена дейност, е договорена полица с 
брутна печалба въз основа на това, че ако оборотът падне, да не трябва да 
бъдат купувани яйца. В действителност се случва пожар в една от ключовите 
машини в Машина Група В, което води до невъзможност да се произвежда 

Машина В 

Яйца 

(покупка на суровини)

Машина за чупене 

Жълтъци Белтъци

Машина А 

Клиент А Клиент В

Пожар
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яйчен белтък за торта „Павлова”, руладини и други. Ясно е, че за да се 
получава яйчен жълтък (тази линия все още може да работи), все пак трябва 
да се купят яйца. Поради това покупките не са намалели изобщо, но нормата 
на брутна печалба, която е била приложена към намаление на оборота, 
отразява допускането, че разходите биха намалели. Много съществена 
разлика възниква, когато се сравни крайната стойност с действително 
претърпените загуби. 
 

Ще предложим още четири други примера, за да се оспори допускането, 
че покупките не следва да бъдат застраховани. 
 
 

1. Договорни задължения 
Има много компании, които са договорили бъдещи покупки на суровини, 
независимо от възникването на застрахователно събитие. 

 

Да разгледаме следните обстоятелства: 

Компания се занимавала с дехидратиране на зеленчуци. Всяка година 
доставчиците биха били обвързани с отглеждане на определени култури, 
които след това да преминават през линията за дехидратация, да бъдат 
опаковани и продавани на малки партиди, докато стане дължима 
следващата реколта. Настъпва пожар в линията за дехидратиране 
малко преди да бъде получена договорената с доставчика култура и 
следователно тя не е могла да бъде приета. Застрахованият бизнес не е 
застраховал разходите за покупка, но въпреки това културата все пак е 
трябвало да бъде закупена, както се е изисквало по договор. 

 

Било решено да се даде продукта за съхранение при дълбоко замразяване, 
докато ремонтите бъдат завършени. Значителните разходи за съхранение на 
зеленчукови култури при дълбоко замразяване, не само докато машината бъде 
възстановена, но и докато изоставането в процеса на дехидратиране бъде 
наваксано, прави разходите силно неикономични. За да се промени 
ситуацията, е било необходимо да се включи допълнително покритие 
„Увеличени разходи за дейността“. 
 

Същата ситуация е възможна и при производителите на чипс, които ще 
изискват определен сорт картофи и ще договарят тяхната бъдеща покупка. В 
действителност много производители на храни ще направят това с обхвата на 
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суровините и това е основен факт при оспорване на допускането, че 
покупките ще намалеят. 
 

Финансовите директори могат да предположат, че продуктът е стока, която 
може да бъде продадена, ако има някакви затруднения за производството на 
място. Това отново е само предположение. За да пострада дадена компания от 
значителен инцидент, трябва да възникне комбинация от обстоятелства. 
Вероятно би имало излишък от определен продукт към съответния момент, 
което означава, че докато някои процедури биха били изпълнени, все пак ще 
се натрупа значителен недостиг. Затова въпреки че при нормални 
обстоятелства продажбите на продукта може да разрешат проблема, 
комбинацията от непредвидени обстоятелства може да означава, че просто не 
би било възможно. 
 

2. Търговски задължения 
Горната дискусия е свързана с договорните задължения на бизнеса да направи 
покупки, независимо от наличието на щета. Има други фирми, които може да 
не са задължени по договор да реализират договорени покупки, но може да 
бъдат задължени да направят това поради търговски съображения. 
Разнообразието от такива компании е значително. 

 

Да разгледаме случай на търговец на метални отпадъци. Може да отнеме 
години разработването на добър цикъл за скрап. Ако бизнесът претърпи 
пожар, засягащ дробилно съоръжение, няма да се обработва никакъв скрап. 
Доставчиците, разбира се, ще продължат да произвеждат скрап като вторичен 
продукт на своето собствено производство. Независимо от доброто си 
отношение към застрахования бизнес, те все пак ще поискат той да бъде 
заменен. Ако на други търговци на метални отпадъци бъде дадена възможност 
да се включат в този момент, може след това клиентите да останат с тези 
алтернативни доставчици, ако  няма суровина, когато бъде ремонтирано 
дробилното съоръжение. Застрахованата компания може да не оцелее след 
края на максималния период на обезщетение, когато изтече поддръжката на 
застрахователната полица. 
 

Търговски погледнато, може да е необходимо търговецът на метални 
отпадъци да събира скрап (поне от тези клиенти, които произвеждат метални 
отпадъци с добро качество) и може да възникне значителна разлика (между 
крайната стойност на обезщетението, сравнена с действително възникналата 
загуба), ако покупките продължат, а не са застраховани. 
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В по-малка степен това може да се наблюдава в печатна промишленост, 
където се изискват необичайни типове хартия. След застрахователен 
инцидент в миналото става ясно, че определени типове специална хартия 
може да не са лесно достъпни, за да позволят попълване на наличностите. 
Големи печатни компании, осигурявайки голям оборот на доставчиците на 
хартия, могат да упражнят търговски натиск и да получат това, което искат. 
Ако такава печатна компания пострада от застрахователен инцидент и не 
осигурява предишните нива на доставки, тогава става трудно да се получат 
доставките и при осигуряване на продукта могат да възникнат  не само високи 
цени, но също така и значителни закъснения в осигуряването на продукт 
другаде. Въпреки че такива допълнителни разходи биха били поети от 
стандартната застрахователна полица, ако това е необходимо, такъв бизнес 
може да предпочете (поне краткосрочно) да направи някакви покупки, за да 
осигури конкретната доставка. Като цяло може да е приложима идеята да не 
се застраховат покупките, но би било полезно за застрахования бизнес да 
разбере преди каквато и да е претенция, че ако продължи да прави такива 
покупки, при определени обстоятелства  те няма да бъдат платени от 
застрахователя. 
 

3. Поетапни отстъпки 

Покупките обикновено са определени в полиците, като се приспаднат 
получените отстъпки. Дори когато полицата не дава такова определение, 
дадена претенция ще бъде покрита в съответствие с категоризацията, която 
обикновено се използва в годишните счетоводни отчети (счетоводно 
определена клауза), което почти винаги се отнася до нетните покупки без 
получените отстъпки. 
 

Има дейности, чиито разходи за покупки извличат ползва от агресивни 
отстъпки. Ако дадена компания купува 100 броя например за £1, тя може да 
получи 10% обща отстъпка. Поради това нейните годишни разходи за 
покупки ще бъдат £90. След застрахователно събитие тя може да закупи само 
95 броя, поради което да загуби правото си на 10% отстъпка. Разходите за 
покупки след инцидента в размер на £95 са по-високи, отколкото нормално 
начислените разходи (£90), но последващата загуба от £5 няма да бъде 
покрита от полицата, ако приемем, че покупките не са застраховани. 
 

Въпросът за отстъпките не е приложим, когато има стандартен процент 
отстъпка, прилаган към всички покупки – броят на закупените продукти няма 
да променя получавания процент отстъпка. Когато има поетапни отстъпки 
обаче, какъвто може да е случаят с търговците на автомобили или 
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вносителите на нова технология (например конзоли за игри при пускането им 
на пазара), тогава може да има малка загуба на приход, в резултат на това, че е 
пропусната отстъпка за покупките и е възникнало последващо съществено 
намаление на брутната печалба. Загубата от продажба на автомобил например 
от £15 000 може да предизвика пропускане на бонус праг за оферта от £50 
000. Може да последва загуба на печалба значително по-висока от загубата на 
приход. Тази загуба на брутна печалба би възникнала по-скоро от 
увеличените разходи, които не са застраховани, отколкото от намалението на 
оборота, и не би била покрита от полицата. 
 

4. Вътрешно разнообразие 
Има дейности със силно изразено вътрешно разнообразие. Автомобилните 
гаражи могат да продават автомобили втора употреба и нови автомобили, да 
извършват ремонтни/ сервизни и тестови дейности. Маржовете на продажбите 
както на втора употреба, така и на нови автомобили могат да се различават, 
като и двата могат да бъдат значително под нормата на брутна печалба за 
тестов бизнес, която ще бъде 100% (ако приемем, че заплатите не са 
застраховани). 
 

Аналогично, в хотелите приходът, генериран чрез дъщерни съоръжения за 
отдих, както и тези, свързани с настаняване, вероятно могат да достигнат до 
100% норма на брутна печалба за застрахователни цели. Маржовете, които се 
наблюдават при ресторанти или барове, могат да бъдат много по-скромни. 
 

Една интересна претенция освети този въпрос по отношение на 
ваканционните лагери. Полица за голям единичен ваканционен обект,  който 
обхваща център за забавление и търговски комплекс на място, е сключена на 
основа на  брутната печалба. Няколко от къщичките във ваканционния обект 
изгарят и това води до загуба на приход. 
 

Застрахованият бизнес представя претенция за пълна загуба на приход (100% 
брутна печалба), т.е. наемът, който повредената сграда би генерирала, 
независимо че полицата приема (по мнение на застрахования бизнес), че 
разходите за покупки биха намалели пропорционално на оборота. В този 
конкретен случай било трудно да се потвърди съответната загуба на оборот в 
магазините и съоръженията на обекта – броят на повредените къщички не бил 
толкова голям, че да доведе до толкова съществена промяна на оборота, че 
той да бъде определен чрез анализ на тенденциите. Накрая въпросът е решен 
удовлетворително за всички заинтересовани страни, но се оказало 



106 
 

неприложимо приемането, че ще има еднакво ниво на печалба от всички 
части на даден бизнес и това било отбелязано от застрахования бизнес. 
 

Клаузата за вътрешно разнообразие се разглежда и в други случаи и позволява 
да бъдат претендирани различни норми на брутна печалба, когато резултатите 
от дейността могат да бъдат отделно идентифицирани, но ако това не е 
възможно, такова разделяне не се прави. Претенцията на ваканционния обект 
е решена, но не и без усложнения – цената all-inclusive, платена от гостите, 
включва използването на много удобства, храни в ресторанта и т.н. Оказва се 
трудно да се раздели общата печалба спрямо различните части на дейността. 
  

При незастраховане на покупки трябва да се обърне внимание на случаите, 
при които различните отдели на компанията имат значителни разлики в 
нормите на брутна печалба – възможността на застрахования бизнес да 
представи различни норми трябва да бъде разгледана, преди да се приеме, че 
клаузата за вътрешно разнообразие ще бъде в помощ, ако бъде предявена 
претенция. Ако различните норми не могат да бъдат установени поотделно, 
тогава покупките следва потенциално да бъдат застраховани и полицата да 
бъде сключена на основа брутен приход. 
 

Производствените компании могат да имат различни отдели, като всички 
допринасят стойност към крайния продукт, но  нямат отделни центрове на 
печалба. Презумпцията, че покупките представляват същия процент от 
оборота във всяка част на компанията и еднакво пропорционално ще намалеят 
с оборота при много случаи се е оказала погрешна. 

 
Незастраховани разходи – заключения и 
примерни норми 
 

Годишното преразглеждане на всеки застрахован разход ще помогне да се 
избегнат всякакви недоразумения относно това какви допускания са 
направени, кой ги е направил и как би се променило решаването на всяка 
претенция при тези допускания. Важно е да се отбележи, че това ще помогне 
да се обърне вниманието на купувача на застраховка към това, че 
дефиницията за брутна печалба, използвана от счетоводителите, не е 
задължително да представя най-разумната основа, която да бъде използвана за 
застрахователна полица. 
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Не е необичайно за финансовите директори да се отнасят критично към 
разликата между застрахователната и счетоводната основа, и едно че 
застрахователният подход добавя излишно усложняване. Това отчасти е 
грешка на застрахователната индустрия, тъй като тя не успява да представи 
механизма на полицата по-скоро като предимство, отколкото като недостатък. 
Застрахователите предоставят гъвкавост на застрахованите компании да 
изберат, без да бъдат обвързани от счетоводната дефиниция или от който и да 
е друг фактор, онези разходи, които те, със своите познания за детайлите на 
дейността смятат, че ще намалеят, за да договорят полица, която би била най-
значима за тях. 
 

Фактът, че никой от Законите за фирмите* (или друг законодателен акт) не 
дефинира брутна печалба или че счетоводните и финансовите стандарти 
позволяват бизнесът да определя брутната печалба въз основа на най-
голямото значение за собствената конкретна дейност, представлява 
необходима и желана гъвкавост. Следователно липсата на каквато и да е 
стандартна, законова или търговска дефиниция на брутна печалба може да 
накара финансовият директор да възприема застрахователния подход като 
ненужно ограничаващ, а невъзможността да се ангажира с основните 
принципи при сключване/подновяване често е причина за трудности при 
предявяване на претенция. Проблемите най-често не възникват по вина на 
застрахователя или брокера, а по вина на застрахованото лице, което може да 
е осигурило недостатъчно информация и/или време, за да обясни 
предварително спецификата и особеностите на дейността и да позволи 
полицата да бъде изготвена по оптимален начин. 
 

Би било полезно да се установят някои типични норми на брутна печалба по 
начина, по който те присъстват в застрахователните полици като референтна 
точка, макар и с уговорката, че всеки бизнес е различен и има свойството да 
се отклонява от нормата: 

 

 

*Законодателство в Обединеното Кралство. 

Естество на дейността                                                 Среден % норма на БП 
Аудиовизуални търговци/сервизи .................................................  30 
Пекарни  ...........................................................................................  57 
Месарници .......................................................................................  33 
Кафенета ..........................................................................................  58 
Старчески домове ...........................................................................  69 
Производители на печатни платки ................................................  63 
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Естество на дейността                                                 Среден % норма на БП 
Дизайнери/вносители на облекло ..................................................  25 
Производители на автомобилни купета ........................................  43 
Доставчици на оцветени бои  ........................................................  59 
Производители на козметика .........................................................  74 
Зъболекари .......................................................................................  85 
Химическо чистене/пералня  .........................................................  75 
Електротехници  .............................................................................  50 
Галванотехник  ................................................................................  67 
Изпълнители на бродерии ..............................................................  50 
Инженери -механици ......................................................................  83 
Търговец на едро на подови настилки ..........................................  34 
Кожари/търговци на кожи ..............................................................  60 
Градински центрове ........................................................................  50 
Фризьорски и козметични салони  ................................................  70 
Хотелиери ........................................................................................  67 
Производители на индустриални бои ...........................................  41 
Производители на дограма  ...........................................................  71 
Производители на осветление .......................................................  59 
Производители  на килими ............................................................  46 
Производители на електрически уреди ........................................  54 
Производители на мебели ..............................................................  51 
Производители на оловен кристал ................................................  48 
Производители на двигателни компоненти ..................................  42 
Производители на електронни стоки ............................................  47 
Производители на градински навеси ............................................  53 
Производители на пластмасови стоки ..........................................  53 
Производители на метални изделия ..............................................  46 
Производители на метали ..............................................................  27 
Автомобилни сервизи .....................................................................  64 
Собственици на павилион за вестници  ........................................  24 
Оптики  ............................................................................................  63 
Бензиностанции ..............................................................................  25 
Търговци на дребно на рамки за снимки/ картини  .....................  54 
Преработватели на птиче месо ......................................................  48 
Печатари ..........................................................................................  70 
Питейни заведения .........................................................................  55 
Ресторанти .......................................................................................  62 
Търговец на дребно – обществено хранене ..................................  78 
Търговец на дребно – керамични плочки .....................................  12 
Търговец на дребно - играчки ........................................................  43 
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Естество на дейността                                                 Среден % норма на БП 
Търговец на дребно - облекло ........................................................  50 
Търговец на дребно - козметика ....................................................  45 
Търговец на дребно – електроуреди ..............................................  42 
Търговец на дребно - камини .........................................................  55 
Търговец на дребно – подови покрития ........................................  56 
Търговец на дребно - мебели .........................................................  49 
Търговец на дребно - общо ............................................................  51 
Търговец на дребно – поздравителни картички ...........................  60 
Търговец на дребно - бакалия ........................................................  20 
Търговец на дребно –бижутерски магазин ...................................  40 
Търговец на дребно – мобилни телефони .....................................  33 
Търговец на дребно – музикални инструменти ............................  31 
Търговец на дребно – магазин за домашни любимци .................  45 
Търговец на дребно - обувки .........................................................  45 
Търговец на дребно – спортно облекло/оборудване  ...................  44 
Търговец на дребно – канцеларски принадлежности ..................  35 
Спортни клубове .............................................................................  95 
Производители на стоманени изделия ..........................................  34 
Доставчици на риба&Оборудване .................................................  40 
Доставчици на складово оборудване  ...........................................  24 
Храна за вкъщи – магазин Риба&Картофи ...................................  56 
Храна за вкъщи – индийска храна .................................................  68 
Храна за вкъщи – Бързо хранене ...................................................  42 
Салон за татуировки и пиърсинг ...................................................  66 
Търговци на дървесина ...................................................................  26 
Инструменти под наем ...................................................................  82 
Продажби на употребявани автомобили  .....................................  26 
Видеотеки ........................................................................................  85 
 
Източник: Анализ на Cunningham Lindsey за претенциите за прекъсване на 
дейността в Обединеното Кралство за четиригодишен период. 
Горните норми са представени само като насочващо ръководство, което да 
дава възможност за сравнение на нормите, предложени от счетоводния отдел 
на застрахования бизнес. Значителна разлика с горните норми не би 
означавала, че предложените норми не са правилни, а само че е необходима 
повторна проверка. Нормите обикновено приемат, че покупките, 
транспортните разходи и лошите вземания (само) не са застраховани, макар че 
прецизна формулировка на полицата може да предполага нещо различно. 
Нормите на брутна печалба съгласно годишните отчети може да са 
значително по-ниски от горните, ако те са представени след приспадане на 
заплати, енергийни разходи и т.н. 
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Избор на период на обезщетение 
 
Периодът на обезщетение е определен в стандартната формулировка на 
Асоциацията на британските застрахователи (ABI) както следва: 
 
 Периодът, започващ с настъпване на щетата и завършващ не по-късно от  
максималния период на обезщетение, по време на който резултатите на 
бизнеса ще бъдат повлияни от щетата. 
 
Формулировката не изисква резултатите на бизнеса да бъдат намалени, а 
просто различни от това, което биха били, ако не беше застрахователното 
събитие. Това може да включва увеличен или намален оборот и/или 
направени по-високи или по-ниски разходи. 
 
При един случай странноприемница, предоставяща настаняване с нощувка и 
закуска, претърпяла значителни щети от дим, изискващи цялостно 
предекориране и обновяване. 
 
След завършване на ремонта помещенията били отворени отново като хотел и 
били  начислявани цени за стая, приблизително двойно по-високи спрямо 
предишните. Не само цената за стая е станала по-висока, но и степента на 
заетост на стаите също е нараснала значително, така че допълнителните 
приходи, получени чрез отваряне на хотел след обновяването, не само 
възстановява загубата, възникнала по време на първоначалния период на 
затваряне, но и е донесла допълнителни приходи. Съвсем правилно никакви 
загуби на брутна печалба (или ако е приложимо – брутен приход) не са били 
платени впоследствие. Застрахованият бизнес искал да оспори, че следва да 
може да предяви претенция за загубите по време на първоначалния период на 
затваряне на странноприемницата, като едностранно прекрати периода на 
обезщетение, когато загубите спират. Това би било приложимо, ако периодът 
на обезщетение е определен като период, по време на който резултатите са 
намалени, но това не е смисълът на формулировката. 
 
Аналогично, може да няма текущо влияние върху брутната печалба, но могат 
да се появят допълнителни разходи и периодът на обезщетение би продължил 
до момента, в който тези допълнителни разходи не намалеят. Текущите 
увеличени разходи продължават да влияят на резултатите на бизнеса за 
периода. 
 
Действителният период на обезщетение е различен от максималния период 
на обезщетение, след който застрахователите повече няма да плащат за 
загуби дори ако те продължат. 
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Очевидно е важно да се осигури избирането на достатъчно дълъг максимален 
период на обезщетение преди представяне на каквато и да е претенция. 
 
Малко над 75% от полиците имат дванадесет месечен максимален период на 
обезщетение. В много случаи се приема, че дванадесет месеца вероятно са 
твърде кратък период. Разумно е да се предположи, че значителните щети 
биха предположили значителен период на обезщетение. Ако приемем, че 
сградата е най-дългият водещ елемент (т.е. съдържимото, съоръженията и 
механизмите и т.н. могат да бъдат заменени по-бързо), дванадесет месечният 
период може само да позволи няколко месеца търговска дейност в 
оригиналните помещения, преди да приключи застрахователната подкрепа. В 
много случаи този период не е достатъчно дълъг. 
 
От полиците с максимален период на обезщетение над дванадесет месеца  
почти 75 % имат двадесет и четири месеца покритие, малко застраховки се 
сключват или над този период, или при междинен период от осемнадесет 
месеца. 
 
Въпросът с наемането на помещения беше разгледан по-горе и би било 
разумно да се приеме, че времето за повторно изграждане ще бъде по-дълго за 
наемателя, отколкото би било за собственика на помещението – наемателят 
няма контрол върху процеса на повторно изграждане, който ще бъде в ръцете 
на наемодателя. 
 
В случаи, при които има доминиращ клиент, е изкушаващо да се възприеме 
гледната точка, че невъзможността да се извършват доставки за дори месец 
или два би било унищожително за бизнеса и затова максимален период на 
обезщетение по-кратък от дванадесет месеца може да се счита за неподходящ. 
 
Като се има предвид, че споменатият по-горе значителен период на повторно 
изграждане на помещението предвижда неговото пълно унищожаване, не е 
задължително да  възникне такава необходимост. Голямата част от загубите са 
частични загуби и по-вероятно е да има трудности при доставките към 
клиенти, отколкото пълната невъзможност да се извършва дейността на 
компанията. По-вероятно е ключова машина да работи при 75% от капацитета 
си, отколкото изцяло да прекъсне работа. Доминиращият клиент следователно 
може все още да бъде обслужван, макар и при значително по-високи разходи 
за кратки или средно дълги периоди. В такава ситуация могат да бъдат поети 
допълнителни разходи, за да се избегнат възникващите загуби на брутна 
печалба, а полицата  осигурява критично поддържане на паричния поток по 
време на периода на обезщетение. 
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Дори когато има значително уповаване на един или няколко клиенти, 
важността на покритието за брутна печалба и подходящата дължина на 
максималния период на обезщетение остават важни. 
 
По отношение декларирането на брутната печалба, ако е избран период от 
осемнадесет месеца, тогава декларирането трябва да бъде направено при 1.5 
пъти годишната брутна печалба. Период от двадесет и четири месеца изисква 
деклариране за удвоена стойност за година, утроена стойност за три годишен 
период и т.н. Трудностите, възникващи, когато стойностите за брутната 
печалба са твърде ниски, вече бяха разгледани по-горе. 
 
При по-кратки максимални периоди на обезщетение минималната стойност 
при деклариране трябва да бъде годишната стойност. така се процедира дори 
когато максималният период на обезщетение е по-кратък от дванадесет 
месеца. Парадоксално, по-кратък максимален период на обезщетение все пак 
изисква да бъдат декларирани годишните стойности. Отново отбелязваме, че 
по невнимание може да възникне поддеклариране. 
 
Проблемите, които биха предположили необходимостта от дълъг период на 
обезщетение, имат широк обхват. Някои от тях бяха разгледани по-горе, 
например съществуването на списък със състоянието на сградите или 
вероятност от възникване на проблеми с разрешително за строеж, 
предизвикани от намиращи се в непосредствена близост жилищни сгради. 
 
Други индикатори в известна степен са очевидни. Например използване на 
специализирани съоръжения и оборудване с дълъг период на възстановяване, 
недостиг на резервни части за съоръжение, което вече не се произвежда, или 
обратното: съоръжението е съвсем ново и все още няма изграден буферен 
склад за резервни части. Такива са били случаите в миналото с IT оборудване, 
където загуби са възникнали непосредствено след закупуване на най-нова 
технология. 
 
Сезонността на бизнеса, недостигът на обучен персонал, важността на 
околната среда/ репутацията и разчитането на конкретна сезонна търговска 
дейност (както все повече са случаите около Коледа и търговията на дребно) - 
всички тези случаи са показателни за необходимостта от дълъг максимален 
период на обезщетение. Това ще позволи поне един пълен сезон след 
инцидента за възстановяване на запасите на бизнеса. 
 
Има също компании, търсещи печалба от еднократни възможности. 
Компания, която направила всичко възможно да произвежда промоционални 
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футболни топки за различни търговски спонсори на Евро 2000, претърпяла 
кражба на всички мостри, преди те да бъдат изпратени, така че нямало 
достатъчно време за изработване на нови преди футболното състезание да 
започне. При друг случай компания, произвеждаща презаписваеми 
компактдискове, към момента, в който технологията става достъпна на пазара 
на реалистична цена, претърпява пожар, така че на пазара се появяват много 
други участници, преди оборудването на претърпелите щетата да бъде 
ремонтирано. Възможността да си осигури по-високи продажни цени, което 
би било възможно, ако бяха сами на пазара за първоначалния период, била 
изгубена. 
 
Има специфични дейности, при които продажбите биха могли да бъдат 
отдалечени малко или повече от времето на производството. Вече бяха 
споменати примери с IT разработки, които могат да генерират приходи от 
авторско право в следващите години, както и примери с производителите на 
уиски, при които продуктът не може да бъде продаден в продължение на 
дванадесет години. Решението в тези случаи може да не е установяване на 
максимален период на обезщетение, който продължава извънредно дълго 
време, а по-скоро да се договори основа за измерване на загубите, която е по-
съществена и по-практична. 
 
Има ситуации, когато резултатите на дейността няма да бъдат повлияни от 
датата на щетата, а към някакъв следващ момент. 
 
Допълнителното покритие „авансова печалба“ е разгледано в глава 6, но тук 
следва да се отбележи, че такова покритие позволява периодът на 
обезщетение да започне от датата, от която печалбата би трябвало да започне 
да се начислява, но не е била, поради претърпяната щета. Новите подобрения 
могат да застраховани, по-скоро като се използва допълнителното покритие, 
отколкото неправомерно дълъг максимален период на обезщетение. 
 
Претенции от потъване не се приемат, освен ако няма изрична формулировка. 
Ако са открити щети от потъване, това вероятно ще се наблюдава през 
всичките четири сезона на годината, така че ремонтите няма да започнат 
преди изтичане на дванадесет месеца от момента, в който първоначално е 
констатирана щетата. Дори когато има желание да се извършат ремонтите 
преди този момент, в някои случаи те не могат да бъдат започнати преди 
изясняване на ситуацията с конкретната сграда. 
 
В миналото има примери, при които компании продължават да работят 
нормално по време на периода на наблюдение, но е трябвало да освободят 
помещенията си или съществено да съкратят производството по време на 
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периода на ремонтиране. Когато това отнема повече от дванадесетмесечния 
максимален период на обезщетение по застраховка срещу прекъсване на 
дейността, могат да възникнат трудности. 
 
Много застрахователи смятат, че дванадесетмесечният период не започва 
преди действително да започнат ремонтни работи, но това представлява по-
скоро отстъпка от страна на застрахователя, отколкото текст от 
формулировката. Когато е сключена застраховка срещу прекъсване на 
дейността поради потъване, трябва да бъде разгледан този въпрос, за да се 
избегнат следващи недоразумения. 
 
В някои случаи различни дъщерни компании в рамките на една група или 
дори различни отдели в рамките на една компания имат избрани различни 
максимални периоди на обезщетение. Това може да бъде приложимо в някои 
случаи, при които те работят напълно независимо един от друг. Въпреки 
всичко, има примери, при които след претенция никой не е можел да обясни 
ясно защо засегнатият бизнес има по-кратък период на покритието, отколкото 
друго сродно дъщерно дружество. 
 
Не се предполага, че застрахователната компания следва да плаща за 
покритие, което не е необходимо, но когато се разгледат по-подробно 
причините за избора на по-дълъг период за един бизнес, често основната 
логика съвпада и с логиката, по която бизнесът е предложил и по-кратък 
период. 
 
Най-трудните за измерване загуби обикновено са тези за много кратки 
периоди на прекъсване. Компания, която е претърпяла щети поради липса на 
захранване за няколко часа или повреда на една от двадесет машини, може да 
не понесе загуби, които да бъдат достатъчно значими, че да доведат до 
забележими промени в месечните счетоводни отчети. Много кратките 
действителни периоди на обезщетение отнемат необичайно количество 
управленско време, за да се разследва и да се направят количествени оценки. 
Препоръчва се да бъде обърнато внимание на това, за да се изключат такива 
краткотрайни загуби или чрез допълнително време, или чрез средства като 
ексцес по полицата, или чрез използване на франшиз. Франшизът 
функционира точно като ексцес, освен че става изцяло дължим без 
намаляване на време или  парични средства, ако бъде надвишен. За да има 
смисъл такъв подход, разбира се, трябва да има възможност за отстъпка от 
премията, което ангажираният застраховател може или не да сметне за трудно 
да оправдае, когато бъдат разгледани също и всички фактори, влияещи на 
бизнеса. 
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По-долу е разгледано покритие при инженерингова авария, като смисълът да 
се анализира това покритие  тук е свързан с максималните периоди на 
обезщетение, които при инженерингови полици обикновено са значително по-
кратки от полиците за търговски предприятия. Логиката за такъв подход 
вероятно се основава на допускането, че механизмите и съоръженията ще 
бъдат изградени бързо, с оглед на текущите ремонти и поддръжката, което 
позволява да се поддържа работата им дълго време. На теория повредите 
могат да бъдат отстранени сравнително лесно за разлика от щети например от 
общ пожар или наводнение, срещу които повечето компании избират 
дванадесет месечен максимален период на обезщетение. Особено важно е да 
се разгледа логиката за избор на кратък максимален период на обезщетение, 
когато покритието се отнася до основна  машина, през която преминава 
съществена част от производствения процес. Ако дванадесетмесечното 
покритие е счетено като подходящо в случай на щети при пожар, може да се 
окаже неразумно да има покритие от само три месеца в случай на авария на 
машината, която при някои обстоятелства все пак може да причини 
съществено намаление на оборота. 
 
Когато се препоръчва приемане на по-дълги максимални периоди на 
обезщетение като цяло, идва момент след застрахователното събитие, когато 
други, несвързани влияния постепенно достигат превес над самата щета. 
Такъв може да е случаят, ако например кажем, че след три години има 
трудности при продължаване на разкриването на загуби, които са следствие 
само на едно застрахователно събитие. Най-общо казано, поради това, много 
компании не биха били насърчавани да приемат максимален период на 
обезщетение, който надвишава три години. Потенциални изключения, дори от 
това съображение, могат да бъдат луксозни хотели, модерни барове или 
бистра, на които би отнело значителен период от време, за да възстановят 
дейността си до предишното ниво. Такъв може да е случаят, когато 
собствениците са богати и предоставят допълнителни услуги за сметка на 
цената. 
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6. Разширяване на основното 
покритие 
 
 

Преглед 
 
Основното покритие при прекъсване на дейността се отнася до щети на 
имуществото в застрахованите локации в резултат на риск, който е 
застрахован.   
 

В много случаи може да е желателно да договорите покритие срещу 
застрахователни събития в други местоположения, като например тези на 
клиенти или доставчици. В някакъв смисъл тези  разширения допълват 
концепцията за помещенията. 
 

В други случаи могат да бъдат застраховани допълнителни рискове във вече 
идентифицирани помещения, като по този начин се разширява обхватът на 
съществуващото покритие. Такъв пример е инженеринговата авария. 
 

Освен това има допълнения, които не попадат в нито една от горепосочените 
категории, не са свързани нито с фиксирано местоположение, нито въвеждат 
нови рискове в самите помещения. Покрития „Отказ на достъп“ и „Загуба на 
интерес/атрактивност“ са примери за такива допълнителни разширения, 
свързани със събития, които могат да възникнат в близост до помещенията, 
макар че все пак изискват щетата да е настъпила в околността. 
 

Най-често изискваните допълнения са разгледани по-долу. 
 
 

Допълнително увеличение на разходите за 
дейността 
 
Основното покритие срещу прекъсване на дейността осигурява поемане на 
увеличени разходи, за да се избегне загуба на брутна печалба, но разходи, 
ненадвишаващи стойността на загубата на печалба, която по този начин се 
избягва (икономическа граница). Възможно е да се разшири застраховката, 
така че да може да бъде похарчена каквато и да е парична сума за такъв 
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период, за какъвто е разумно и необходимо за дейността, без значение каква е 
икономическата граница. Именно това е, което предлага покритието 
„Допълнително увеличение на разходите за дейността“. Стандартната 
формулировка е както следва: 

Застраховката ...  се ограничава до допълнителните 
разходи, направени разумно и по необходимост от 
застрахования вследствие на инцидента, за да се предотврати 
или минимизира прекъсването на дейността по време на 
периода на обезщетение. 

 

Към това покритие не се прилагат никакви клаузи за подзастраховане – то е 
представено като максимална стойност, която може да се претендира (лимит 
на обезщетение). 
 

Специализираните доставчици или тези, търгуващи с луксозни стоки, може да 
ценят своята репутация толкова високо, че биха поискали да похарчат повече 
пари, отколкото конкретната транзакция изисква, за да се осигури услугата и 
клиентът да не пострада. В случай на търговец на дребно, стойността на 
транзакцията от конкретен член на обществото може да предлага ниска 
икономическа граница без това разширение на полицата. 
 

Бизнесът в противоположния край на спектъра също може да извлече полза от 
покритието. Когато маржовете са много ниски, какъвто е случаят при 
продажбите на горива, при млекарите и много други дейности със стоки, 
много ниските икономически граници могат да  изключват натрупването на 
значително увеличение на разходите съгласно формулировката на основното 
покритие. Такива дейности разчитат по-скоро на обема на транзакциите 
вместо на високата доходност от всяка една по отделно. 
 

Има други дейности, като франчайз или други, които трябва да отговарят на 
стандартен  контрол на качеството или на Британските стандарти, за да имат 
доставки към клиентите, при които могат да възникнат съществени разходи, 
различни от разходите, директно свързани с производството. От 
състезателните отбори във „Формула 1“ се изисква участие в минимум брой 
състезания всяка година, а в някои случаи може да е трудно да се установи 
дали би имало намаления на приходите или на печалбата, ако не са направени 
разходи. 
 

Трябва да се отбележи, че покритие „Допълнително увеличение на разходи за 
дейността все още е предмет на други аспекти на обичайното покритие на 
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увеличените разходи. Когато актив е придобит например, за да спомогне за 
намаляване на загубата (като например допълнителен автомобил за 
дистрибуция или мотокар), или когато е сключен договор за наемане, при 
който наемодателят изисква минимален срок за наемане, по-дълъг от 
максималния период на обезщетение съгласно полицата, тогава трябва да 
бъдат изчислени остатъчните стойности. В случай на допълнителен 
автомобил за дистрибуция той може да бъде продаден в края на максималния 
период на обезщетение. Тогава сумата, която се претендира пред 
застрахователя, трябва да бъде разликата между покупната стойност и 
продажната стойност (без разходите). 

 

Освен това все пак трябва да има полза, извлечена в рамките на максималния 
период на обезщетение – значителните разходи за реклама в последния ден от 
максималния период на обезщетение няма да са по-допустими, отколкото в 
случай на стандартно покритие за увеличени работни разходи. 
 

И накрая, това е случаят, при който трябва да бъдат направени разходи, които 
все пак да ограничават резултатите от прекъсването на дейността в резултат 
на щетата. Ограниченията при приемане на неустойки, изисквани съгласно 
договор като стандартно покритие за увеличени разходи за дейността, ще се 
отнасят също и към покритие за допълнително увеличение на разходите за 
дейността. Практическо правило е, ако застрахованият бизнес няма избор, 
освен да направи разходите, малко вероятно е те да бъдат покрити съгласно 
стандартното покритие за увеличени разходи за дейността или покритие за 
допълнително увеличени разходи за дейността. 
 

Има компании, които смятат, че покритието за брутна печалба не се изисква, 
и договарят полиците срещу прекъсване на дейността само с покритие за 
увеличени разходи за дейността. В миналото такъв е случаят с улични 
търговци на дребно, производители и др. 
 

Неизменно, опитът с претенции предполага, че загубите на брутна печалба не 
могат да бъдат изцяло избегнати, независимо че разумно увеличените разходи 
могат да я намалят. Беше доказано, че презумпцията за борд на директорите, 
който е достатъчно способен, че да разреши всеки проблем, без каквато и да е 
загуба на брутна печалба, която възниква само ако са налични значителни 
средства, които да бъдат похарчени, в повечето случаи е погрешна. В някои 
случаи бизнесът изобщо не може да поеме увеличението на разходите. 
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Например може да не е възможно да се възложи работа на подизпълнители. 
Все по-често опитът с претенции потвърждава, че намаленият брой компании, 
работещи в различни части на преработвателния сектор, води до трудности 
при намиране на подизпълнители, които едновременно имат желание и 
капацитет да поемат работа в кратки до средни по дължина срокове. При 
частична загуба, засегнала компания, която вече работи двадесет и четири 
часа на ден, седем дни в седмицата, или в която персоналът не желае или не 
може да работи извънредно, тогава желанието на част от директорите да 
направят допълнителни разходи, за да запазят  положението, може да бъде 
осуетено. 

 

Верига на доставките 
 
По-рано беше обърнато внимание на това, че инцидентите, възникващи в 
помещенията на доставчик или клиент, могат също да доведат до толкова 
съществени последици, както и инцидент, възникнал в помещенията. 
 

Разширението на собственото покритие за събития при клиенти или 
доставчици осигурява, че загубата „в резултат на прекъсване или повлияване 
върху бизнеса като следствие от загуба, разрушаване или повреда при 
отбелязаните ситуации или върху спомената собственост ще се счита за 
инцидент”, както ако те бяха възникнали в помещенията. 
 

Покритието ще се отнася или до конкретни клиенти/доставчици, или ще бъде 
общо покритие, отнасящо се до всички клиенти/доставчици, предмет на 
лимит на обезщетението. В случай на посочване на конкретни 
доставчици/клиенти съответните помещения (в Обединеното Кралство или в 
Северна Ирландия) трябва да бъдат изрично изброени. 
 

В случай, че се избере общо покритие, то се отнася до „доставчици, 
производители или преработватели на компоненти, стоки или материали” 
(при включено разширение за доставчици в покритието) и до клиенти, с които 
има съществуващи отношения (т.е. не се отнася до бъдещи клиенти) в 
Обединеното Кралство или в Северна Ирландия. 
 

Ще има също и лимити, приложими към неконкретни покрития за определени 
разширения за клиент или доставчик. При този случай застрахованият бизнес 
следва да избере определени лимити и съответно ще бъде начислена премия. 
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В случай на неконкретизиран списък от клиенти в практиката обикновено се 
прилага лимит от 10% от застрахователната сума за всеки един период. 
 

Трябва да отбележим, че към тези разширения към застрахователната полица 
се прилагат териториални ограничения, които включват Обединеното 
Кралство/Северна Ирландия, и поради това при отсъствие на специално 
допълнително разглеждане тези разширения не се отнасят за клиенти отвъд 
океана. 
 

Освен това в практиката е обичайно да се открие, че само ограничен обхват 
застраховани рискове се предоставят във връзка с помещенията на 
клиенти/доставчици. Не всички инциденти, които могат да бъдат покрити в 
самите помещения (например при покритие „Всички рискове“), биха били 
покрити, ако те са възникнали в обекти на трети страни. 
 

Има изискване застрахователното събитие (загуба, разрушаване или щета) да 
възникне в помещенията на клиенти/доставчици и да води до прекъсване или 
повлияване на бизнеса. 

 

Общи, неконкретни прекъсвания не са покрити. В практиката са необходими 
някакви доказателства за естеството на инцидента, който е претърпяла 
компанията на клиента/доставчика. 
 

Независимо от предходното съображение, няма никакви специални 
изисквания към самия клиент или доставчик той да има адекватно 
застрахователно покритие за инцидента или изобщо каквато и да е 
застраховка. Застрахователните договорености на клиента или доставчика 
нямат отношение. 
 

По отношение действието на полицата, разширението за доставчици изрично 
изключва покритие и за обществените комунални услуги в стандартната 
формулировка на Асоциацията на британските застрахователи и в много 
други формулировки в практиката – такива разширения могат да бъдат 
договорени отделно. Някои по-нови услуги могат да не бъдат изрично 
изключени. Доставчиците на интернет услуги  например могат да попаднат в 
определението за доставчици. Независимо от това, въздействието върху 
бизнеса на факта, че даден уебсайт не е достъпен поради инцидент в 
помещенията на доставчика на интернет услугите, е такова, каквото би било 
влиянието върху застрахования бизнес на инцидент в помещения на 
доставчик. 
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Необходимостта от разширение на покритието за клиенти или доставчици 
обикновено е  очевидна. Прекомерното осланяне на който и да е клиент или 
доставчик предполага необходимостта от това покритие. Само застрахованият 
бизнес знае, че такова търговско взаимоотношение съществува, и ако тази 
информация не е разкрита пред брокера и/или на застрахователя, може да 
възникне дефицит в обхвата на покритието на полицата, който би могъл да 
бъде избегнат. 
 

В практиката има много ситуации, при които не са предявени претенции 
съгласно покрития за неконкретизирани доставчици или клиенти, които биха 
били покрити по съответната полица, ако са били представени за 
обезщетяване. Това изглежда произтича от общата липса на осведоменост 
какви покрития на полици се предлагат, а има случаи, при които значителни 
инциденти причиняват несъстоятелност на доставчици, дължаща се факта, че 
никакви поръчки на суровини не са представени на доставчика, докато не са 
отстранени щети от пожар. Доставчикът може да е в невъзможност да оцелее 
след незастрахована, но съществена загуба на оборот. При един случай (а 
вероятно и при други) станало ясно впоследствие, че доставчиците са имали 
разширение на покритието за клиенти, макар и неконкретизирани, но не са 
знаели за това. Това може лесно да бъде направено, ако покритието не е 
специално изискано при сключване, но въпреки това е включено като част от  
комбинирана търговска застраховка. 
 

Има допълнителна застрахователна премия при придобиване на такива 
разширения за клиенти и/или доставчици. За да сте сигурни в 
платежоспособността на доставчиците или за да сте убедени, че поне няма да 
бъдат компрометирани след застрахователен инцидент, може да е по-разумно 
да поискате потвърждение преди какъвто и да е инцидент, че те са сключили 
подходящо разширение на покритието за клиент. Разходите за сключването 
биха били поети от клиентите, въпреки че след това ще бъдат прехвърлени 
обратно в цената. 
 

Покритие за загуба на печалба в резултат на 
забавяне в генерирането на приходи, вследствие на 
щета  
 
Стандартната полица срещу прекъсване на дейността осигурява покритие за 
определен период (максимален период на обезщетение), започващ от датата 
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на щетата. Това е подходящо за съществуващи приходни потоци, но съвсем не 
е така при приходен поток, който ще започне в бъдещето. 
 

Наемодател може да организира изграждането на нови помещения, които да 
отдава под наем, или производствен бизнес може да изгражда нова фабрика. 
И в двата случая щетата върху активите няма да повлияе на печалбата или 
загубата на бизнеса до момента, към който започват да се генерират 
приходи/печалби, ако не е бил инцидентът. 
 

Това е потвърдено от променената дефиниция за период на обезщетение при 
дефинираното по-горе покритие за загуба на печалба (за разлика от 
формулировката на стандартната  полица): 
 

Периодът, започващ от датата, от която, ако няма щета, 
оборотът би започнал да бъде печелен, и завършващ не по-късно от 
максималния период на обезщетение, по време на който 
резултатите от бизнеса ще бъдат под влияние на щетата. 

 

От това следва, че трябва да има определима дата, от която потокът на 
печалбата би възникнал, ако не е била налична щетата. На теория би трябвало 
да е лесно да се установи датата по отношение на строителни планове, 
графици за доставка на съоръжения и оборудване и т.н. 
 

Има друга причина за договаряне на дефинираното по-горе „Покритие за 
загуба на печалба“ в допълнение към отлагането на загубата. Стандартното 
покритие ще действа, когато има щета върху активите, които са собственост 
или са използвани от застрахования бизнес за целите на дейността в 
помещенията. В случаите, когато има активи в процес на изграждане, те не 
могат да бъдат предадени на застрахования бизнес от строителите към 
момента, когато те са пострадали от щетата. Поради това бизнесът нито ще ги 
притежава, нито ще ги използва. 

 

Стандартната формулировка на клаузата „Материална щета“ няма да бъде 
изпълнена при щета върху активи, които нито са собственост, нито се 
използват за целите на дейността, и покритието срещу прекъсване на 
дейността обикновено няма да бъде валидно. 
 

Не винаги е ясно кога е необходимо дефинираното по-горе покритие. Когато 
има добавяне на една допълнителна машина към линия от тринадесет 
съществуващи машини и когато водещото време за придобиване не е 
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значително, тогава стандартното покритие срещу прекъсване на дейността 
(като приемем, че е избран подходящ максимален период на обезщетение) 
вероятно би било достатъчно. 
 

В другата крайност е изграждането на нова фабрика на нов обект, която със 
сигурност ще изисква дефинираното по-горе покритие. Между тези два 
полюса ситуацията може да е по-малко ясна. 
 

Когато даден бизнес разширява производствения си капацитет в 
съществуващите помещения, финансовият бюджет за следващата година ще 
отрази инвестициите в такива активи в цифрите за предвиждания оборот. Тези 
инвестиции и допълнителният капацитет, който те представляват, биха били 
взети предвид при изчисляване на стандартния оборот за целите на 
установяване на окончателната стойност, макар че периодът, който се 
разглежда, по-скоро все още предстои спрямо датата на щетата, отколкото 
спрямо датата, от която приходният поток от разширения капацитет би 
стартирал. 
 

Има един практически въпрос, който трябва да бъде разгледан при договаряне 
на дефинираното по-горе покритие, и това е оценката на застрахователната 
сума. Всяко съществено увеличаване на капитала обикновено е съпътствано 
от бизнес план, оправдаващ такова увеличение по отношение на оборот и 
печалба, която следва да бъде генерирана от него. Застрахованият бизнес 
може да бъде недоволен, ако прогнозата е приета по номинална стойност за 
целите на премията, но впоследствие бъде счетена като незадоволителна и 
ненадеждна основа за определяне на стойността в случай на предявена 
претенция. 
 

Това контрастира с повечето претенции, при които декларациите, направени 
при стартиране на периода на полицата, могат да бъдат сравнени с 
действителното (историческо) финансово изпълнение  (което често е 
подкрепено от възстановяване на ДДС или документация на трети страни). 
При развитие, което все още не е стартирало, може да има малко 
потвърждения за стойността, които да са различни от първоначална прогноза. 
Поради това преди договаряне на посоченото по-горе покритие и с цел да се 
избегнат очаквани трудности, е препоръчително застрахованият бизнес да 
обсъди в детайли със застрахователя/брокера базата за определяне на 
застрахователната стойност, в случай че възникне застрахователно събитие. 
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Това не означава, че прогнозите са без стойност. За бизнес с разумна 
финансова история  ще бъде възможно да потвърди точността на 
прогнозиране и подготовка на бюджета. Паралелна ситуация по отношение 
рентабилността на нов отдел може да бъде открита по отношение на нови 
дейности. Клаузата „Нови дейности“ потвърждава, че може да не съществуват 
исторически финансови записи за нова дейност, пострадала от 
застрахователен инцидент, и на практика приема, че за договаряне на 
окончателна стойност при каквато и да е претенция трябва да се използва най-
добрата очаквана оценка, основана на наличната информация. 
 

Механизмът на действие на дефинираното по-горе покритие е паралелен на 
стандартната формулировка. Стандартният оборот отразява оборота, който би 
бил генериран, ако не се е била случила щетата в рамките на максималния 
период на обезщетение. Както беше споменато по-горе, този период започва, 
когато производството би започнало, ако не е била налична щетата. Нормата 
на брутна печалба е нормата, която би била генерирана в рамките на този 
бъдещ период. 
 

Съществува известна аномалия по отношение на увеличените разходи. 
Периодът на обезщетение за дефинираното по-горе покритие няма да започне 
преди датата, на която печалбата би започнала да бъде генерирана, ако не е 
настъпила щетата. 
 

Ако пожар засегне активи в строителство, може да има желание да бъдат 
направени извънредни разходи, за да се ускори ремонта, така че започването 
на производството  да се доближи максимално възможно до първоначално 
планираната дата. Ако тези разходи бъдат направени, това би било преди 
Максималния Период на Обезщетение. 
 

Технически погледнато, увеличените разходи, направени преди стартирането 
на периода на обезщетение, не се вземат предвид. Формулировката не 
предвижда никакво покритие за такива разходи при ускоряване на ремонтите, 
за да се доведе датата, на която печалбата започва да се генерира  обратно, до 
първоначално предвидената дата. Също толкова парадоксално, всички 
спестявания на разходи, направени преди първоначално предвидената дата на 
стартиране (ако не беше застрахователното събитие), няма да бъдат начислени 
в полза на застрахователя. 
 

В действителност, би било за предпочитане да се избягват значителни загуби 
на брутна печалба, ако могат да бъдат поети увеличени разходи, за да се 
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намалят загубите. Въпреки това след обсъждане, дори ако застрахователят 
поеме увеличените разходи преди започване на периода на обезщетение, все 
пак ще има забавяне, докато бъдат изследвани прогнозните цифри. Това 
неминуемо ще отнеме повече време, отколкото оценката на стандартния 
оборот при претенция за помещенията поради липсата на предходни 
търговски данни, свързани с новия елемент на дейността. 
 

Необходимостта застрахованият бизнес да съобщи възможно най-бързо всеки 
предложен план за ограничаване на щетите, е съществена, за да могат да 
бъдат разгледани ползите от него. Може да е добра идея да се обсъди със 
застрахования бизнес (към момента на сключване на дефинираното по-горе 
покритие) дали всички допълнителни разходи могат да бъдат направени, ако 
възникне инцидент, и ако е така, какъв тип разходи се предвиждат. 
Обсъждането може да се направи със застрахователите, за да се избегнат 
недоразумения при предявяване на претенция и за да се установи дали има 
последователност на намеренията и какво включва предоставеното покритие. 
 
 

Разширение за комунални услуги 
 
Тази клауза разширява покритието, така че да поеме инциденти извън 
помещенията, както и да разшири обхвата на рисковете. 
 

Има две различни разширения, достъпни при застраховане на комунални 
услуги. 
 

Първото разширение покрива загуба (застрахована от полицата) в 
резултат на загуба, разрушаване или повреда на наземни помещения на 
доставчиците на комунални услуги: доставчици на електричество, газ, 
вода или телекомуникации. Покритието ще бъде ограничено до 
Обединеното Кралство или Северна Ирландия и е честа практика, ако не е 
включено в стандартната формулировка, застраховката да бъде срещу 
ограничен обхват рискове. 
 

Това разширение изисква инцидентът да бъде в помещения на доставчиците 
на комунални услуги и щетата да възникне така, че да причини прекъсване на 
доставката. 
 

От практическа гледна точка е много необичайно да бъдат изплатени 
претенции съгласно това конкретно разширение. Това отчасти е така, защото 
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може в някаква степен да бъде променено направлението на доставките от 
компанията за комунални услуги след каквато и да е повреда на наземните 
помещения. По-важно е, че голяма част от претенциите за повреди в 
захранването възникват поради инцидент между генериращата централа и 
застрахованите помещения, като се засягат кабелите  например, ако става 
дума за електричество. 

 

Важно е да се отбележи, че се настоява терминът „помещения“ да съдържа 
инспекционни шахти в настилките, за да се позволи достъп до газовите или 
електрическите инсталации, и поради това покритието е по-широко, 
отколкото ако се отнася само до отдадените помещения, върху които стои 
сградата. 
 

Вторият вид разширение на покритието за комунални услуги покрива 
прекъсване или негативно влияние върху бизнеса поради случаен отказ 
на комунална услуга (електричество, газ, вода, телекомуникации) в 
мястото на доставка към помещенията на застрахования бизнес. Това ще 
бъде главният спирателен кран при водоснабдяване, измервателният уред на 
доставчика в случай на газоснабдяване и края на клемите в случай на 
електроснабдяване. 
 

Случайната повреда на кабелната мрежа, особено в близост до железопътни 
мрежи или канали, е често срещана (дължаща се  в случай на канали, на 
концентрацията на услуги на местата в близост до мостове). 
 

Преобладаващата част от претенциите за комунални услуги са свързани с 
последното разширение. Ако застрахованият бизнес определи 
необходимостта от покритие във връзка с прекъсване на комунална услуга, ще 
се постигне най-голяма ефективност по-скоро чрез това разширение, 
отколкото чрез алтернативно покритие само за помещенията на доставчика. 
 

Важно е да се отбележи, че има определени точки в захранващите кабелни 
мрежи или тръбопроводи, преди които трябва да е възникнал инцидент 
съгласно това разширение, за да бъде то валидно. Логиката на това е, че ако 
има щета отвъд тези точки, те представляват собственост, за която е 
отговорен застрахованият, и биха генерирали стандартна претенция за 
материална щета, което на свой ред удовлетворява клаузата за материална 
щета и позволява да бъде предявена „нормална“ претенция за прекъсване на 
дейността. Има случаи, при които трябва да бъде обърнато внимание на 
факта, че приложимостта на покритието е „черно – бяла“. В търговските 
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центрове например, може да възникне повреда при доставка на комунална 
услуга до магазините на наемателите, въпреки че не е имало повреда при 
доставката на търговския център като цяло. Ако е било обсъждано 
предварително, че при пожар в търговския център например, под 
„помещения“ по-скоро следва да се разбира търговският център като цяло, 
отколкото само магазин на наемател, тогава такъв довод може да създаде 
трудности при представяне на  претенция за комунална услуга. Ясно е, че 
трябва да има последователност при определяне, дали под „помещения“ 
трябва да се приема търговският център като цяло, или само магазин на 
наемател, за целите на задействане на покритие срещу прекъсване на 
дейността, независимо от типа на възникналия инцидент. 

 

Може да има допълнителен период от време, след който се задейства 
обезщетението по полицата или самоучастие.. В сравнение с главните рискове 
от пожар, наводнение и т.н., тук обикновено се договарят кратки Максимални 
Периоди на Обезщетение. Такива по-кратки периоди потвърждават, че 
прекъсванията в доставката на комунални услуги обикновено са с много 
ограничена продължителност. Загубите от прекъсване на дейността 
обикновено ще бъдат по-ограничени, от тези възникващи от пожари или 
наводнения. 
 

Въпреки това могат да възникнат сценарии, застрашаващи например 
колцентрове, с краткосрочни или дългосрочни загуби, ако възникне повреда в 
телекомуникациите в критичен момент от цикъла на продажбите. Отделни 
значими клиенти биха могли да изтеглят бизнеса си за неограничено време. 
Потвърждение, че максималният период на обезщетение е достатъчно дълъг 
при сключване на застраховката, може да предотврати последващи 
недоразумения. 
 

Покритието за телекомуникации трябва да бъде разгледано не само от гледна 
точка на телефонията, но по-важно е да се разгледа от гледна точка трансфер 
на данни, използване на интернет и като цяло - на цифрова комуникация. 
Рисковете на цифровите аспекти на търговията са разгледани по-долу, за да се 
позволи по-детайлното им разбиране. 
 

Между другото, трябва да отбележим, че има съществени изключения, 
особено от разширението за комунални услуги, най-вече за умишлените 
действия на доставчика. Повреда при клемите няма да бъде покрита, ако 
електрическата компания например е изолирала захранването, за да се 
позволи извършване на необходима работа. 
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И накрая, трябва да отбележим, че разширенията за комунални услуги по-
скоро разширяват покритието срещу прекъсване на дейността, отколкото 
покритието за материални щети. Разваляне на стока или прекратяване на 
работа в процес на извършване, които настъпват вследствие на прекъсване на 
захранването, не би било възможно да бъдат претендирани съгласно това 
разширение, макар че може да бъде отнесено отделно като част от раздела за 
материални щети р полицата. Това съответства на разваляне на стока, 
възникващо след пожар или наводнение например. 
 
 

Отказ на достъп 
 

Стандартната формулировка на Асоциацията на британските застрахователи е 
както следва: 
 

Собственост в близост до помещенията, чиято загуба, разрушаване или 
повреда предотвратява или възпрепятства използването на помещенията 
или нарушава достъпа до тях, независимо дали помещенията или 
собствеността на застрахования е повредена или не, но като се изключва 
загубата, разрушението или повредата на собствеността на всички 
доставчици, от които застрахованият получава услуги като 
електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване или телекомуникации, 
което предотвратява или възпрепятства доставката на такива услуги към 
помещенията. 
 

Има изисквания относно настъпването на специфично събитие и на щета, 
която е засегнала собствеността в близост. Няма покритие за изпълнители, 
извършващи поддръжка на пътища или комунални услуги в околността, или 
за ограничения на достъпа, които са наложени от местна власт, за да се 
позволят например строителни дейности в околността. 
 

Някои пакетни полици осигуряват покритие срещу отказ на достъп, като 
разширяват стандартното покритие, което изисква щети по помещенията за 
предявяване на претенции за прекъсване на дейността, следващо щетата във 
или в близост до помещенията. 
 

Терминът „околност“ не е дефиниран точно, но радиус до двадесет и пет мили 
от помещенията се среща в съдебната практика. Въпросът е по-скоро до каква 
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степен може да се създаде директна връзка между щетата и помещенията, 
отколкото точното разстояние между двете.  
 

Да разгледаме кафене, което обслужва туристи на остров, свързан със сушата 
чрез един мост, който се намира на пет мили от кафенето. Повреда на 
свързващия мост вероятно би била счетена като възникнала в околността. От 
друга страна, повреда в място на пет мили от помещения, достъпни от 
няколко посоки и няколко пътя, може да не бъде счетено за околност. Би 
трябвало да бъдат разгледани характеристиките на всеки конкретен случай. 
 

Важно е да се отбележи, че докато това разширение често се отнася до отказ 
или възпрепятстване на достъпа, покритието има по-широк обхват, който 
позволява възпрепятстването на използването или достъпа до помещенията. 
 

Възпрепятстването не се квалифицира или определя като количество, нито се 
прави разлика между автомобилно или пешеходно използване. Препятствие, в 
резултат на повреда, която е в околността, ще задейства покритието точно 
както и тотално възпрепятстване. (Все пак ще е необходимо да се 
демонстрира, че всяко намаление на търговските данни може да бъде 
свързано с пречката. Аналогично, както  удовлетворяването на клаузата 
„материална щета“ няма да позволи претенция за загуба, която не е 
вследствие на щетата, трябва да има ефект от причинно-следствена връзка. 
Идентификацията на някаква форма на възпрепятстване сама по себе си не 
допуска претенция за всички или за някаква вариация в дейността след това 
събитие.) 
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Понякога може да е трудно да се заключи, че е възникнала пречка или 
продължава да възниква някакво препятствие. Да разгледаме следната 
ситуация: 

 
 

Горната диаграма представлява част от градски център. Радиалният 
околовръстен път е вътрешен околовръстен път. Пазаруващите обикновено 
биха използвали паркингите непосредствено до вътрешния околовръстен 
път, за да достигнат пеш до централните търговски центрове на 
приблизително пет минути път. Локалното място за отдих е театър, 
който предлага сутрешни и вечерни представления. Неговите работни 
часове са отразени огледално от застрахования бизнес, който предлага кафе 
и леки закуски през деня и тексаско (мексиканска вечеря) вечер. 
 

Повредата е възникнала в точката, маркирана с 'X' – входа на еднопосочна 
улица, която преминава покрай застрахования ресторант и над театъра. 
Вследствие на щетата до улицата няма достъп. След около четири часа 
пешеходците са допуснати да преминават пеша по улицата, издигнато е 
скеле с дървени греди отгоре, за да се предотврати падането на отломки 
върху преминаващите. Достъпът на автомобили не е бил възможен. След 

Локално място за 

отдих

Стъпала 

Автомобилен паркинг 

на Съвета

Застраховани помещения

(включително паркинг) 
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около две седмици знакът „Влизането забранено“ в другия край на пътя е 
отстранен. (Служители на съвета залепили черна лента върху знака.) 
Временни знаци са  поставени в другия край на улицата като потвърждение 
на новата временна организация, но те често били премествани от  
младежи. След един месец скелето било най-накрая преместено и е бил 
разрешен достъп както на пешеходци, така и на автомобили. 
 

Трябва да отбележим, че пешеходците са имали достъп до паркинга в 
непосредствена близост до застрахования бизнес чрез използване на няколко 
стъпала, които били на около петнадесет метра от точката на повредата. 
 

Очевидно никога не е имало пълен отказ на достъп до помещенията на 
застрахования бизнес. Пешеходците поне са можели да преминават обратно 
по еднопосочната улица и са имали достъп непрекъснато без ограничения. 
Доколкото става дума за възпрепятстване, то може да бъде оспорено, тъй като 
пешеходците са можели да използват алтернативни стъпала и да преминават 
през паркинга без никакви трудности, за да стигнат до застрахования бизнес. 
Това обаче предполага, че те са знаели за близките стълби (тяхното наличие 
не е било очевидно поради разположението на една стена). Било прието, че за 
пешеходците блокирането на пътя от едната страна наистина представлява 
препятствие. Освен това било прието, че и първоначалното и последващото 
възпрепятстване на достъпа на коли до помещенията чрез променените 
приоритетни пътища означава, че покритието следва да покрие загубите за 
периода. Съществуването на отказ на достъп за автомобилите, независимо, че 
пешеходците са могли скоро след инцидента да достигнат до зоната по 
обичайния начин, било достатъчно.  
 

Въпреки че не се отнася директно до случая, описан по-горе, би могъл да се 
предвиди сценарий, при който щети върху близкия театър биха могли да 
предизвикат предявяване на претенция за отказ на достъп от страна на 
ресторанта. Това обаче би могло да се влоши при липса на театъра. Този 
последен елемент на загубата, поради това, че може да бъде определен 
количествено, не може да покрит без разширение на покритието за загуба на 
интерес. 
 

При друг случай застрахованият бизнес създал клуб (бар/ресторант) в 
статичен караванен обект. Издигнат път преминавал от обекта до клуба. След 
проливен дъжд и наводнение обектът подгизнал и станал изключително 
кален, така че автомобилите можели да преминат по пътя до клуба, но не 
можели реално да напуснат пътя, за да достигнат статичните каравани, без 
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сериозно да затънат. Пешеходците можели с подходящи гумени ботуши да 
достигнат статичните каравани. 
 

За съжаление, в конкретния случай не е имало пречка за достъпа до самия 
застрахован бизнес. До него е можело да се стигне чрез издигнатия път. 
Предполага се, че целият обект следва да бъде разглеждан като “помещения“. 
Това не би помогнало, тъй като от главния път лесно би могло да се достигне 
до обекта. По отношение на целия обект има по-скоро отказ на достъп в самия 
обект, отколкото до него. В този конкретен случай застрахователното 
покритие не би било от помощ. 
 

Въпросът за дефиниране на това какво се разбира под „помещения“, беше 
повдигнат по-горе по отношение на разширението “Комунални услуги“ и 
трябва да се обръща внимание при формулирането на определение за 
„помещения“. Дали в случая става дума за клуб в статичен караванен парк или 
за обект за търговия на дребно в търговски център, и в двата случая се 
препоръчва да се внесе яснота между застрахования бизнес и застрахователя 
по отношение на това какво ще се счита за „помещения“, което е необходимо 
за целите на разглеждане на покритието срещу прекъсване на дейността 
(последователно, независимо от риска). 
 

Трябва да се отбележи, че това покритие се отнася до физическо 
възпрепятстване или отказ на достъп. Нежеланието за достигане до 
помещенията не е достатъчно. 
 

Загуба на интерес 
 
Стандартните „Общи условия“ биха интерпретирали прекъсването и 
повлияването върху бизнеса по отношение на: Разрушаване или повреда на 
собственост в близост до помещенията може директно да причини на 
застрахования загуба на клиенти поради загуба на удобства в 
непосредствената околност на помещенията, независимо дали помещенията 
или собствеността на застрахования са повредени или не. 
 

Това покритие в значителна степен се отнася и за случаи, при които даден 

бизнес разчита на съществуването на съседни съоръжения, за да генерира 

приходите си. Ресторантите, разположени до театри, могат да разчитат на тях 

за голяма част от приходите си. Магазините могат да се радват на оживена 

търговия поради съществуването на голяма търговска верига. Кафенетата 
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могат да бъдат поддържани от служителите на голям местен производител – 

има много примери, които могат да бъдат цитирани. В тези случаи липсата на 

източник на интерес може да доведе до загуби, които са толкова съществени, 

колкото и щета в самите помещения, а това доказва, че на необходимостта от 

такова разширение трябва сериозно да бъде разгледана. 

 

Както при покритието за отказ/възпрепятстване на достъпа, така при това 

покритие  „близостта“ не е дефинирана, въпреки че думата „непосредствена“ 

е поставена преди нея във формулировката. Макар че това все още не е 

термин, който се определя количествено, формулировката представлява 

намерение да се ограничи обхвата на покритието в сравнение с разширението 

за отказ на достъп. 

 

При договаряне на покритие срещу загуба на интерес застрахованият бизнес 

почти сигурно е определил интереса, срещу чиято загуба той търси покритие, 

и за да се избегнат недоразумения, това може изрично да бъде определено 

пред застрахователите с ясно дефиниране на „близостта”, за да се 

предотвратят всякакви трудности при претенция. 

 

Покритието срещу загуба на интерес по-скоро се отнася до загуба на съседна 

атракция, отколкото до намаляване на интереса към самия бизнес. След 

застрахователно събитие, даден бизнес може да пострада от слухове на 

конкуренти и загуба на репутация или това може да доведе до опетняване на 

имиджа на самия бизнес. Слуховете/ опетняването не са застрахователни 

събития. Загуба, произтичаща от слух, не би била покрита, макар че не е и 

изрично изключена. В случаи, при които слух граничи с щета, която в 

противен случай би била застрахована, ако отделното финансово влияние на 

слуха не може да се определи, то тогава се покрива цялата загуба. 
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В много редки случаи може да бъде демонстрирано, че всяко влияние върху 
бизнеса възниква единствено от слух. Да разгледаме следния пример. 
 

 
 

Щети от пожар върху застраховани помещения от съседни  

 

В този случай е имало пожар в автомобилен салон и автомобили на паркинг, 
който е в близост до застрахован бизнес, продаващ мека мебел и друго 
обзавеждане на главната улица в градско предградие. Щетите от пожара в 
автомобилния салон са причинили повреда на страничната част на сградата, 
която била заета от застрахования бизнес и на която той бил собственик, 
макар че никакъв пушек не е проникнал вътре. От предната част на 
помещенията не е видно, че изобщо бизнесът е претърпял някакви загуби. 
Независимо от това местно радио е съобщило, че е имало щети при търговеца 
на мебели, и вследствие на това е възникнал съществен спад на оборота и 
брутната печалба. 
 

Клаузата „Материална щета“ е била удовлетворена (имало е външна щета 
върху страничната част на сградата). Въпреки това никакъв дим или повреди 
не са били видни нито отпред, нито отстрани на помещенията и поради това 
загубата се е дължала само на слуховете и на съобщенията в местната преса. 
Никакви плащания не са направени от застрахователите. 
 

Такива примери са много редки. Намалението на оборота, последвало щетата, 
и влошаването, като следствие от слуха, обикновено не могат да бъдат 
разграничени. Примерът е представен все пак за пълнота. Щетите върху 

Паркинг 

Застрахован 
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репутацията не са нещо, което към момента се покрива. Щета върху бизнес 
марка към момента се покрива чрез избор на подходящ по продължителност 
максимален период на обезщетение (ако марката е понесла щети, които се 
състоят в намален оборот). 
 

Инженерингови полици 
 
Инженеринговите полици предлагат покритие в три направления, които са: 
авария, случайна щета и загуба на комунална услуга. 
 

1. Авария 
Желанието за покритие срещу авария неизменно е основна причина за 
приемане на инженерингова полица. Аварията няма да бъде покрита по 
стандартни общи условия на полица – просто няма да представлява 
застрахователно събитие или щета. 
 

Покритието срещу авария не е заместител на подходяща програма за 
поддръжка на машините. Постепенно причини за щети от начина на 
опериране на машините и аспектите на износване и скъсване ще бъдат 
изключени. Има постоянна необходимост да се организират нужните 
законови проверки на предприятието и машините и да се спазва режимът на 
тяхната поддръжка, който е представен на застрахователите при сключване на 
полицата. Трябва да се отбележи, че е необходимо не само да се извършва 
поддръжка на машините, но и да се доказва. Невъзможността да се направи 
това води до трудности, ако естеството на аварията е несигурно. 
Свидетелствата за режима на планирана поддръжка могат да внесат яснота и 
спомогнат за правилно разрешаване при претенция. 

 

2. Случайна щета 
Типът на инцидента, който води до претенция, съгласно покритие за случайна 
щета е включен в полицата „Всички рискове”. Поради това необходимостта 
от дефиниране на „случайна щета“ е по-вероятно да бъде необходимо за 
комбинирана полица, която е на база „наименовани опасности”, отколкото на 
база „всички рискове”. 
 

Покритието се отнася до внезапна и непредвидена щета, настъпила 
вследствие на случайна причина. Постепенно възникващи причини, както и 
износването и скъсването отново се изключват. Трябва също да се отбележи, 
че покритието е свързано с машини и  съоръжения в помещенията. Би било 
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необходимо да се договори отделно  покритие за транспортиране на 
съоръжението, ако то бъде преместено. В миналото значителна щета е 
причинена на съоръжение, изнесено от предприятието за поддръжка. Такава 
щета, която не възниква в помещенията, не се покрива. 

3. Комунални услуги 
Допълненията комунални услуги са достъпни като част от общо търговско 
покритие, както беше разгледано по-рано. Покритието „комунални услуги“ 
съгласно инженерингова полица позволява разширението да бъде свързано 
по-скоро с конкретна машина, отколкото с помещенията като цяло, което 
понякога осигурява предимство. 
 

Свързването на покритието с конкретни машини се осъществява и чрез 
покрития „авария“ и „случайна щета“. Това по-скоро е свързано с конкретни 
елементи от предприятието, отколкото общо покритие на цялото предприятие 
и оборудването на помещенията. 
 

Има два специфични аспекта на инженеринговите полици, които не се 
откриват при стандартни комбинирани търговски покрития. 
 

Първо, максималните периоди на обезщетение често са много по-кратки, 
отколкото основното покритие. Три месеца са типичен период, а обхват 
между един и шест месеца е най-често срещаният. Логиката за тримесечен 
максимален период на обезщетение за авария, в сравнение например с много 
по-дълъг период на обезщетение за щета, причинена от пожар, потвърждава 
потенциално по-широкия обхват на щети от пожар. 
 

Има обаче и допускане, че щетата върху конкретна машина може да бъде 
отстранена по-лесно и по-бързо от щета от пожар или наводнение. 
Определено такъв би бил случаят,  когато компания производител наема 
персонал по поддръжката, който може да осигури труда и експертизата да 
извърши ремонта. Необходимостта да бъдат получени резервни части е 
единствената причина за забавяне. 
 

Такъв е случаят с много производства, тъй като съоръженията и оборудването 
стават все по-сложни, така че обхватът на вътрешна поддръжка може да бъде 
ограничен и да е необходимо да се разчита на външни доставчици. Може да 
има ограничен достъп до резервни части, както и необходимост да се изчакат 
специалисти от доставчика на машината, за да се инсталират тези части, 
когато бъдат доставени. 
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Влиянието на тези фактори (аналогично на все по-голямото усъвършенстване 
на автомобилите, при което се ограничава възможността любител сам да 
извършва своя собствена поддръжка) показва, че необходимостта от 
подходящ максимален период на обезщетение съгласно инженерингова 
полица е също толкова важно, колкото и при обща комбинирана търговска 
полица. Все по-често период от три месеца се счита за недостатъчен. 
 

Второ, покритието на инженерингова полица обикновено включва ексцес или 
безусловно самоучастие по отношение по-скоро на време, отколкото по 
отношение на фиксирана  парична сума. (Това може да бъде франшиз или 
условно самоучастие, а не ексцес или безусловно самоучастие, при който 
цялата загуба се покрива, ако посоченият период от време е надвишен, без 
никакво намаление, докато безусловното самоучастието се намалява, 
независимо от продължителността на инцидента.) Обикновено не се посочва 
изрично дали периодът на безусловно самоучастие или ексцес / франшиз 
започва с възникване на щетата, или с появата на загуба от прекъсване на 
дейността. 
 

Да разгледаме инцидент, който възниква в 5.00 часа, петък вечерта в 
компания, която обикновено не работи в събота и неделя. Ако има 
четиридесет и осем часов период на ексцес или безусловно самоучастие, в 
хронологично отношение този период изчита в събота/ неделя, когато не се 
извършва никакво производство, независимо от инцидента. По принцип, 
формулировката на полицата трябва да бъде направена по номинална 
стойност и като се използва ежедневна интерпретация на езика, освен ако не 
съществува неопределеност или специфична необходимост да бъде направено 
по друг начин. Четиридесет и осем часов период на ексцес, следователно 
трябва хронологично да следва от момента на щетата по същия начин както и 
максималния период на обезщетение започва от момента на щетата. 
 

Възможно е да има изкушение след инцидента увеличението на разходите да 
се отложи до изтичане на допълнителния период. Така не се избягва 
прилагането на самоучастието (ексцеса) от време. Ако загубите на брутна 
печалба незабавно след инцидента не се заплащат поради периода на ексцес, 
всички увеличени разходи, предприети (по което и да е време), за да се 
избягват такива загуби по дефиниция биха били икономически 
нецелесъобразни. Важно е времето на загуба на брутна печалба, а не времето 
на увеличените разходи. Като следствие, увеличените разходи, направени в 
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рамките на периода на ексцес за ограничаване на загубите на брутна печалба 
след това биха били покрити. 
 

Трябва да се отбележи, че аспектите на риска, които могат да бъдат особено 
важни за общ търговски застраховател, може да се възприемат по-скоро като 
достойнства, отколкото като недостатъци от страна на инженерингов 
застраховател. Да разгледаме компания, която произвежда мебели от борова 
дървесина. Наличието на значителни количества в буферен склад може да 
представлява риск от пожар от гледна точка на застрахователя. Инженерен 
застраховател би приветствал буферен склад, независимо от суровините в 
склада, тъй като той представлява възможност за намаляване на загуба на 
брутна печалба. От друга страна, наличието на спринклери в склада може да 
направи по-благоприятна позицията на застрахователя, но може да са 
незначителни за инженерен застраховател. 
 

Следва да отбележим, че това покритие е покритие срещу прекъсване на 
дейността и след авария, както например прекъсване на електрическото 
захранване при разширение за комунални услуги, всяко разваляне на  стоката 
на склад  няма да доведе до изплащане на самата стока. Втвърдяването на 
пластмасови пелети в екструдерна линия може да бъде проблем така, както 
втвърдяването на метал в съдове за леене или матрици. Такива отпадъчни 
материали от щета не се покриват. 
 

И накрая, нека да обърнем внимание на някои съпътстващи причини за загуба. 
Ако се счупи глава на машина поради износване и скъсване на сачмен лагер, 
вследствие на удара може да се повреди и фундамента (леглото) на машината. 
Последващата щета от удара би била застрахована, но ще се изключи самата 
повреда от износване и скъсване. В повечето ситуации застрахователната 
причина надхвърля и отменя изключената причина, така че цялата загуба ще 
бъде покрита. Има случаи обаче, при които смяната на част, която е износена, 
отнема по-дълго време, отколкото ремонтът на застрахователната щета. При 
такива ситуации изключването би било изцяло отменено и би увеличило 
плащането, дължимо от застрахователите. 
 

Глоби и неустойки 
 
Плащане, което трябва да бъде направено към клиент поради наличието на 
договор,  не би могло, както беше отбелязано по-рано, да попадне в обхвата 
на увеличените разходи за дейността. То би възникнало преди всичко поради 
наличния договор, а не само за да се избегне бъдещо намаляване на оборота. 
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Но не би било покрито като допълнително увеличение на разходите за 
дейността.  

 

Такова плащане не би било разумно и необходимо да бъде направено, за да се 
избегне прекъсване на дейността, а отново поради съществуването на 
договор. 
 

Ако намерението е да се сключи застраховка срещу договорни неустойки, 
тогава към полицата трябва да бъде добавено разширение за глоби и 
неустойки. Този елемент ще бъде предмет на отделен лимит на обезщетение, 
отнасящ се до плащания, за които има законово задължение да бъдат платени 
за всяко нарушение на договор, вследствие на инцидент. 
 

Сред компаниите, които най-често са изложени на договорни неустойки, са 
онези фирми, които доставят спомагателно оборудване на автомобилните 
производители – глобите на час достигат до £30 000, и могат да се приложат 
при прекъсване на производството. Ако намерението е било защита срещу 
последствията от инцидент през дванадесетмесечен максимален период на 
обезщетение, стойността в риск за един час на основа 24/7 би достигнала 
сумата от около £262 милиона. Премията за такава сума може да надвиши 
годишната печалба, генерирана от бизнеса, и може да не е разумно да бъде 
поета. 
 

Разходите за договорни неустойки от такава големина като част от 
застрахователна програма не са икономически оправдани и би било по-добре, 
ако те се адресират към по-широко управление на риска в компанията. 
 

Не можем да кажем, че по-ниско ниво на обезщетение, покриващо по-кратък 
период, не е препоръчително, но в примера с автомобилното производството 
това все пак  представлява стойност от около £60 000 000 за тримесечен 
период, а по-кратък максимален период на обезщетение при инженерна 
полица не се предвижда. Дори £1 000 000 покритие би представлявало само 
дневното производство. 
 

Много компании не са изправени пред договорни неустойки от такава 
величина и за тях  адресирането на риска като част от застрахователната 
програма може да не е подходящо. Нивото на обезщетение, по дефиниция, ще 
бъде продиктувано от най-голямата договорна експозиция към клиент. 
Застрахованият бизнес трябва да може да установи без затруднение и какви 
премии могат да бъдат получени. Тогава може да се разгледа икономическата 
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целесъобразност  на застраховането или покриването на риска по какъвто и да 
е друг начин. 
 

При липса на официални писмени договори все пак може да съществува 
случай, при който обичаят или практиката в конкретни производства налагат 
плащане към клиентите, когато им е причинено неудобство, независимо дали 
събитието е застрахователно или не.  

 

При тази ситуация плащанията на неустойки биха били от договорен 
характер, макар че няма писмено свидетелство за това. Такъв може да бъде 
случаят със супермаркети, които изискват плащания, представляващи 
печалбата, която те биха постигнали при продажбата на даден продукт от 
лавиците (независимо, че те са запълнили мястото на лавиците и са 
генерирали алтернативна печалба). Докато такива претенции могат да бъдат 
отхвърлени, както на основа отговорност, така и на основа сума, договорните 
плащания все пак трябва да бъдат направени, ако такава е практиката. 
 

Проучване и развитие 
 
Проучванията често представляват изследване или прилагане на нови 
технологии, или изследване на качества на материали, или пък става дума за 
общо експериментиране с широкообхватни цели, които, ако бъдат изпълнени, 
биха позволили извършване на допълнителна  изследователска работа. 
 

Това трябва да се разграничи от развойната дейност, която е най-общо 
насочена към прилагане на общо проучване и разработване на конкретни 
нови продукти за продажба. 
 

Във фармацевтичната промишленост развойната дейност може да следва 
сравнително бързо след проучване или може да бъде предложена като 
непредвиден страничен ефект от проучване, насочено в друга посока. 
Разработването на таблетките „Виагра“ е пример за това – те са продукт, 
който е разработен въз основа на проучване, което първоначално е било 
насочено към прилагане при сърдечни заболявания. 
 

Когато периодът на разработване е сравнително кратък, а максималният 
период на обезщетение е съответно продължителен, щета, която засяга 
проекта и помещенията, може да бъде щедро покрита съгласно съществуващо 
покритие брутна печалба – разходите за разработване е малко вероятно да не 
бъдат застраховани. 
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Ако развойната дейност е преотстъпена на трета страна, изцяло или само част 
от нея, тогава инцидент може да възникне там, което не би задействало 
покритие по полица, тъй като може да не удовлетворява изискването на 
клаузата за материална щета. От гледна точка на застрахования бизнес това 
почти идеално би било покрито от разширение, което допълва дефиницията за 
помещения, макар и за сметка на намален обхват рискове и предмет на 
вътрешно ограничаване. 
 

Проучванията имат по-малко насочен фокус, и  по същия начин, както 
периодите за разработване на продукт, текущите проучвания в продължение 
на години могат да не доведат до генериране на оборот.  Затова щета, която е 
засегнала проучвателните активи, е малко вероятно да доведе до намаление на 
оборота или каквото и да е плащане съгласно елемент брутна печалба. Ако 
брутната печалба не е в риск, тогава по дефиниция никакви увеличени 
разходи не биха могли да бъдат платени, тъй като те автоматично се считат за 
икономически неизгодни. 
 

За да се справи с това, може да бъде договорен отделен елемент с ограничение 
на обезщетението по отношение проучване и развитие, което обикновено 
покрива пропорционална част от разходите за проучване и развитие на 
седмичната база, предмет на максималния период на обезщетение. 
Покритието би позволило и възстановяване на проучване, което е изгубено и 
което трябва да бъде възстановено. 
 

В тези ситуации, при които проучването представлява създаване на данни, 
които сами по себе си се запазват и съхраняват извън обекта, тогава 
необходимостта от възстановяване може да бъде намалена. Извършвани 
лабораторни тестове могат да бъдат  загубени, както би могло да бъде 
изгубено хартиено копие на статистическо изследване или анализ. Лекотата 
на заместване както на информацията, получена от проучването, така и на 
активите, използвани като цяло в проучвателния отдел, ще продиктува 
необходимостта от това разширение. 
 

В миналото са изпитвани трудности при замяна на сложни лазерни или 
електронни системи, за които може да са били необходими много месеци. 
Щета върху проучвателно оборудване в университети може да изисква 
възстановяване на вече извършена работа (особено ако е необходимо 
повторение на някои по-ранни проучвания, които да съответстват на проверка 
или качествен контрол). Освен това трябва да се разгледа и въпросът дали са 
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получени субсидии за поддържане на обучението на студентите в съответната 
катедра или излагат ли се на риск търговското спонсориране, ако проучването 
бъде прекъснато. 
 

Препоръчва се периодът от време за замяна на съществените елементи на 
съоръженията в проучвателния отдел да се разглежда по съвсем същия начин, 
както в производствен цех. Лекотата на замяна на разработените данни също 
трябва да бъде обсъдена и правилно да се определи съществуването на всички 
приходни потоци, които могат да бъдат застрашени. 
 

Последните не биха могли да бъдат отнесени към стандартната формулировка 
за проучване и развитие, която предлага подпомагане на направените разходи, 
но не и на загубата на приход. Може да е подходящо в дефиницията за 
оборота да бъдат включени всички субсидии или средства от спонсори, като 
леко се промени стандартната формулировка, за да се осигури, че няма да има 
недостиг при предявяване на претенция. 

 

Избухване на опасна болест, подлежаща на 
регистриране 
 
Това разширение осигурява покритие за всяка загуба в резултат от 
прекъсване или влияние върху дейността, извършвана от застрахования в 
помещенията по отношение на: 

1) Избухване на опасна болест, подлежаща на регистриране в 
помещенията/ в рамките на двадесет и пет мили от помещенията, или 
откриване на организми, които е вероятно да разпространят такава 
болест. 

2) Откриване на вредители/ паразити в помещенията, което предизвиква 
ограничаване на реда или препоръки на местните власти. 

3) Произшествие или дефект в канализацията, предизвикващи 
ограничения на реда от местни власти. 

4) Убийство или самоубийство в помещенията. Очевидно хотелите, 
кафенетата и ресторантите се нуждаят от такова покритие, както и 
училища, болници и центрове за отдих, вкл. плувни басейни. 
Разширявайки основата, всеки бизнес, участващ в производството и 
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разпространението на хранителни продукти, следва внимателно да 
разгледа необходимостта от разширение на полицата с такава 
формулировка. 

 

Има списъци с определени болести, по отношение на които местните власти 
могат да действат, и тези болести следва да бъдат обявени. Само болестите, 
които попадат в тези категории, биха задействали покритието на полицата. В 
миналото е имало случаи, при които местните власти са ограничили 
дейностите на бизнес по отношение на болести, които подлежат на 
регистриране. Съответният бизнес може след това да потърси възстановяване 
на загубите от застрахователя и да открие, че покритието не може да бъде 
осигурено. Ясното разбиране на обхвата и ограниченията на покритието при 
сключване на полицата е особено важно. Болестите, които не изискват 
регистриране, като например  норовирус или птичи грип, могат да 
предизвикат значително прекъсване на дейността, което не би било покрито 
от формулировката на полицата. 
 

По отношение на болестите, които изискват регистриране, стандартната 
формулировка на Асоциацията на британските застрахователи (ABI) е: всяка 
човешка инфекция или човешка заразна болест (с изключение на СПИН), а не 
до болест под някаква форма. Това разграничение става важно след 
избухването на болестта „луда крава“ в близкото минало, която е болест, 
изискваща регистриране, но не е болест, свързана с хората. Не всички 
формулировки на полици следват стандартната формулировка на ABI, а някои 

полици поради недоглеждане покриват претенции, предявени поради 
избухване на болести, които изискват регистриране и които засягат 
животните. 
 

При повечето случаи не може да бъде предявена претенция за прекъсване на 
дейността, тъй като загубите не произтичат от избухване на болест, която 
подлежи на регистриране на няколко мили от конкретен ресторант, а по-скоро 
поради факта, че клиентите в голяма степен са избягвали селските райони, 
както са посъветвани от властите. 
 

Максималният период на обезщетение може да бъде определен от 
застрахования бизнес. По отношение на четирите аспекта на покритие, 
изброени по-горе, започването на този период е изрично определено. Той ще 
започне веднага щом бъде открита каквато и да е болест, която подлежи на 
регистриране, или се е има убийство/самоубийство. Покритието по отношение 
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на вредители и проблеми с канализацията позволява периодът на обезщетение 
да започне, когато наложените ограничения от местните власти влязат в сила. 
  

При един случай компания внесла от страна от третия свят значителни 
количества ядки и други продукти на взаимноизгодна основа, които са 
предназначени за  преопаковане за благотворителност и магазини за 
здравословни храни. Имало значително разпространение на молци, яйца и 
ларви, които по невнимание били налични в суровината. Времето, което 
било необходимо за елиминиране на всички излюпени молци, които се били 
разпространили в помещенията, и на снесените яйца, било значително, 
тъй като било настъпило физическо разваляне на внесеното количество 
ядки. Независимо че то не било застраховано (действията на 
молци/инсекти вредители обикновено се изключват от покритието за 
стока на склад), подкрепата на застрахователите по отношение на 
претенцията за прекъсване на дейността била критична за 
застрахования бизнес. 

 
 

Що се отнася до санитарния режим/санитарната канализация, задръстването 
не се включва към инцидентите – трябва да възникнат конкретни странични 
инциденти. В много случаи случайна повреда на канализацията се отстранява 
сравнително бързо и задължението да се ограничи загубата се прилага, както 
и при което и да е друго покритие. Отново, това е разширение срещу 
прекъсване на дейността и поради това разходите за ремонтиране на 
повредата не се разглеждат. 

 

Опит за убийство/ самоубийство 
 
Убийство/самоубийство в помещенията може да предизвика значително 
намаляване на нивото на оборота в случаите, при които например това 
предизвика нежелание у други гости да останат в хотел. Някои хотели отчитат 
доста високи нива на самоубийства, тъй като са избрани въз основа на това, че 
на тях може да се разчита да се справят с проблема по достоен и дискретен 
начин. 
 

Два въпроса трябва да се разгледат. Първо, важна е дефиницията на 
помещенията. При един случай била предявена претенция от пекарна на 
концесия в супермаркет. Без никакво предварително предупреждение един от 



145 
 

служителите на супермаркета нападнал множество клиенти и колеги с мачете. 
Около два месеца по-късно един от клиентите, който бил тежко ранен, 
починал и имало разбираемо намаление на оборота, което причинило 
значителни затруднения за паричните потоци на концесията. 
 

Първоначалното разглеждане на дефиницията за помещения – дали те са 
включвали само зоната, заемана от концесията или целия супермаркет? Било 
решено, че Помещенията се отнасят до цялата отдадена сграда, въпреки че 
този извод не е бил фатален към онзи момент. Неопределеността, която 
възникнала, докато бъде решен въпросът, била обезпокоителна за 
застрахования бизнес. Би било от полза предварителното изясняване на 
дефиницията за Помещенията. 
 

Второ, покритието конкретно се отнася до убийство или самоубийство. Като 
продължение на примера, цитиран по-горе, ще посочим, че когато случаят със 
служителя, нападнал с мачетето, влязъл в съда, поради това, че менталното 
здраве на индивида било счетено за нарушено, било прието, че нападателят не 
е разбирал напълно какво прави, затова той бил осъден за непредумишлено 
убийство въз основа на намалена отговорност. 
 

Това заключение на съда не било налично значителен период от време, след 
като претенцията на пекарната била приключена. Непредумишленото 
убийство не е инцидент, който задейства покритие и застрахованото лице 
трябвало да възстанови средствата, които били отпуснати първоначално при 
допускането за наличие на убийство. В крайна сметка не били предприети 
действия, целящи възстановяване на средствата, но било обърнато внимание 
на несигурността на преценката дали дадено събитие представлява убийство 
или не. Потвърждаването на обезщетение съгласно това разширение на 
полицата може да бъде значително забавено поради времето, което отнема 
полицейското разследване, и застрахованият бизнес трябва да бъде подготвен 
да изпълни задължението си да ограничи междувременно загубите. 

 

При един случай, след няколко смъртни случая на обект след експлозия, 
полицията и органите за спазване на правилата за безопасност наложили 
контрол на помещенията за няколко месеца. В крайна сметка на 
застрахователите се наложило да предприемат съдебни действия, за да 
осигурят достъп. 
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Загуба на лиценз / франчайз 
 
Съществува голямо разнообразие от различни покрития, достъпни под това 
общо наименование; търговските му формулировки се различават 
съществено. 
 

След значителна щета върху наета обществена сграда, пивоварна (или 
съответният собственик на сградата) може да реши да не възстановява щетата, 
а да продаде помещенията. Може да бъде взето решение за промяна на 
предназначението на сградата например, като се доставят съоръжения за 
ресторант, какъвто преди не е съществувал. Може да бъде възстановена 
обществената сграда, но със значително по-различен интериор и да се 
прицелят интересите в съществено по-различен пазар от преди, вероятно с 
желание да се промени наемателят. 
 

В такива случаи наемателят е в много трудно положение. Като приемем, че е 
било договорено съответното основно покритие на полица срещу прекъсване 
на дейността, то тогава всяка загуба на печалба по време на максималния 
период на обезщетение ще  бъде покрита. Наемателите често живеят над 
обществената сграда, която управляват, и необходимостта да се грижат за 
личното си положение и претенцията по домашната застраховка заедно с 
търговския бизнес е съществен проблем. 
 

Наемател в това положение вероятно би имал още по-слаб контрол върху 
програмата за ремонт на сградата, отколкото е нормално в подобен случай – 
ресторантите, клубовете и баровете ще бъдат по-чувствителни към промени в 
настроенията и модата по отношение на  арматура и фитинги, дори повече от 
търговец на дребно (за тях промените в модата първоначално ще повлияят на 
обхвата на стоките). Възможността за продължителен период на застой на 
бизнеса е очевидна, ако не бъдат разгледани всички възможности. 
 

Поради това тези покрития предвиждат, че търговията може да не се е 
възстановила в края на максималния период на обезщетение и че може 
загубите да продължат. В отклонение от нормалната ситуация, при която ще 
бъдат разгледани само загубите в рамките на максималния период на 
обезщетение, формулировките за загуба на лиценз позволяват възстановяване 
на стойността на изгубения лиценз отвъд максималния период на 
обезщетение. 

 



147 
 

Целта на тази книга не е да разгледа как такава бъдеща загуба може да бъде 
оценена, но някои аспекти, които имат отношение, са очевидни. Ако има 
дълъг период на лицензиране, който трябва да се премине, това по принцип 
ще изисква по-голяма стойност, отколкото по-кратък период на лицензиране. 
Има допълнителен проблем, свързан с това какво би правил наемателят в 
бъдеще. Дали ще може да осигури алтернативна лицензна договореност, след 
което ще бъде в позиция да генерира приходи, които не би генерирал в 
повредените помещения. Тъй като клаузата за алтернативна търговия изрично 
се отнася до алтернативна търговия в рамките на максималния период на 
обезщетение, се прилага и принципът за обезщетение. Би било справедливо да 
се признаят всички нови източници на приходи, които не са спечелени, но се 
приемат за действието на застрахователния риск  при изчисляване на 
окончателната сума. 
 

Има голямо разнообразие от аспекти, които могат да бъдат разгледани при 
изчисляване на такава текуща загуба в сравнение с търговските загуби в 
рамките на фиксиран период. Важен е и  въпросът какво друго ще прави 
застрахованото лице в бъдеще. В резултат, тези претенции може да са 
неразрешими известно време след инцидента, и това може да доведе до 
затруднения с паричните потоци. Това е неизбежно последствие на всички 
фактори, които трябва да се разгледат. Отчитането на факта, че могат да бъдат 
направени междинни плащания по време на действието на нормална полица 
срещу прекъсване на дейността в рамките на максималния период на 
обезщетение, може да бъде по-трудно да се направи преди решението на 
претенция за загуба на лиценз, за да се избегнат проблеми в очакванията. 
 

При франчайз се срещат подобни, ако не и идентични проблеми. 
 

Когато става въпрос за заведенията за бързо хранене, може да се отбележи, че 
много компании, работещи с франчайз, ще бъдат собственици на всички 
активи, генериращи продажби и поради това ще могат да контролират 
периода на ремонтиране. Дори и при това положение, може да има 
ограничения във франчайз споразуменията, които изискват стриктно 
изпълнение и които може да не допускат неоправдано забавяне при 
снабдяването със заместващи квоти. Така вероятно се прилага особен натиск 
върху застрахователните суми за материални щети (маргинално 
подзастраховане може в противен случай да бъде пренасочено чрез по-дълъг 
тръжен период). Може да се появят случаи на недоброволно подобряване, 
когато трябва да се удовлетворят съществуващи изисквания за специфични 
подобрения на предоставящия франчайз, което допълнително притиска 
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ресурсите на застрахования бизнес. Може да съществува обаче случай, при 
който договорът за франчайз предвижда опция за прекратяване, ако има 
прекъсване на снабдяването за определени периоди. Като се разглежда 
необходимостта за каквото и да е разширение към основното покритие на 
полицата, споразумението за франчайз трябва внимателно да бъде разгледано, 
за да се определят всички проблеми. 
 

Следва да бъде преценено дали компанията, която работи с франчайз, която 
не притежава всички активи, е в по-голям риск след съществена щета – по 
същия начин, както и наемател на питейно заведение. 

 

От компаниите, които работят с франчайз, които формират част от 
национална мрежа, може да се изисква да извършват плащания към 
предоставящия франчайз, независимо от щетата. Ако такива разходи 
(неправилно) не са били застраховани, тогава в окончателната стойност на 
претенцията ще възникне недостиг. Национална мрежа може да не е склонна 
да допусне липса на покритие в значителни зони на франчайз за какъвто и да е 
период от време и би било необичайно да липсва клауза във франчайз 
договора, която да определя това. 
 

Такива ситуации се отнасят до бизнес, който преди всичко търгува чрез 
конкретна марка или лиценз. Освен това има ситуации, при които бизнесът се 
лицензира за производство на продукти за конкретни моменти. Да разгледаме 
производство на играчки и други аксесоари успоредно с касовите филми на 
Холивуд. Загуба, претърпяна от такъв бизнес, би била разрешена по най-
подходящия начин чрез стандартно покритие срещу прекъсване на дейността 
при максимален период на обезщетение с подходяща продължителност (и 
значително покритие допълнително увеличение на разходите за дейността). 
 

Застрахователите, разбира се, следва да бъдат уведомени, ако части на 
бизнеса зависят от доставката на продукт за конкретен лиценз. 
Унищожаването на стоки, специфични за филм или за развойна дейност, 
която цели същото производство, вероятно ще доведе до намаление на 
оборота в рамките на максималния период на обезщетение и това ще бъде 
покрито от основното покритие. 
 

Съществуването и достъпността на този тип застраховки признава, че 
държателите на лицензи или компаниите, работещи с франчайз са в риск да не 
участват продължителен период в марката, което е основата на техния бизнес. 
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Много повече сила вероятно се иска при вземане на решения след загуба в 
бирария, компания, работеща с франчайз или друг сходен бизнес. 
 

При нормална търговска дейност, която е създала собствена марка, не би било 
подходящо да се осигурява покритие за съществуващи загуби след края на 
максималния период на обезщетение въз основа на това, че такъв бизнес има 
възможност да ограничи загубите и директно да контролира стратегията за 
ограничаване на загубите. Тъй като те имат способността да направят това, 
справедливо е те да носят риска от провал. 
 

Застраховката срещу прекъсване на дейността се отнася по-скоро до парична 
загуба, отколкото до неудобство, а общо компенсационно плащане за бъдещ 
период би било в противоречие с това. Нормална търговска дейност, която 
има по-директен контрол върху собствената си съдба, може да се защити чрез 
избор на максимален период на обезщетение с подходяща продължителност. 
Макар да има увеличаващ се акцент върху щети върху марка и съществуващо 
опетняване на репутацията, щетата върху марката в края на деня се разкрива 
чрез намалените продажби. 
 

Трябва да се направят две окончателни забележки. Първо, от компания, 
работеща с франчайз, ще се изисква съгласно съответните формулировки да 
докаже, че всички възможни усилия са положени, за да се намали загубата, 
която е възникнала, и да се осигури съществуващ лиценз/ франчайз за 
ограничаване на загуба, която може да се очаква. Всяка невъзможност да се 
направи това, ще направи невалидна претенция съгласно това покритие. 
Съществува необходимост да се работи в тясно сътрудничество със 
застрахователя/лицензирания оценител, за да се идентифицират трудностите 
възможно най-рано. От особена важност е да се даде възможност на всеки да 
повлияе на резултата. 
 

Второ, може компанията, предоставяща франчайз, да договори 
застрахователно покритие общо на компаниите, работещи с франчайз, като 
така тя ще знае, че те са адекватно застраховани и няма да пренебрегнат 
необходимостта за договаряне на съответните полици. Такава подкрепа може 
да бъде посрещната много добре, в интерес на компанията, предоставяща 
франчайз, е да осигури сключване на подходящи полици. Неизбежно първо 
ще бъдат взети мерки за осигуряване на защита за нейното положение, а не 
непременно първо да се разгледа положението на компанията, работеща с 
франчайз. Като се има предвид това, приложимостта на такова покритие 
следва да бъде внимателно разгледана. 
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Покрития за непредвидени и извънредни ситуации 
 
Има някои компании, особено тези, които организират годишни ежегодни 
търговски изложби и събития, които може да не притежават сграда, в която да 
се провеждат техните изложения, но които са в риск от възникване на 
застрахователно събитие на мястото на изложеното или другаде, което би 
създало препятствия пред интересуващите се да посетят изложението. 
 

Въпреки че би било възможно да се промени стандартната формулировка, за 
да се осигури покритие, отнасящо се до щета в мястото на изложението, 
заплахата за прихода, която сама по себе си е значителна извън обекта, все 
пак ще се запази. Този риск основно се свързва с посещаемостта на 
изложението. Търговското присъствие, в случаите, при които има бизнес 
императив, е с по – малък риск. 
 

Покритието за непредвидени ситуации отчита това и позволява 
осъществяване на събитията (неопределени), като се има предвид, че такова 
непредвидено събитие би накарало значителна част от участниците  да не 
участват. Таксите за участие биха паднали и може да има значителна загуба 
на приходи. 

 

Изискването (формулировките са различни) ще бъде за широко въздействие 
на събитието, което не е задължително да бъде в един конкретен регион, а се 
разпростира в цялото Обединеното Кралство. Примерите биха включвали 
военни формирования около големи летища, големи железопътни катастрофи, 
въздушни катастрофи и подобни. Често се изключват стачни действия или 
преднамерено действие при каквито и да е доставки, макар че не винаги е 
така. 
 

В случаите, при които има големи годишни събития, може да има трудности 
при установяване на количествените оценки, особено ако има значителни 
исторически промени във финансовите резултати. Подобни наблюдения са 
приложими и към тези, направени по-горе по отношение на покритието за 
забавяне генерирането на приходи, вследствие на щета.. Съществен проблем е 
до каква степен може да бъде проверена брутната печалба или прихода, по 
отношение на които е договорено покритие за защита. Ако застрахованият 
бизнес не може да предостави поне подробен бюджет, като бъдат представени 
допълнителни подкрепящи документи, ако бъдат поискани, това ще бъде 



151 
 

свидетелство за улесняване на количествената оценка, ако бъде предявена 
претенция.  
 

Бизнес компанията би била обезпокоена, ако бюджетът е приет по номинална 
стойност при изчисляване на премията, но е счетен за недостатъчен, за да 
подкрепи количествената оценка при предявяване на претенция. 
Възприемането е неоснователно – застрахователите не могат да поемат  
разходите за изследване на бюджета и прогнозите, независимо от 
възникващите претенции, тъй като това трябва да бъде отразено в премията. 
 

В миналото имало случай, при който с одобрението на застрахователите 
лицензираните оценители са изследвали количествената оценка 
предварително, преди каквато и да е претенция, и са потвърдили 
основателността на бюджетите (или обратното), като разходите за това са 
били поети от клиента. Това може да бъде придружено от споразумение, в 
което разходите за лицензирани оценители, които биха били необходими, при 
предявяване на претенция се поемат от застрахователя. 
 

Разбира се, трудно е да се предложи на застрахования бизнес да плати 
допълнителните разходи срещу това, което може да бъде прието като 
допълнителна премия. Независимо от това, има компании, договарящи 
случайни покрития, които имат изключително ниска способност да покажат и 
докажат количествената оценка при предявяване на претенция. Препоръчва 
се, че способността да се докаже количествената оценка трябва да бъде добре 
разгледана при договаряне на покритието на полицата – дали ще има 
значителни трудности, следва да бъде обсъдено в някаква степен 
предварително. От застрахователите може само разумно да се очаква да 
направят плащания, ако количествената оценка може да бъде потвърдена. Ако 
количествената оценка бъде прекалено субективна, може такива случайни 
покрития да не са най-добрият начин да се управлява рискът. 

 

Въпреки че разглеждането на покритията за непредвидени и извънредни 
ситуации беше ограничено в контекста на изложби/събития, обхватът на 
инцидентите на такова покритие може да бъде много широк. Относимото 
покритие например  е свързано  не с появата или отмяната на поява на 
знаменитост на събития. В такива случаи, при които покритието се отнася до 
възстановяване на направените разходи и когато разходите могат да бъдат 
отделно определени, тогава много от очакваните трудности, споменати в 
предходните параграфи, няма да възникнат. Независимо от точния характер 
на случайността, възможността да се докаже загубата, в случай на 
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предявяване на претенция, често помага да се определи, как покритието да 
бъде определено и създадено. 
 

Специфичен тип покритие е застраховка „След дъжда” (pluvius), която 
покрива претенции, обикновено отнасящи се по-скоро до разходи, отколкото 
до загуба на печалба/приходи. Тези разходи ще бъдат възстановени, ако дъжд 
отмени дадено събитие. Полицата определя точна дебелина на водния 
слой/количество на дъжда, която се изисква, макар че дебелината на водния 
слой не винаги е най-точният фактор. 
 

При моторни състезания всеки дъжд на пистата може да наложи спиране на 
състезанието (в зависимост от типа събитие). Водата (влагата) ще се изпари 
различно бързо в различни периоди от годината, а периодът от време, през 
който маршалите на пистата няма да  позволяват провеждането на 
състезанието, би бил много по-точен показател, отколкото която и да е 
интензивност на дъжда или дебелина на водния стълб. Това са примери за 
практически проблеми, които могат да възникнат, ако бъде предявена 
претенция. Вероятността за възникване на такива трудности като нежелана 
изненада може да бъде минимизирана, ако естеството на дейността бъде 
разгледано подробно при сключване на застраховка. 
 

Може да има трудности при прилагане на тези покрития, които установяват 
претенциите по-скоро на основа разход, отколкото на основа печалба или 
приход. В огромна част от случаите разходите, направени за дадено събитие 
(от селски празник до голямо спортно събитие), ще бъдат фиксирани. 
Доколкото част от цялото събитие не може да бъде управлявана, разходите, 
свързани с тази част или с цялото събитие, ще бъдат изгубени. Полицата 
възстановява направените, но изгубени разходи, а не разходи, направени за 
избягване на загубите. 
 

Може да възникне случай, в зависимост от конкретните обстоятелства, при 
който след възстановяване на тези разходи, събитието да донесе по-голяма 
печалба, отколкото би била получена, ако не е настъпило събитието, макар 
резултатът да е точен. Ако по-голямата част от прихода е осигурена от 
посетителите, участващи сутрин, но разходите възникват равномерно през 
деня, тогава инцидент в ранния следобед ще доведе до по-добър резултат от 
планирания. Въпреки че печалбата може да не бъде застрахованият елемент, 
тя само отбелязва, че резултатите от дадено събитие може накрая да бъдат 
значително по-добри или по-лоши след получаване на средствата от 
застраховката, което при номинална стойност не би представлявало 
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обезщетение. Това е неизбежно и не е проблем, ако застрахованото лице 
разбере предварително в детайли механизма на извършване на  
количествената оценка. 
 

Разбира се, в огромната част от случаите, при които се търси застрахователно 
покритие „След дъжда” (pluvius), събитията не са достатъчно големи, че да 
обуславят каквото и да детайлно разглеждане – сумата на риска ще изисква 
търговски подход. 
 
 

Отвличане от извънземни и други 
 
В миналото се е казвало, че почти всичко може да бъде застраховано, стига то 
да е случайно и да бъде заплатена съответната премия. Би било възможно да 
се купи полица по отношение на риск от отвличане от извънземни, заедно с 
други неща. Широка гама от по-езотерични покрития, дори те индиректно да 
са свързани с прекъсване на дейност, няма да бъде разгледана в тази книга 
поради ниската степен на приложимост. В някои случаи може би е по-добре 
да се обмисли даване на залог на букмейкър, отколкото да се опитвате да 
договорите необичайно разширение към основното покритие на полица,  при 
която е определен конкретен риск. За да се удовлетворят Корпоративните 
ръководни изисквания, простото разглеждане на даден риск със заключение, 
че не може икономически да се оправдае, е достатъчно за директорите на 
бизнеса, за да бъдат изпълнени техните задължения. 
 
В битката при Ватерло маршал Блюхер, пруски генерал, вярвал, че е 
забременял от слон. Ако той отговаряше за програмата за управлението на 
риска в пруската армия, би могъл да разгледа риска от забременяване на 
офицерите (вероятно с вариант от бозайници) и да го счете за значителен и би 
могъл да започне дискусия със своя брокер. Неговото разбиране за рисковете, 
които възникват в живота, може да е екстремно, но той е запазил маршалския 
си ранг в онези дни. Необходимо е да се управлява разминаването в 
очакванията по отношение на това какво може да предостави полицата срещу 
прекъсване на дейността. 
 
Фактът, че е трудно да се разгледат много повече разширения, отколкото биха 
били практически приложими в реалния живот, е комплимент за 
формулировката на основното покритие на полицата. Въпреки че 
формулировките често са критикувани, че са твърде общи, това е тяхно 
предимство, а не недостатък. Фактът, че има сравнително малко разширения, 
които следва да бъдат разгледани, потвърждава това. 
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7. Клаузи, изясняващи основното 
покритие 
 
 

Има множество клаузи и покрития, които се прилагат към търговските 
полици, независимо дали изрично са споменати на лицевата страница на 
полицата или не. Такива клаузи по същество потвърждават (съществуващите) 
аспекти на обезщетението и поради това не разширяват покритието, но все 
пак осигуряват спокойствие на застрахования бизнес по отношение на това 
как ще се задейства полицата в конкретни ситуации. 
 

Основните клаузи, попадащи в тази категория, са разгледани по-долу. 
 
 
Други обстоятелства 
 
При определяне на покритието срещу прекъсване на дейността повечето 
полици ще определят термините „Норма на брутна печалба“, „годишен 
оборот“ и „стандартен оборот“ от лявата страна на една от страниците на 
полицата, като голяма скоба свързва тези три дефиниции с параграфа в дясно. 
Този параграф по същество позволява да бъде променен всеки от тези три 
термина, както е необходимо, така че очакваният финансов резултат да се 
приближава най-много до този, който би бил получен, ако не се е случил 
инцидентът. Тъй като този параграф няма никакво официално наименование, 
той е посочен като „Други обстоятелства“ или „Всякакви обстоятелства“, тъй 
като позволява най-общо каквито и да е обстоятелства, които биха повлияли 
на бизнеса, да бъдат взети под внимание при изчисляване на загубите. 
 

Във връзка с нормата на брутна печалба съществува дебат дали клаузата 
„Други обстоятелства“ позволява на компаниите да претендират специфични 
норми на брутна печалба за конкретни сегменти на тяхната дейност при 
липсата на клауза за отделите на бизнеса на лицевата страница на полицата. 
Този аргумент има техническо основание, тъй като клаузата „Други 
обстоятелства“ се отнася по-скоро до норма (в единствено число) на брутна 
печалба, отколкото до норми (в множествено число) на брутна печалба. 
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Въпреки това използването на норми, специфични за различните отдели, 
може да доведе до по-добро определяне на количествената оценка на степента 
на загубата, отколкото ако е посочена обща норма. 

 

Съответно Асоциацията на британските застрахователи приема (както е 
установено в Ръководството за препоръчителните практики, формулировки и 
процедури), че клауза „Други обстоятелства“ конкретно включва следните 
три клаузи, независимо от това дали те се появяват на лицевата страница на 
полицата или не: 

• Клауза „Отдели на бизнеса“ 
• Клауза „Нови дейности“ 
• Клауза „Спасителна продажба“  
 

Покритието, което обикновено е достъпно съгласно тези клаузи, е без 
разширение. Има ограничения по отношение прилагането на тези клаузи и 
такива ограничения биха били приложени само така, както ако бяха въведени 
от клауза „Други обстоятелства“, ако тя беше отпечатана на лицевата страна 
на самата полица. 
 

Алтернативна търговия 
 
Клаузата „Алтернативна търговия“ постановява, че ако който и да е оборот, 
който би бил генериран в помещенията, които са пострадали от инцидент, е 
бил генериран някъде другаде, тогава такъв оборот, генериран другаде, ще 
бъде отчетен като действителен оборот при изчисляване на какъвто и да е 
недостиг, платим съгласно полицата. 
 

Полезно е да се изясни този въпрос, тъй като полицата ще се отнася само до 
загуба в помещенията. По-горе в тази книга подробно разгледахме факта, че 
покритието ще се отнася до помещенията, а не до някъде другаде при 
повечето обстоятелства. Допълването на клаузата за алтернативна търговия 
предпазва застрахования бизнес от погрешно предположение, че 
действителният оборот, генериран другаде, може да бъде пропуснат при 
изчисляване на загубите. Повечето застраховани компании ще приемат, че 
допълнителният оборот, генериран другаде, който не би бил генериран, ако не 
е бил инцидентът, следва да бъде намален от очаквания оборот при 
изчисляване на загубата, по същия начин както действителния оборот, 
генериран нормално. 
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Изкушаващо е да се мисли за прилагане на клаузата „Алтернативна търговия“ 
по отношение на преместване на дейността в съвсем нови помещения след 
възникване на инцидента. Това не е единствената ситуация, при която може 
да се приложи клауза „Алтернативна търговия“. Ако дадена компания има 
няколко обекта, възможно е да се пренасочи дейността от единия към другия 
обект или да обслужва клиентите от там при увеличени разходи. Увеличеният 
оборот в останалите съществуващи помещения следователно също ще бъде 
представен в обхвата на покритието. 

 

В миналото след пожар в голям комплекс за отдих са правени опити от 
застрахования бизнес да осигури автобуси, за да транспортира клиентите 
(безплатно и със безплатни напитки и закуски в автобуса) до друг притежаван 
обект. Оборотът, генериран от това (който очевидно е бил намален спрямо 
това, което би бил, ако не е бил инцидентът), правилно е бил включен към 
изчисляване на загубата; извънредните разходи за транспорт също били 
включени като разходи за ограничаване на загубата, т.е. увеличени  разходи за 
дейността. Прехвърлянето на персонал към други обекти след инцидента ще 
бъде показателно за повишен оборот в тях и ще изисква разглеждане на тези 
други обекти. Вериги от магазини или ресторанти на главна улица също биха 
могли да извлекат полза от прехвърляне на дейността към други свързани 
магазини, независимо дали предоставят някакви стимули за тях, за да работят 
като част от застрахования бизнес. Затова ще е необходимо да се разгледа 
представянето (отразено в цифрите на оборота) на близки незасегнати 
клонове, както и засегнатият от инцидента. 
 

Този подход може да доведе до някакво (неизбежно) забавяне при 
представяне на претенция, както и до възможно неудовлетворяване на 
претенцията, ако предварително не е разгледано и планирано. Полезно е за 
застрахования бизнес да оцени, че при представяне на претенция е добре да 
бъде направен сравнителен анализ между различните браншове. Ако се 
използва средният месечен оборот през месеците, предшестващи инцидента, 
за да се измери недостигът в конкретен обект, който е пострадал при 
инцидент, е разумно да се приеме съответната база за измерване, като се 
определи дейността  другаде. 
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Нов бизнес 
 
Клаузата за нов бизнес отчита, че стандартната формулировка не е приложима 
към бизнес, който няма търговска история. Следва да припомним, че 
стандартният оборот се определя като оборот за период от предходната 
година, съответстващ на периода на обезщетение след инцидента. С други 
думи, ако инцидент е възникнал през февруари 2004г., като е повлиял на 
дейността през февруари, март и април, стандартният оборот би бил 
първоначално базиран на периода от февруари до април включително за 
2003г. 
 

Ако дадена компания е започнала търговска дейност в началото на януари 
2004г., тогава оборотът за предходната година ще бъде нула £ – той не 
съществува. За да се избегне заключение, че стандартният оборот ще бъде 
приет за равен на нула £ (и поради това няма никаква загуба), клаузата „Нов 
бизнес“ изяснява съответното положение, което определя, че ще бъде 
направена най-добра оценка, за да се установи какъв би бил оборотът, ако не 
се е случил инцидентът. 
 

В практиката много компании ще разчитат на ново финансиране в началото и 
може да имат подготвен бизнес план, който да подкрепи такова финансиране, 
което би действало като отправна стартова точка при оценяване на 
резултатите, които биха били получени, ако не се е случил инцидентът. 
Надяваме се същият бизнес план да е бил използван за изчисляване на 
застрахованата брутна печалба за целите на деклариране по полицата. Могат 
да възникнат трудности, ако документацията, която е изпратена в подкрепа на 
претенцията, не е в съответствие с това, което е използвано за изчисляване на 
застрахователната сума при сключване/подновяване. 
 

Разбира се, съществуването на бизнес план отразява очакванията и няма 
гаранция, че това, което се очаква, наистина ще се случи. Това може да бъде 
подкрепено с производствени планове, които може да са налични, и е 
вероятно да има някаква действителна търговска история (макар и за кратък 
период), чрез която да се провери точността на прогнозата. Освен това може 
историята по отношение прогнозирането на други дейности да се окаже от 
полза (когато например става дума за групова полица). 
 

Степента на поетите разходи е още един индикатор за очаквания оборот. В 
ресторант броят на кувертите и броят на персонала, който е предвиден за 
обслужване на тези куверти, може да позволи с известна точност да се 
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определи разумен приход. Ще има физическо ограничение на броя 
маси/куверти, които съответстват на помещенията. В миналото е имало 
случаи, при които предположеното ниво на очаквания приход би означавало 
сервитьорите да работят с такава скорост и с такова умение, че вероятно 
компанията ще трябва да наеме медицинско лице, а да не чака персоналът да 
справи със стреса и с нараняванията, които биха били неизбежни. 
 

При друг случай, гараж на малка улица, извършващ технически прегледи и 
ремонтни дейности, предположил ниво на оборот, след възникнал пожар 
няколко месеца след отваряне, който би означавал дълга опашка от клиенти, 
които да се обслужват на рампата за технически прегледи двадесет и четири 
часа на ден, седем дни в седмицата, 365 дни в годината. Добрите механици 
може и да са търсени, но тази претенция е доста лекомислена. 
 

Никакви специални действия не се изискват по отношение на клауза „Нов 
бизнес“ – това е изясняване на реалната работа и какви доказателства са 
налице, ако инцидент възникне малко след започване на работа. Независимо 
от това, задължението да се докаже количеството на загубата остава за 
застрахования бизнес. 
 
 

Професионални счетоводители 
 
Много полици автоматично включват клауза „Професионален 
счетоводител“. Тази клауза е от особена помощ за застрахован бизнес с 
ограничени ресурси в сферата на  администрацията и финансите. 
 

Клаузата „Професионален счетоводител“ обслужва искането на 
застрахователите за допълнителна документация и анализ, необходими да се 
позволи правилно разглеждане на претенция чрез осигуряване на покритие за 
разходите, начислени от професионални счетоводители за изготвянето на тази 
информация. 
 
Покритието се отнася само до допълнителна работа, поискана писмено от 
застрахователите или техните представители (обикновено лицензирани 
оценители), и не би покрила разходите, произтичащи от работата, 
извършването на която счетоводителите на застрахования бизнес биха счели 
за добра идея по тяхна собствена инициатива. 
 

Освен това тази клауза не осигурява покритие за първоначалните изчисления 
на претенцията, а се отнася до допълнителната информация, изисквана от 
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застрахователите. Полицата изрично потвърждава, че застрахованият трябва 
да представи претенцията за своя собствена сметка. Бизнесът, разбира  се, 
може да бъде подпомогнат от счетоводители в този процес, но разходите за 
това няма да бъдат покрити. 
 

За да се избегне объркване, когато са ангажирани счетоводители, за да 
извършат работата, както и ясно да установят писмено обхвата на прилагане, 
добра идея е да се поиска счетоводителите да изготвят индикативен бюджет и 
да предоставят ранна възможност за преглед, ако прилагането на разходите 
показва надвишаване на бюджета. Усложнения, които могат да бъдат 
избегнати, възникват, когато са дадени индикации на бюджета, работата бъде 
извършена и към бизнеса бъдат представени значително по-големи разходи 
като установен факт. 
 

Допълнително предимство, което това покритие дава, е, че то не позволява да 
бъде използвана някоя случайна счетоводна фирма, а ще се отнася до 
счетоводители, които обичайно работят със застрахования преди инцидента. 
Бизнес, който използва услугите на местен счетоводител, не би бил свободен 
да включи някоя от големите фирми с дипломирани експерт-счетоводители, 
специално по отношение на застрахователна претенция. От друга страна, ако 
някоя от големите счетоводни фирми работи по принцип за застрахования 
бизнес, тогава съвсем разумно би било да им се позволи да използват тази 
фирма и за изисквания анализ. 

Разходите за поетата от счетоводителя работа следва да отразят структурата 
на възнаграждението, което обичайно се прилага за работа, извършена за 
застрахования бизнес. Не е подходящо да се начисляват специални суми. 
 

Това покритие не е предназначено да покрие изготвянето на информация, 
която е лесно достъпна за застрахования бизнес. Например искане за 
изготвяне на график на оборота по месеци за последните три години преди 
инцидента, представлява искане за информация, която е лесно достъпна за 
застрахования бизнес. Според обичайното право и задължението съгласно 
полицата да се ограничат загубите, не е необходимо да се начисляват разходи 
за счетоводни услуги на трета страна счетоводители за такава основна 
информация. Наличните служители ще могат да  направят това. Клаузата 
осигурява подкрепа от застрахователите, когато се изисква допълнителна 
работа извън и над първоначалните изчисления и представяне на документи  
по претенцията. 
 
Ако бъде изисквана подготовка на информация, при липса на въпросните 
свидетелства в тяхната цялост, тя може да се приеме без необходимост от 
одит. 
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Определяне на отчети 
 
Клаузата „Определяне на отчети“ отново е изясняване на принципа на 
обезщетение. По същество, застрахователите потвърждават, че те ще приемат 
определянето и изясняването на разходите, които обикновено се използват в 
отчетите на застрахования бизнес за целите на полицата. 
 

Това може да създаде проблем по отношение на дефинирането на покупките. 
Да разгледаме ситуация, при която компания A заявява боядисана метална 
греда от доставчик, за която тя плаща £100. Компания B може да заяви 
небоядисана метална греда за £80, като договаря с доставчика да я достави не 
до фабриката, а първо до подизпълнител бояджия. Бояджията боядисва 
гредата, за което начислява £20, а след това доставя боядисаната греда на 
компанията, което е идентично по всички физически аспекти с боядисаната 
метална греда, получена от компания A. 
 

Разходите на компания B за закупуване на метална греда £100 ли са, или £80? 
Отговорът ще зависи от класифицирането на разходите в отчетите. В 
подробен отчет за печалбата и загубата или ще има отделен ред за разходи 
към подизпълнители (£20), или те ще бъдат комбинирани и посочени като 
покупки. Това ще установи степента на незастрахованите разходи и 
следователно адекватността на декларираната брутна печалба. Това ще 
осигури съответната норма на брутна печалба, която да се приложи към всяко 
намаление на оборота. 

В случай на покупки, ако е договорена полица, свързана с деклариране, тогава 
се избягва подзастраховане по невнимание, макар че опасността от ниско 
деклариране по принцип остава. 
 

Трябва да се отбележи, че клауза „Определяне на отчети“ няма да помогне в 
случаите, при които отчетите не отразяват потоците на активите или прихода. 
Да разгледаме компании, които се занимават с топлинна или химическа 
обработка, които поддържат резервоари и вани с различни разтвори, които се 
допълват, когато това се налага. Разходите за допълнителния материал почти 
сигурно ще бъдат отразени като разход в отчета за печалби и загуби, 
отколкото в балансовия отчет. Най-вероятно ще бъдат разгледани или като 
покупки или като разходи за консумативи. 
 

Трудностите не са свързани с определяне на отчетите – това е безспорно. 
Всички трудности ще бъдат свързани с адекватността на застрахователната 
сума на стоките и суровините, ако няма никакъв толеранс на включените 
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разходи (които не се появяват в балансовия отчет) при установяване на 
застрахователната сума. За големи компании могат да бъдат включени шест 
цифрени суми. Когато тези разходи са били отписани през годината, на 
годишна база, застрахователните суми за материалните щети, и особено 
застрахователната сума на стоките и суровините, може да не включват 
адекватно тези елементи. 
 

Това е само един пример за активи, които може да не са представени на 
лицевата страна на отчета за приходите и разходите, и което е проблем, както 
за полици за материални щети, така и за полици срещу прекъсване на 
дейността. 
 
 

Натрупани запаси 
 
Клаузата „Натрупани запаси“ предвижда ситуация, при която производствен 
бизнес изчерпва своя буферен складов запас, за да избегне намаляването на 
оборота, и  няма възможност да изгради такъв буферен запас до края на 
максималния период на обезщетение. Ако запасът не е заменен към момента, 
тогава възниква риск от незастрахована загуба, въпреки че има общо законово 
задължение за ограничаване на загубите като цяло, няма никакво задължение 
да се ограничават загуби, които могат да бъдат претендирани съгласно 
застрахователна полица, като се поемат разходи, които не са застраховани. 
Клаузата „Натрупани запаси“ следователно предвижда не само че има риск от 
възникване на загуба след края на максималния период на обезщетение, но 
приема загубите, които са действително претърпени. 

 

На практика, много претенции се уреждат кратко след края на максималния 
период на обезщетение, ако не и преди това. В голяма част от случаите, когато 
има изчерпване на последните запаси, се приема, че бизнесът е претърпял 
загуба, при което неговите активи  са намалели и има минимален риск, който 
не е съществувал преди инцидента, вместо да се изисква конкретно 
доказателство за загуба на оборот. Ако дадена компания работи с капацитета 
си в рамките на нормалните работни часове, възможно е да възникнат 
допълнителни разходи за извънредна работа за възстановяване на запаса и те 
често отговарят на изискванията за претърпени финансови загуби. 
 

Без изясняване на тази клауза застрахованият бизнес може да се окаже в 
неприятна ситуация. Ако буферният запас не е изчерпан, за да се избегне 
загуба на заявки, тогава невъзможността да се ограничи може да доведе до 
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разумно начисляване на разходи. Ако поради това се намали буферът, без да 
има каквото и да е компенсиране за последващо възстановяване, то тогава би 
възникнала непредвидена незастрахована загуба. 
 

Трябва да се наблегне на това, че тази клауза се отнася до запас без щети, 
който е изчерпан в полза на полица срещу прекъсване на дейността, а не до 
запас с щети, който следва да бъде покрит съгласно покритие за запас. 
Плащането за натрупаните запаси би било направено съгласно покритие 
срещу прекъсване на дейността, тъй като представлява разходи, които са 
направени, за да се избегне загуба на оборот в рамките на определения 
максимален период на обезщетение. 
 

При последното наблюдение трябва да се подчертае, че изчерпването на 
буферния запас, което представлява потенциална загуба, трябва да възникне в 
края на максималния период на обезщетение, а не просто да съществува в 
края на действителния период на обезщетение, ако той е по-кратък. Ако са 
направени допълнителни разходи при изграждане на стоков запас след 
претендирания период на обезщетение, но в рамките на максималния период 
на обезщетение, тогава допълнителните разходи за повторно производство 
биха били покрити като увеличени разходи по нормалния път и 
действителният период на обезпечение би бил продължен. 
 

В заключение, има ситуации, при които нивата на буферния запас са 
намалени след инцидента, но бизнесът смята, че по-ниските нива на буфера 
остават допустими. Възникването на застрахователен инцидент е причина 
мениджмънтът да реагира на сценариите, които обикновено не би следвало да 
се обмислят. Понякога има уроци със стратегическа полза, които могат да 
бъдат извлечени. В ситуации, при които буферният запас е намалял и така е 
избегната загуба на оборот, ако има намерение да се поддържа буферният 
запас на това намалено ниво, тогава би било подходящо да се предявява 
претенция съгласно клауза „Натрупани запаси“. 

 

Това покритие не представлява компенсаторно плащане, свързано с 
намаление на запаса, а това по-скоро е обезщетение, допринасящо за 
възстановяване на разходите. Ако няма никакво възстановяване на запаса или 
няма загуба на оборот, която може да бъде доказана след края на максималния 
период на обезщетение, директно произтичаща от отлагането на загубата на 
оборот в рамките на максималния период на обезщетение чрез използването 
на буфера, тогава никаква претенция не би била приемлива. 
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Отдели на бизнеса 
 
Клауза „Отдели“ изисква дейността да се извършва в различни отдели, 
независимите търговски резултати на които са определими, а покритието 
срещу прекъсване на дейността да се прилага във връзка с тези отдели. 
Обикновено на база група всяко подразделение е представено като отдел. В 
рамките на отделно дружество с ограничена отговорност може да има 
обособени отдели, които работят независимо, и може загубата да повлияе на 
един и да не засегне останалите. 
 

Ако конкретен сегмент от бизнес е засегнат от инцидент, загубата най-точно 
ще бъде измерена чрез финансовата информация, отнасяща се до този бизнес 
сектор, а не до бизнеса като цяло. Ако дадена компания продава кокоши яйца 
и яйца на Фаберже, то тогава доходността на бизнеса като цяло може да бъде 
значително по-различна от печалбата на даден отдел (тя ще бъде по-висока от 
тази на отдела, продаващ кокоши яйца, и по-ниска от тази на отдела, 
продаващ яйца на Фаберже). 
 

Прилагането клауза „Отдели на бизнеса“ не е опция. Застрахованият бизнес 
не може да се позове на тази клауза едностранно (и обикновено, когато част 
от бизнеса е засегната, тя е по-печелившата от средното). 
 

Докато застрахователите (или тези, които са подписали, съгласно кодекса на 
Асоциацията на британските застрахователи) не биха имали трудности да 
предприемат подход по отдели, застрахованият бизнес може да бъде изкушен 
да оспори тази полица само за да позволи средна норма. Включването на 
изрична клауза „Отдели на бизнеса“ на лицевата страница на  полицата в 
полза на държателя на полицата, е да се изясни факта, че при изчисляване на 
окончателната стойност, ще бъдат използвани повече съществени 
подробности, когато те са достъпни. 
 

Има компании, които приемат концепцията за прилагане на търговските 
резултати по отдели на бизнеса като крайност и се стремят да претендират 
специфична печалба за транзакции или серии транзакции. Клауза „Отдели на 
бизнеса" не дава възможност за това. Неизбежно, част или отдел на дадена 
компания ще имат средна норма на печалба, която отразява комбинацията от 
продукти, които те продават. Няма полица, която да позволява предприемане 
на микроподход към въпроса за изчисляване на нормата на брутна печалба,  
въпреки договореността между двете страни би допуснала това. 
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Няма дефиниция какво включва „отдел“ освен изискването сегментът от 
бизнес компанията, към която се прилага терминът, да генерира независими 
търговски резултати, които могат да бъдат установени. При производство 
продуктите на дейността могат да преминават през различни процеси и 
продажната цена накрая може да бъде изградена от начислените норми за 
конкретните машини. Независимо от тези хипотетични начислени норми, би 
било невероятно всеки процес, състоящ се от машини, да бъде отделен център 
на печалба в рамките на регистъра и записите и поради това подходът на 
прилагане на търговските резултати по отдели на бизнеса не би позволил 
периодът на застой за бизнеса да бъде оценяван по отношение на загубата на 
оборот, като се взема броя изгубени работни часове умножени по 
хипотетичната начислена норма за машината. Не е необходимо да се доказва 
загуба на оборот за бизнес сегмента като цяло. 
 

Разпродажба за спасяване на имущество 
 
Клауза „Разпродажба за спасяване на имущество“ се отнася до ситуация, при 
която бизнесът ще продаде стоки и суровини, които са е повредени при 
застрахователния инцидент (независимо от това дали повредата е от дим, вода 
или удар от превозно средство и др.)  на намалена цена, вместо да го продава 
на прекупвачи, занимаващи се със спасяване на стоки. Приходите от 
спасителната разпродажба неизменно ще бъдат по-големи, отколкото тези, 
които биха могли да бъдат предложени от прекупвач, и възможностите за 
намаление на стоките потенциално биха  стимулирали интереса на клиентите 
към бизнеса и генерирането на оборот над този, който би бил директно 
генериран  чрез намаляване цената на стоки. Клиентите могат да закупят 
неувредена стока на нейната пълна цена (ако има такива неувредени стоки), 
докато купуват увредената стока на намалена цена,  въпреки че има опасност 
да се случи обратното. 
 
Спасителната разпродажба може да бъде еднократно събитие, при което 
всички налични стоки за продажба представляват спасителна разпродажба 
или при спасителна разпродажба могат да бъдат продадени на партиди за 
период от време заедно с добри стоки. В някаква степен подходът може да 
бъде продиктуван от степента на щетите в помещенията. Ако има значителна 
степен на щети от дим в сградата, тогава може да е препоръчително да се 
продаде колкото е възможно повече от повредената от дима стока, преди да 
бъдат предприети действия по обновяване и почистване. Могат да бъдат 
предложени нарастващи отстъпки, при които стоките да бъдат преместени до 
място, което е удобно за започване на общо почистване в рамките на цялостна 
стратегия за ограничаване и минимизиране на щетите. 
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Продажната цена (от там спечелената брутна печалба) на продукта, който е 
включен в спасителна разпродажба, ще бъде по-малка от нормалната. Приема 
се, че поради това не е справедливо да се отнасяме към това като кредитиране 
на действителния оборот при претенция срещу прекъсване на дейността, 
представена по нормалния начин. Обикновено при изчисляване на загубата 
при прекъсване на дейността всеки постигнат действителен оборот е извлечен 
от стандартния оборот и плащането се извършва по отношение на 
намалението в оборота при норма на брутна печалба от сметките, приключени 
съвсем скоро преди инцидента. Безусловно се приема, че и стандартният, и 
действителният оборот генерират същата средна норма на брутна печалба. В 
случай на спасителна разпродажба такова допускане не би било валидно. 
 
За да отрази това и за да не бъде в ущърб на застрахования бизнес, 
действителният оборот от спасяването на стоките/имуществото не се 
приспада от  стандартния оборот при изчислението на намалението, макар че 
всеки друг действителен оборот извън обхвата на спасителната разпродажба 
би бил намален. Нормата на брутна печалба се прилага към спада на оборота, 
за да се изчисли загубата на брутна печалба (което изключва каквото и да е 
регулиране или включване на оборота от спасителната разпродажба в този 
момент). Тогава брутната печалба, която е генерирана от спасителната 
разпродажба, се приспада като отделен елемент от изчислената преди това 
загуба на брутна печалба, за да бъде включена в окончателната стойност на 
претенцията. Когато спасителната печалба се включва като отделен елемент, 
застрахованият бизнес не се наказва за по-ниското ниво на печалба, което 
може да генерира спасителната разпродажба. 
 
Могат да възникнат трудности, когато се търси предварително установяване 
на стоките и суровините преди установяване на окончателната стойност на 
претенцията по прекъсването на дейността. В такава ситуация застрахованият 
бизнес може да направи условен опит да бъде запазен оборотът от 
спасителната разпродажба (ефективно изпращане на слепи оферти до 
спасителните дилъри), като се приема по-ниска окончателна стойност на 
претенцията по отношение на стоки и суровини в замяна на правото да си ги 
запази. 
 
Това може да изкриви печалбата вследствие спасителна продажба, тъй като 
стойността на стоките и суровините, предназначени за спасителна 
разпродажба, вече  няма да бъде историческата стойност на разходите, а ще 
бъде преизчислена при нивото на намаление от претенцията за стоки и 
суровини, която ефективно съдържа цената, която застрахованият бизнес е 
платил на застрахователя, за да запази тези стоки и запаси за себе си. Трябва 
да бъде направена оценка на стойността на засегнатите стоки и суровини. 
Когато те са продадени при спасителна разпродажба, финансовата загуба, 
произтичаща от щетите на стоките и суровините, ще кристализира чрез 
намалената продажна цена. Ако загубата в стойността на стоките и 
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суровините, която действително кристализира в спасителна разпродажба, се 
различава значително от направеното допускане, когато застрахованият 
бизнес е изчислил сумата, която е бил готов да заплати, за да запази тези 
стоки и суровини за себе си, могат да възникнат изкривявания и 
несъответствия. 

 

Препоръчва се стойността на претенцията за увредените стоки и суровини да 
се остави отворена, докато не бъде завършена спасителната разпродажба. В 
този момент претърпяната загуба кристализира и може да бъде разпределена 
между покритието за прекъсване на дейността и покритието за стоки и 
суровини, а не на база допускания. 
 
Могат да бъдат избегнати усложнения, които възникнат поради факта, че 
намалената продажна цена на спасителната продажба е частично въпрос на 
материална щета и частично въпрос на прекъсване на дейността. 
Застрахованият бизнес може да бъде изкушен да оспори, че ако продажната 
цена е намалена спрямо това, което би било очаквано в противен случай, но и 
че все пак се надвишава историческата стойност, тогава претенцията е 
свързана единствено с прекъсване на дейността, а не с материалното покритие 
на стоки и суровини. 
 
Като се има предвид, че всички излишни материални щети могат да бъдат 
избегнати, това въпреки всичко не е много добър аргумент. Ако това изцяло е 
въпрос на прекъсване на дейността, тогава клаузата „Материална щета“ може 
да не е удовлетворена и претенцията да отпадне изцяло. Във всеки случай 
причината, поради която продажните цени са намалени, независимо дали 
тези, които в крайна сметка са постигнати, остават по-високи от цената или 
не, се дължи на  претърпените физически щети. Част от претенцията се отнася 
до стоковия запас, а част до прекъсване на дейността. Ако има трудности с 
покритието на полицата по отношение на една от тези части на полицата 
(подзастраховане на стоковия запас например), то тогава една грешка при 
правилното разпределяне на загубата между прекъсване на дейността и 
материалната щета на стоков запас може да доведе до трудности. Правенето 
на предположение (по отношение на правилното ниво на плащане за 
задържане на спасителната продажба) за неоправдано рано удовлетворяване 
на стоковата претенция е по-скоро подсъдна грешка. 
 
Няма никакво специално изискване клаузата „Разпродажба за спасяване на 
имущество“ да бъде включена в лицевата страница на полицата. Прилагането 
на клаузата най-общо ще бъде от полза за застрахованото лице и е малко 
вероятно да бъде оспорено, ако бъде предявена. По това тази клауза се 
различава от клауза „Отдели на бизнеса“, която невинаги е от полза за 
застрахования бизнес и има голяма необходимост от изрично включване. 
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8. Стокови наличности 
 
 

Стокови наличности/ Прекъсване на дейността: 
припокриване на покритията 
 
Докато много от компонентите на покритието за материални щети, сред които 
застраховките на машини и съоръжения и застраховките на сгради, се отнасят 
до балансовия отчет на компанията, то стоковите наличности се отнасят както 
до балансовия отчет, така и до отчета за печалба и загуба. 
 

Ако разгледаме типичен отчет за печалба и загуба, застраховката на основа 
брутна печалба ще осигури покритие за брутната печалба и всички разходи. 
Разходите, приспаднати от оборота за изчисляване на брутната печалба, или 
ще бъдат третирани като разходи, които няма да бъдат правени, ако възникне 
застрахователно събитие (оттук следва  логиката да не бъдат застраховани), 
или те – до степента, до която тези разходи се отнасят до стоковите 
наличности към момента на инцидента – ще бъдат възстановени от 
покритието за материална щета. 
 

Следователно претенцията за стокови наличности плюс свързаната претенция 
за прекъсване на дейността (по отношение на тези наличности) не може да 
надвиши оборота – тези претенции отразяват различни части на продажната 
цена, а не някаква стойност над продажната цена. Застрахованият бизнес не 
може да бъде по-добре след предявяване на претенция в сравнение с това, 
което би бил, ако не е бил възникнал инцидентът. 

Да разгледаме следните обстоятелства: 
 

Производител на мебели продава маса за хранене и четири стола при 
продажна цена от £1 000, изчислена както следва: 
 

 £ 
Суровина (бор) 400 
Труд 200 
Преки режийни разходи 100 
Непреки режийни разходи 200 
Нетна печалба 100 
 1 000 
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Масата за хранене и столовете са унищожени и няма никакъв стоков запас. 
Една поръчка е изгубена, тъй като клиентът купува от друго място, преди 
запасът да бъде възстановен. 
 

Обикновено претенцията за материални щети би била удовлетворена първа. 
Застрахованият бизнес ще представи претенция за стоката в съответствие с 
обичайната счетоводна оценка и ще договори окончателна стойност от £700 
със застрахователя за стоката както следва: 

 

 £ 
Суровини (бор)  400  
Труд 200  
Преки режийни разходи 100 
 700 
 

След удовлетворяване на стоковата претенция се представя претенция за 
прекъсване на дейността. Застрахованият бизнес може да разгледа 
формулировката на полицата и като приеме, че само покупките не са 
застраховани, да представи претенция за £600 (£1 000 продажна цена с 
намалени £400 разходи за покупки.) 
 

Общата претенция тогава би била £1,300 както следва: 
 

 £ 
Материална щета 700  
Прекъсване на дейността 600 
Преки режийни разходи 1300 

 

Това е аномалия. Ако не беше възникнал инцидентът, бизнесът би получил  
£1 000. Това не може да бъде правилно, тъй като застрахованият бизнес не 
може да бъде по-добре след застрахователен инцидент в сравнение с това, 
което би бил, ако не беше възникнал такъв инцидент. 
 

Причината, поради която има свръх претенция за £300, е, че трудът и преките 
режийни разходи, чиято обща сума е £300, са претендирани като елемент на 
стоковите наличности, докато те също са застраховани и като брутна печалба 
(като се има предвид това, всички разходи, различни от покупките, трябва да 
бъдат застраховани). В практиката лицензираните оценители просто биха 
намалили £300 от претенцията за прекъсване на дейността. 
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Такъв прагматичен подход може да е приемлив, ако застрахователят е един и 
същ за риска от прекъсване на дейността и за материалните щети, и ако 
застрахователните суми са адекватни. Ако не, застрахователят по 
застраховката срещу прекъсване на дейността без съмнение би бил доволен да 
види намаление на претенцията, представена пред него, но застрахователят по 
стоковата застраховка едва ли би споделял подобен възглед. 
 

Поделянето на степента на надзастраховане по равно може да бъде 
приложимо решение – в примера, описан по-горе, застрахователят по 
полицата срещу прекъсване на дейността би бил доволен да има намаление с 
6/13 от £300 (£138), което отразява факта, че £600 от брутната претенция 
£1,300 представляват независимата отговорност на застрахователя срещу 
прекъсване на дейността. За застрахователя по стоковата полица намалението 
би било £162 (£700/£1300 умножено по £300). 
 

Променената окончателна стойност би била както следва: 
 

 Първоначална Без  Окончателна 

 претенция дублиране стойност 

 £ £ £ 
Стоков запас 700 162 538 
Прекъсване на дейността 600 138  462 
 1300 300 1 000 
 
Друг опростен пример за взаимодействието между стокова застраховка и 
застраховка срещу прекъсване на дейността също би бил полезен. Да 
разгледаме диван с обичайна продажна цена от £3000. Разходите за този диван 
са £,800 и нормалната печалба, генерирана от тях, би била £1200, 
представляващи норма на брутна печалба от 40%. Нека да предположим, че 
наводнение в помещенията засегне дивана така, че той трябва да бъде 
продаден на намалена цена от £2000. Нека също така приемем, че има 
излишък по отношение на полица за материална щета от £500. 

Паричната загуба за този бизнес би била на стойност £1000, което е 
намалението на паричните потоци, получени от клиента (£3000 минус £2000). 
Проблемът в конкретния случай е разпределянето на загубата между полицата 
срещу прекъсване на дейността и полицата за материални щети. Както беше 
разгледано по отношение на спасителната разпродажба, застрахованият 
бизнес може да бъде изкушен да оспори, че загубата е изцяло въпрос на 
прекъсване на дейността, като се има предвид, че действителните разходи за 
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продажба надвишават цената. Такъв подход може да бъде атрактивен и 
поради това, че така се избягва прилагане на излишъка на материалната щета. 
Въпреки това, ако загубата се отнася изцяло до прекъсване на дейността, а не 
до материална щета, то тогава може  да не бъде платено нищо от 
застрахователя, тъй като може да не е удовлетворена  клаузата „Материална 
щета“. Причината, поради която продажната цена се намалява, е физическото 
увреждане. 
 

Няма перфектен начин да се разпредели дадена загуба, но практично 
предложение би било да се приеме, че нормата на брутна печалба обикновено 
се използва за постигане на по-ниска продажна цена. В този случай 
генерираната намалена брутна печалба може да бъде изчислена като 40% от 
£2000, което възлиза на £800. Това е с £400 по-малко от брутната печалба, 
която обикновено се получава, и следователно това би била загубата от 
прекъсване на дейността. 
 

От общата загуба от £1000, £400 следователно се отнасят до загубата от 
прекъсване на дейността. Като ги извадим, останалите £600 представляват 
стокова загуба. От тук следва, че е необходимо да намалим излишък от £500, 
за да достигнем окончателна сума по отношение на стоковата застраховка – 
£100. Парите, получени от застрахованият бизнес, ще бъдат общо £500. 
 

Логиката да се приеме, че нормата на брутната печалба се запазва при по-
ниската продажна цена, която в действителност е получена, е предмет на 
критика, но трябва да бъде направено само условно допускане, ако загубата 
бъде разделена между покритията на материалната щета и на прекъсването на 
дейността. 
 

Профил на стоковите разходи 
 
Горните примери изтъкват факта, че стоковите разходи може да не обхващат 
само суровините. Стоковите разходи може да обединяват променливи разходи 
(като електричество за задвижване на машината за изработване на 
оборудването), както и фиксирани разходи. Последните може да включват 
нормите, които са платими към местните власти за помещенията, но също 
така и директния труд (включително водещия елемент на извънредно време), 
които са в голяма степен фиксирани. 

По отношение целите на удовлетворяване на стокова претенция, включването 
на покупките на суровини не е спорно. Претенция за променливи разходи 
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може да бъде  посрещната, макар че трябва да бъде преценено, че това води 
до припокриване с претенцията за прекъсване на дейността (както беше 
илюстрирано в предишните примери). 
 

Макар променливите разходи да могат да бъдат платени съгласно стоковото 
покритие, предмет на намаляване от стойността на прекъсването на 
дейността, това не е така при фиксираните разходи. Докато те могат да бъдат 
включени в оценката на стоките за счетоводни цели, което се основава на 
исторически възникналите разходи, застрахователната полица отразява 
обезщетението и се основава на разходите, които ще бъдат поети в бъдеще, за 
да се върне застрахованият бизнес обратно до онова положение, което би 
било, ако не е била възникнала щетата. 
 

За да бъде ясно, нормите на разходите все пак ще бъдат платени към местните 
власти, независимо дали са произведени десет уреда или единадесет, и не се 
отнасят до тази оценка на загубата. 
 

Да разгледаме един екстремен пример – традиционен бизнес, произвеждащ 
игли за шиене, и работната сила, която полира иглите, включително 
вътрешността на отвора. Това е трудоемка работа, така че всяка група разходи 
в балансовия отчет се състои от един пенс суровина, 80 пенса труд и 19 пенса 
режийни разходи. Профилът на тези разходи се вижда само когато възникне 
претенция. Застрахованият бизнес приема, че всяка стокова претенция се 
основава на профила на съществуващите разходи, особено като имаме 
предвид, че последните са използвани за основа на стокови декларации, 
представени пред застрахователите на регулярна основа, за да се установи 
застрахователната стокова сума. Няма изрично разглеждане за това как 
разходите да бъдат определени по време на  разговорите, които са проведени 
между застрахования бизнес и брокера или застрахователя и трудностите, 
които възникват при предявяване на претенция. 
 

Застрахованият бизнес оценява, че не би могъл да претендира по-голяма сума 
от продажната цена (по отношение на комбинирана стокова претенция и че 
това е елемент, свързан с претенцията за прекъсване на дейността) и че има 
необходимост да се намали поне труда от претенцията за прекъсване на 
дейността. 
 

Въпреки това е имало последващи обсъждания по отношение на премиите, 
които са били платени през множеството години, за да се застрахова разходът, 
което не е донесло никаква полза при предявяване на претенцията. 
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Такива критики не са непременно основателни. Претенциите са свързани със 
случайни и непредвидени събития и фактът, че покритието на полицата 
отговаря по определен начин след инцидента, не означава, че то ще отговаря 
по този начин след всеки случай. 
 

По отношение застраховането на променливите разходи съгласно стокови 
покрития и такива срещу прекъсване на дейността, не трябва да приемаме, че 
това непременно е лошо. Критичният въпрос за застрахования бизнес е 
следният: може ли да има загуба на стокови наличности без съответстваща 
загуба от прекъсване на дейността? Ако отговорът е отрицателен и ако винаги 
има претенция за прекъсване на дейността, следваща всяка стокова загуба, то 
тогава не би било необходимо да се включват каквито и да е оперативни 
разходи в елемента „Стокови наличности“. Единствените елементи, които 
следва да бъдат застраховани като разходи по отношение на стоковите 
наличности, следва да бъдат онези елементи, които се намаляват от оборота 
като незастраховани работни разходи за изчисляване на брутната печалба по 
отношение на покритието срещу прекъсване на дейността. 
 

Бизнесът може да прецени, че съществува припокриване на застраховките за 
материални загуби и за прекъсване на дейността, но като съзнателно решение, 
избира да застрахова конкретни разходи и като материална щета, и като 
покритие срещу прекъсване на дейността. Разбира се, това се различава 
съществено от сценария, при който не е имало предварително обсъждане и 
отговора на полицата към момента на претенцията е изненада. 
 

Една уговорка трябва да се направи по отношение на коментарите, направени 
по-горе, отнасящи се до двойното отчитане на оперативните разходи. Тези 
коментари допускат, че стоковият запас, който е увреден (трябва да се 
направи разлика с изчерпването на буферния запас във връзка с клауза 
„Натрупани стокови запаси“) е изработен повторно/заменен преди края на 
максималния период на обезщетение. 
 

Ако случаят е такъв, то тогава променливите оперативни разходи, които 
обхващат част от стоковата оценка, ще бъдат направени преди края на 
максималния период на обезщетение и следователно ще препокрият 
покритието срещу прекъсване на дейността. Ако повредената стока не е 
произведена повторно или заменена до изтичането на максималния период на 
обезщетение, то тогава оперативните разходи няма да бъдат поети до 
изтичането на покритието срещу прекъсване на дейността. Оперативните 
разходи, които са направени за повторно производство на стоките, ще бъдат 
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за следващата финансова година. Ако случаят е такъв, то тогава може да няма 
препокриване между стоковото покритие и това срещу прекъсване на 
дейността и двете могат да бъдат изцяло възстановени по отношение на 
претендираните променливи разходи. 

 

Стандартна себестойност 
 
Много производствени компании правят стандартни допускания относно 
разходите, които ще бъдат направени за производството на стоките, и наричат 
това допускане „стандартна себестойност“. 
 

Съгласно системата за стандартна себестойност застрахованият бизнес ще 
определи колко продукта ще бъдат произведени за конкретен период и ще 
определи какви ще бъдат годишните разходи по видове. Приетите разходи 
след това се разпределят равномерно между приетите продукти. Ако бъдат 
изработени 100 продукта и ако приемем, че сметката за електричество е £100, 
то тогава £1 ще бъде добавен към всеки продукт за  електричеството. Въпреки 
това трябва да бъде оценено, че това са само допускания и че могат да бъдат 
произведени повече или по-малко продукти или че сметката за електричество 
може да се окаже по-висока или по-ниска от очакваната. Ако сметката за 
електричество е на стойност например само £80, системата на стандартна 
себестойност на пръв поглед грешно поглъща £100 за разходи за 
електричество през годината в съответствие със стандартното допускане.  
 

За да се справи с това, бизнесът ще е склонен да включи промяна в своите 
отчети за печалба и загуба, които са финансови настройки, за да отразят 
разликите между стандартните допускания и действителното състояние. 
Промените могат да бъдат изчислени с различни нива на детайлите и да се 
определи по отделно всяка промяна в разходите, която се дължи на 
отклонението на категорията разходи (промяна на цена) или алтернативно да 
се оцени количеството продукти, които са получени от суровината над  (или 
под) стандартното допускане. 
 

Целта на разглеждането на този въпрос не е да се обсъди твърде подробно 
системата за стандартна себестойност, а да се покаже, че ако застрахованият 
бизнес използва този подход за оценка, е вероятно обхватът на оперативните 
разходи да бъде абсорбиран в стоките, някои от които е вероятно да бъдат 
фиксирани, и това може да доведе до необходимост от обсъждане на профила 
на стоковите разходи преди възникване на претенция. 
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Няма никаква необходимост да навлизаме в подробни счетоводни детайли. 
Застрахованият бизнес може да бъде насочен да разгледа степента, в която 
разходите се включват в стоките над определеното ниво на разходи, които са 
незастраховани, за да се изчисли брутната печалба при покритие срещу 
прекъсване на дейността. Необходимостта от каквото и да е препокриване при 
застраховане и последващата потенциална претенция могат да бъдат 
извлечени и разгледани. 

 

Като прост пример за стандартна себестойност нека да разгледаме следното: 
 

 
Стандартна 

спецификация 

Стандартно 
тегло 

Фактор 

отпадъци 

Тегло на 

себестойност 

Материалн

и разходи 

Себестойност 

£/m2 

Прежда 1.305 0.05 1.371 4.87 6.68 

Полипропилен 1.000 0.10 1,100 0.22 0.24 
Шотландско 
плетиво 

1.000 0.10 1,100 0.25 0.28 

Латекс 1.205 0.00 1,205 0.21 0.25 

    7.45 

 
Оперативни 
разходи 

Преки Непреки    

Труд 0.285 N/A    
Променливи 0.069 N/A    
Фиксирани 0.174 0.506   1.03 

 
 Преки Непреки    
Продажба и 
администрация 

0.05 1.57    

Дистрибуция 0.47 0.08   2.17 
     10.65 

Горните таблици отразяват действителна претенция, представена в миналото. 
Четирите реда най-горе са свързани с профила и себестойността на закупените 
суровини. Колона „Стандартно тегло“ се отнася до количеството материал, 
който действително е необходим, за да се изработи жилетка. Колоната вдясно 
от нея включва производствения отпадък, а колоната вдясно от нея 
представлява количеството суровина, което следва да бъде закупено, за да се 
позволи този отпадък. Това е количеството, на което трябва да бъде 
определена себестойност. Ако колоната „Себестойност на материала“ 
представлява актуалните разходи за закупуване, които могат да бъдат 
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сравнени във фактура, то тогава може обосновано да се каже, че разходите за 
материали за цялото количество ще бъдат £7.45. (Някои компании 
актуализират стандартната себестойност всеки път, когато в счетоводната 
система се въведат данни от фактура, което завършва с автоматично 
обновяване на главния стоков файл с информацията от фактурата. Други 
компании са по-бавни и има примери, при които тази стандартна 
себестойност не е актуализирана с години.) Има две допълнителни вписвания 
в колоната вдясно, които са добавени към £7.45, за да доведат до единица 
себестойност от £10.65. 

Стойността на първия елемент е £1.03, което е стойността вляво от колоните 
„Преки“ и „Непреки“. Преките разходи са тези, свързани с конкретен 
производствен отдел, докато непреките разходи са свързани с помещенията 
като цяло, а не с конкретен отдел,  и които в някаква степен са произволно 
разпределени. Тези разходи по-нататък са разделени в: „Труд“, „Променливи“ 
и „Фиксирани“. 
 

Ако приемем, че описанието, което застрахованият бизнес е дал, е точно, 
фиксираните разходи по дефиниция няма да се увеличат, ако се увеличи броят 
на жилетките, които са повторно произведени след щетата. Следователно те 
не са свързани с изчисляване на застрахователната претенция, независимо че 
счетоводните стандарти позволяват те да бъдат включени в оценката на 
балансовия отчет за счетоводни цели. Като се има предвид, че разходите за 
труд, включени в основния елемент на извънредно време, също са фиксирани 
по отношение на всички приложения и цели, тогава за окончателната сума по 
претенцията биха били включени само £0.069 от разходите, свързани с 
променливите разходи. 
 

По отношение на £2.17, които също са добавени, за да претендират разходи от 
£10.65, това се отнася до разходите за администриране на продажбата и 
дистрибуция (това отново е общата стойност на колоните в ляво). 
Счетоводните стандарти не позволяват разходите за продажба да бъдат 
включени в оценяването на стоковите наличности. Понякога описанието на 
категориите разходи може да бъде заблуждаващо. Има компании, които се 
отнасят към производствените обекти като цялостни производствени отдели и 
между тях се разпределят всички разходи, свързани с оценката на стоковия 
запас. 
 

Разходите за продажба и администриране или общите разходи за дистрибуция 
ще се променят съобразно средните нива за повторно производство и тези 
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разходи вероятно ще бъдат фиксирани, както се вижда, по отношение на 
действителната претенция, с която е свързана стандартната себестойност. 
 

Срещу претендираните £10.65 стоят две допустими суми: £7.45, свързана с 
суровините, и £0.069, свързана с директните променливи разходи. За 
удобство можем да закръглим на £7.45. 
 

По същество, застрахованият бизнес е плащал премия върху £3.20 (£10.65 
минус £7.45) за единица стока, която никога не може да бъде претендирана в 
случай на застрахователно събитие. (Спорно е дали разходите за труд могат 
да бъдат платени като стока, но не би имало никаква полза, ако те 
впоследствие бъдат приспаднати от претенцията за прекъсване на дейността.) 
Както бе споменато преди, притесненията на бизнеса може да не са свързани с 
това, че предложената претенция е неразумно да бъде удовлетворена, а по-
скоро, че премиите са били предварително изхабени. 
 

В изключителни случаи, ако много количество стока е унищожено, така че 
например трябва да бъде построена допълнителна фабрика за справяне с 
повторното производство, много от горните точки могат да се окажат 
неправилни – разходите, които са описани като фиксирани, ще трябва бъдат 
увеличени. Стоковите претенции от такава величина не са чести. 
 

Изводът, който може да бъде извлечен от предишните коментари, е, че много 
компании, несъзнателно надзастраховат стоковия запас. 
 
 

Себестойност/ Продажна цена 
 
Има дейности, които след стокова загуба смятат, че нямат никакъв вътрешен 
капацитет за повторно производство и че единственият начин да заменят 
стоковите наличности, е да закупят стока на свободния пазар. 
Взаимнозаменяемите активи, като например кламерите, могат да попаднат в 
тази категория. Като се има предвид, че всички конкуренти за място на пазара 
начисляват подобна цена, тогава, ако има необходимост да се закупи 
продуктът от някой друг, а не да бъде повторно произведен на място, то 
тогава платената сума би била подобна на собствената цена на компанията. 
Ако това е неизбежно, поетите разходи след какъвто и да е инцидент може да 
не са подходящи, в противоречие с всичко, което беше споменато по-горе, за 
да бъде изчислена застрахователната сума по отношение по-скоро на 
продажната цена, отколкото спрямо профила на разходите. 
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Тази ситуация трябва да се разграничи от ситуацията, при която бизнесът 
няма вътрешен капацитет, но поради търговския натиск наема фирма 
подизпълнител, за да защити претенцията срещу прекъсване на дейността. 
При такъв случай допълнителните разходи ще бъдат претендирани съгласно 
покритието срещу прекъсване на дейността като увеличени работни разходи 
(предмет на икономика). Предположението, че оборотът (продажните цени), 
за разлика от оригиналната себестойност, потенциално отразява загубата по 
отношение на стоките, би било адекватно само по отношение на 
невъзможността, при липса на капацитет, да се извърши повторно 
производство на стоките  вътре в компанията. При такава ситуация 
необходимостта от договор с трета страна не е въпрос на избор, а 
необходимият единствен начин за замяна на стоковия запас. 
 

По-горе беше предположено, че претендираните стокови разходи плюс 
претенцията за прекъсване на дейността на теория винаги ще бъдат равни на 
продажната цена и може никога да не я надвишат. При отразяване на този 
принцип, селскостопанска полица ще плати само продажната цена, преди 
всичко, без да търси  разпределение между стоковото покритие и покритието 
срещу прекъсване на дейността. 
 
 

Непроизведени стоки 
 
Горните коментари се отнасят до произведен стоков запас. Възникват 
различни въпроси по отношение на извършващата се работа, свързана с 
адвокат или професионален счетоводител например. В тези случаи няма 
нужда поотделно да се застрахова работата в процес на извършване, тъй като 
покритието срещу прекъсване на дейността се основава на брутен приход. 
Разходите за труд, които ще бъдат направени по отношение на възстановяване 
на одитни файлове например, вече ще бъдат застраховани съгласно 
покритието срещу прекъсване на дейността. Файловете,  разбира се, може да 
не се приемат точно като стока, а по-скоро като документация, регистри и 
записи. 
 

Застрахователната сума за регистри и записи, избирана от много компании, 
най-общо е много ниска. Повечето професионални практики съхраняват 
своите файлове примерно за шестгодишен период. Може да има изкушение, 
ако някой повреден файл трябва да бъде възстановен, да се въведе код в 
компютърната система и времето, необходимо на съответния персонал да 
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извърши това, да се представи като претенция по отношение на часовете за 
работа, умножени по цената (продажна цена). 
 

Ако това е правилната основа за претенцията, застрахованата сума за шест 
години за работните файлове като стойност би била шест пъти годишния 
приход (при текущи цени). Разходите за техническа литература и друга 
професионална документация би била допълнение към това. В множеството 
случаи застрахователните суми за книгите и записите би била 
незадоволителна, обикновено около 5% от сумата, която би била необходима, 
ако претенцията бъде удовлетворена на база продажни цени. 
 

В действителност, не всички файлове ще могат да бъдат възстановени, дори и 
да има желание те да бъдат възстановени. В адвокатската практика има 
съществена разлика между нотариални файлове и съдебни файлове. 
Съдебните файлове не могат да бъдат възстановени в тяхната цялост, напр. 
бележки от срещи, телефонни разговори, а други могат просто да бъдат 
изгубени. В случай че тази информация се съхранява в компютърната 
система, разбира се, тогава няма никаква загуба – експозиция съществува 
предимно, когато хартиено копие на документи не е изцяло възпроизведено 
по електронен път. 

Това контрастира с нотариалните файлове. За нотариалните файлове, по 
отношение на регистрираните имоти, може да е необходимо да бъдат 
получени копия на документи от Имотния регистър, да се повтори това, 
когато клиентът придвижи собствеността отново, в противен случай би било 
застрашено възстановяването. В случай на нерегистрирана собственост 
(например тези, при които собствеността не е юридически прехвърлена преди 
стартиране на Имотния регистър), определено трябва да бъдат предприети 
действия, включително осигуряване на обезщетение за който и да е бъдещ 
купувач по отношение на потенциален проблем с правоприемането. Това 
може да бъде осъществено чрез разширение на покритието срещу 
допълнителна премия. 
 

Естеството на файловете ще продиктува степента, до която те трябва да бъдат 
застраховани. 
 

Независимо от заключението, може да е по-добре да се изключат регистрите и 
записите от общата дефиниция на съдържанието, което да бъде обект на 
подзастраховане, и те да бъдат застраховани отделно с отделен лимит на 
обезщетение, без да подлежат на клауза за усредняване. 
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Последна бележка по отношение на файловете, подготвяни в 
професионалните офиси, е, че те могат да бъдат съхранявани в архив извън 
обекта, управляван от трета страна. В такива случаи може да няма 
застрахователно покритие за файлове, които са унищожени вследствие на 
щета, която не е възникнала в помещенията, както е определено в полицата. 
Най-важно ще бъде разширението на покритието за материална щета по 
отношение на регистри и записи спрямо местоположението на тази трета 
страна. Дори ако това е направено, не може да бъде представена никаква 
претенция за прекъсване на дейността, тъй като няма да бъде удовлетворена 
клаузата „Материална щета“, освен ако такива регистри и записи извън обекта 
не са застраховани според дефиницията за помещенията, а не просто като се 
разширява покритието за материална щета. 
 

Заключение 
 

На практика, по-вероятно е да се срещнат трудности по отношение на 
удовлетворяване на претенции за стокови наличности, отколкото за 
прекъсване на дейността. Иронично погледнато, полицата срещу прекъсване 
на дейността изрично гласи по отношение нормата на брутна печалба, че 
отвореният и затвореният стоков запас следва да бъдат оценени в 
съответствие с обичайните счетоводни принципи на застрахования бизнес. 
Макар че това изясняване е направено въз основа на стоковата оценка за 
целите на покритие срещу прекъсване на дейността, самото стоково покритие 
не осигурява такива насоки. Застрахователите приемат да платят сумата на 
загубата или щетата, но полиците не предоставят допълнителни насоки по 
това. Би било неподходящо да се обсъждат в някаква степен различните 
аспекти, които си струва да бъдат разгледани при установяване на 
застрахователната сума срещу прекъсване на дейността, само за да се 
игнорира въпроса за стоковия запас, като се има предвид взаимодействието на 
запаса с прекъсването на дейността в отчета за печалби и загуби. 
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9. Смелият Нов свят 
 

Преглед 
 
Въпросът за кибер отговорността (кибер отговорност на трети страни) е бил 
обсъждан в миналото, което е в контраст с позицията на първото застраховано 
лице. Първоначално въпросите за отговорността вероятно са били по-открити, 
опасността, която имейлът представлява, проличава в популярни и понякога 
пикантни случаи – Morse -v-Future Reality (1996) е най-добрият пример за 
това. В този случай мъж описва с известни подробности в имейл своите и на 
приятелката си сексуални подвизи, мъжкото его е поласкано с нещо, което би 
следвало да бъде естествено чувство на предпазливост. За кратък период от 
време този имейл бил разпространен (очевидно конфиденциално при всеки 
случай) от човек на друг в цял свят. Вероятността да достигне до неочаквани 
получатели била доказана. 
 

Потенциалната опасност, която имейлът представлява, лесно може да се 
предвиди – ако аз Ви изпратя имейл, който носи вирус, който след това зарази 
Вашата система и Ви причини загуба, аз ли ще бъда отговорен за тези загуби? 
 

Разбира се, срещу всеки, който в хипотетичния сценарий изпраща заразен с 
вирус имейл, трябва да има някой, който да го получи и отвори. От гледна 
точка на получателя неминуемо най-важно е да се разбере дали 
застрахователят му ще осигури каквато и да е подкрепа за възстановяване от 
вредите на всеки такъв вирус в непосредствено близко бъдеще. Въпросът за 
това дали е възможно да се съди трета страна, изпращаща имейл (като 
оставим настрана въпроса дали отговорността на застрахователя на изпращача 
ще участва), вероятно е второстепенен въпрос. 
 

Тук като първостепенен въпрос е разгледана степента на покритие за 
претенции от първо лице, а не претенции за отговорността на трети лица. За 
удобство, електронните рискове, които бъдат разгледани, ще бъдат наричани 
„цифрови рискове“. 

Понастоящем много имуществени застрахователи (застрахователи, 
специализиращи в застраховане срещу материални щети и прекъсване на 
дейността) или са убедени, че не предоставят покритие срещу цифров риск, 
или, алтернативно, че това като цяло е изключено от формулировките на 
техните полици. Наред с такива търговски комбинирани полици през 
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последните няколко години се появиха и специфични полици, които 
предлагат покритие срещу вируси и хакерски атаки. Сключването на  такива 
полици в момента не е много разпространено. 
 

Не е мястото в тази книга да разглеждаме каква е реалната заплаха от вируси 
и хакерски атаки. Има доклади, които посочват загуби от хакерски атаки, 
надвишаващи половин милиард лири годишно, а така също, че над 70% от 
компаниите са претърпели хакерски атаки със средна стойност £100 000. За 
съжаление, много големите цифри, които се разпространяват, се основават на 
приблизителни оценки и екстраполации и е почти невъзможно да се 
потвърдят или проверят. Аналогично, предположената стойност на 
хакерските атаки най-общо включва разпределение на времето за управление 
и други фиксирани оперативни разходи, а не допълнителни парични разходи. 
Изглежда малко вероятно повече от 70% от компаниите да претърпят 
инциденти, струващи повече от £100 000 – без вестниците и телевизионните 
предавания, които са отдадени на темата. 
 

Освен това, има подозрения, че IT индустрията преувеличава проблема, като 
се има предвид опита с „Проблем 2000“ и „Проблема на хилядолетието“. 
 

За нещастие, тези от нас, които са получавали инфектирани с вируси файлове 
на персоналните си компютри вкъщи, могат да потвърдят, че тяхното 
негативно влияние може да бъде съществено. Повечето компании извличат 
полза от т.нар. защитни стени и от софтуерни програми, защитаващи от 
вируси, разпознавайки ги. 
 

Когато става дума за застрахователната позиция по отношение на такива 
рискове, може да има трудности при генериране на значителни нива на 
интерес (преди наричано претенция). Подробни детайли от IT може да не 
бъдат достатъчно привлекателни, за да генерират интерес на изпълними нива, 
а застраховката, по същество, аналогично не е източник на интерес за много 
купувачи. 
 

Вследствие на това, че въпросът не е разгледан по отношение на всеки 
конкретен детайл, достигаме до предположението, споменато при много 
случаи по-рано в тази книга, че това ще бъде разкрито само след представяне 
на претенция. Компания може да притежава рекламни билбордове на спортни 
съоръжения и може да има електронна реклама в интернет. При липса на 
обсъждане на детайлите, е разумно, бизнесменът да предположи, че 
застрахователната полица ще се отнася изцяло различно към единия и другия 
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тип реклама. Ако е имало подробно обсъждане със застрахователния брокер 
по отношение на физическата реклама, в каква степен  застрахованият 
бизнесмен би оценил мълчанието от адекватно обяснено е (или какво би 
заключил от това) по отношение на цифровата реклама? 
 

Категории на рискови експозиции 
 
Струва си да се определят различните начини, по които бизнесът може да 
бъде изложен на цифров риск. Може да има опасност, ако бизнесът в 
действителност не търгува през интернет, цифровият риск да бъде счетен за 
маловажен и в много случаи това наистина е така. Експозиция може да бъде 
създадена, независимо дали бизнесът търгува през интернет или не. 
 

Цифровата активност на бизнес субектите може до голяма степен да бъде 
категоризирана в следните четири категории: 

1. Електронна търговия 
Реализирането на търговията изцяло в интернет носи очевидни рискове. 
Присъстват множество негативни възможности: възможността да бъде 
пробита защитата на сайта, целият сайт да бъде дублиран от измамник, 
платежната информация да бъде изолирана и отклонена. Въпреки това 
много вероятно е бизнес, който е решил да започне търговия в интернет, 
изрично да е разгледал въпросите за сигурността и поради това 
електронната търговия може да представлява по-малък риск от останалите 
три категории, описани по-долу. 
 

Споменаването на интернет търговия често предполага бизнес, който продава 
продукти на клиенти. Рискова експозиция, разбира се, може да възникне и при 
осъществяване на електронна покупка на ниво консумативи, като например 
периодична заявка на канцеларски материали, както и покупка на стандартни 
суровини. Първият пример може да наречем „покупка за удобство“, което 
може да няма достатъчно висок профил, че да привлече същото внимание на 
сигурността и контрола, както втория пример. 

2. Реклама 

Има компании, които имат уебсайтове, предназначени за рекламни афиши 
или за предлагане на каталози, но тези уебсайтове не са интерактивни 
търговски портали. Уебсайтовете могат да бъдат атакувани от хакери и да 
бъдат скрити. Различни политически партии и електронно достъпни 
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периодични издания могат да потвърдят това. В един селскостопански 
уебсайт било публикувано проучване, в което се говорело за това какви 
дейности фермерите желаели да извършват с техните животни. Съдържанието 
на това проучване било ясно определено като неоторизирана публикация. 
 

Уебсайтове на търговски предприятия могат да пострадат и от електронен 
вандализъм – графити, включени в тях. При един такъв случай частен 
интернат с нестопанска цел не могъл да публикува на уебсайта си 
допълнение, което директорката трябвало да направи и което включвало 
подробности за началната церемония за прием на нови ученици. 

3. E-mail 
Чрез имейла може неумишлено да се изпращат и получават вируси, макар че 
спазването на подходящи протоколи от персонала може да минимизира риска 
заедно със защитни стени и подходящ софтуер. 

4. Други интернет дейности 
Има много причини, поради които служителите да бъдат в интернет (по 
основателни причини), които не са включени в горните категории. 
Застрахователите и застрахователните брокери могат да използват интернет, 
за да търсят бъдещи перспективи (както и развойните отдели на компаниите в 
целия спектър на бизнеса), или да бъдат сваляни актуализирани версии на 
софтуер за компютъризираните съоръжения и оборудване. Свалянето на 
актуализирани версии сега може да се приеме за норма, в сравнение с 
неотдавна, когато по пощата се получаваха дискети или дискове, съдържащи 
софтуерен пакет. 
 

Горната категоризация отразява факта, че почти всяка дейност под някаква 
форма е изложена на цифров риск. Наличието на застрахователно покритие 
(ако то представлява съответстващ отговор на управление на риска) е проблем 
не само на FTSE 100 компаниите, а на всички. 
 

Накрая, заедно с всички гореописани основателни причини служителите да 
бъдат в интернет, се предполага, че над 70% от времето в интернет, 
служителите използват за сърфиране в порно сайтове. Макар че е трудно да се 
повярва, че служителите имат такова количество свободно време, софтуер за 
филтриране на изображения, внедрен в много компании, открива значителен 
брой имейли с неприемливо съдържание. 
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Оперативна клауза 
 
При прекъсване на дейността е по-вероятно да се появят катастрофални 
финансови загуби, отколкото материални щети. В дългосрочен план е  
вероятно  да се наложи тенденцията към все по-ниски и по-ниски нива на 
капиталови инвестиции, за да се постигнат значителни нива на оборота. Това 
се илюстрира от наличието на значителен брой лица, управляващи компании с 
оборот £1 милион през интернет от своите домове, което се различава 
значително от изграждане на фабрики за постигане на същия резултат. 
Компаниите с по-малка експозиция на материални щети могат да бъдат 
съпроводени от по-висок риск от прекъсване на дейността. (Предложената 
тенденция е предполагаема. През последните пет години претенциите за 
прекъсване на дейността не са се увеличили като дял спрямо материалните 
щети.) 
 

Струва си да разгледаме оперативната клауза по отношение на покритието 
срещу прекъсване на дейността, което ще изисква действие на 
застрахователния риск, което с други думи не изключва въздействие върху 
собствеността, притежавана или използвана от бизнеса в помещенията. 
 

Ако има щета върху тази собственост, то тогава ще бъде удовлетворена 
клаузата „Материална щета“ и (като приемем, че загубата произтича от 
щетата) може да бъде представена претенция за прекъсване на дейност. 
Въпреки това трябва да бъдат разгледани различни ключови въпроси. 
 
 

Какво представляват помещенията? 
Беше отбелязано преди, че тенденция е помещенията да не бъдат дефинирани 
в полицата, но обикновено се споменава, че застраховката се отнася до 
помещенията, изброени в списъка към полицата. Когато са написани много 
формулировки, представата, че помещенията могат да бъдат нещо различно 
от физическото местоположение, не е предвидена. Въпреки това сега се 
поставя въпросът дали даден уебсайт е част от помещенията или не. Разбира 
се, не може застрахователят да има намерение помещенията да обхванат 
нещо, което не е било очаквано при сключване на полицата, и би изглеждало 
прагматично предложение към брокера и застрахователя да разгледат 
възможността за добавяне на уебсайта към списъка с помещенията, ако е 
договорено, че защитата на застрахователната полица е най-добрият начин да 
се управлява цифровият риск. 
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Има още един въпрос и той е къде е уебсайтът. Ако той е управляван от трета 
страна – доставчик на интернет услуга, то тогава той не може да бъде 
включен в списъка на застрахованите помещения към полицата. Ако бизнесът 
управлява своя собствен уебсайт, сървърът, поддържащ сайта, може да 
съществува в помещенията, които вече са изброени в списъка, и затова не е 
необходимо специфично вписване. Въпреки това може да се запитаме дали 
уебсайтът съществува като отделно местоположение. Някои съвременни 
уебсайтове са конфигурирани от компонентни елементи според профила на 
потребителя и в някакъв смисъл уебсайтът, виждан от конкретния потребител, 
може и да не съществува като такъв, преди потребителят да влезе в него. 
 

Може да бъде направен паралел с прожектора на Готъм Сити, който се 
използва за проектиране на изображение на прилеп върху облаците, за да 
предупреди Батман, че градът се нуждае от неговата помощ. Някой би могъл 
да попита дали изображението на прилепа съществува върху облака, или 
върху прожектора. Ако то съществува върху прожектора, то тогава е по-
вероятно уебсайтовете да се управляват от самия бизнес (в помещенията, 
изброени в списъка) и това попада в обхвата на покритието. 
 

В миналото възникнал проблем във връзка с една добре позната интернет 
търсачка, в която  клиент искал да проследи нацистки сувенири. Различни 
национални законодателства имат различни становища по отношение на този 
въпрос. Уебсайтът бил управляван при една юрисдикция, но достъпен от 
много други. Възникнал въпросът къде в действителност се намира уебсайтът 
и кое законодателство се прилага. Това се налага с оглед на това, къде 
завършват границите на даден уебсайт, проблемът (обикновено) се решава по-
лесно при недвижими имоти. 
 

Ако разширим тази тема, би било полезно да се разгледа хипотетичен уебсайт, 
който предлага всички видове услуги, за да се позволи публичност на 
управляващите страни. Бутон с хипервръзка в парти уебсайт може да отведе 
потребителя до уебсайт на доставчик на фойерверки и така да се направи 
парти с фойерверки. Може да е очевидно за потребителя, че е влязъл в 
различен уебсайт, а може и да не е. Договорното положение между страните в 
случай на инцидент е едната страна на проблема. Липсата на прецизност при 
дефиниране на границите между уебсайтовете (дали максимално плавното 
преминаване се счита за предимство от страна на авторите на тези сайтове) ще 
повлияе както на този проблем, така и на много други.  Когато намерението 
на полицата е да осигури някакво покритие за уебсайта като помещение, 
обхватът на такова покритие може да окаже, че трябва да бъде по-широк (в 
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резултат на трудности при очертаване на границите), отколкото е очаквано, 
освен ако не е включено с подходяща формулировка. 
 

След като бе разгледан въпросът с помещенията, следва да се обърне 
внимание на въпроса за собствеността. 

 

Щета върху софтуер 

 
Ключовият въпрос тук е дали щета върху софтуер следва да се приравнява на 
щета върху материална собственост, като с това се удовлетворява клаузата 
„Материална щета“. 
 

В този случай формулировките в полиците са малко по-категорични в 
сравнение със случая с помещенията. По отношение на дефинирането на 
цялото останало съдържание в препоръчаната формулировка на Асоциацията 
на британските застрахователи (ABI) (която много полици следват), трябва да 
се отбележи, че терминът „Съдържание“ изключва ... [разходи възникнали по 
отношение на]...(E) компютърни системи и записи, освен за сума 
ненадвишаваща £X по отношение на разходите за материали, 
административен труд и компютърно време, използвани за производството 
на такива записи. 
 

Намерението на този раздел е да изключи загубите от прекъсване на 
дейността вследствие тази част на полицата. Това не е във вреда на 
застрахования бизнес – разходите за труд, а едно с всички останали 
оперативни разходи, биха били покрити съгласно покритие срещу 
прекъсването на дейността, ако те са били или допълнителни или ако те са 
възникнали от загуба на брутна печалба (следствие намален оборот). 
Намерението е да се избегне всяко недоразумение, че такива разходи ще 
бъдат покрити съгласно двата раздела на полицата. 
 

По ирония, при изключване на последващите загуби, разходите за материали 
и труд при производството на тези записи могат да бъдат специално 
включени. Трудно е да заключим, че „компютърни системи и записи“ не 
включва софтуера, тъй като формулировката на полицата, в опитите да 
изключи нещо за яснота, може изрично да потвърди, че щетите върху 
софтуера представляват материална щета. 
 

Може да има спорове относно това дали начинът на добавянето на данни към 
основната среда на съхранение е подходящ или не. Категоризацията на 
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физическите активи между сгради и съдържимото в тях зависи отчасти от 
начина и степента на добавяне. Софтуерът, трайно запазен върху устройство 
за съхранение, може да бъде разгледан различно от софтуер, който е временно 
запазен в очакване на бъдещ презапис. 
 

В допълнение към изясняването на формулировката на полицата, ще посочим 
прецедент – застрахователи плащали за загуба на кодиран софтуер в 
продължение на години. Кодиращият ключ е или физическа, или електронна 
ключалка, която осигурява работата на конкретен софтуерен пакет само върху 
конкретен хардуер. Такива кодиращи ключове се използват в промишлени 
сектори, при което софтуерните пакети могат да струват в пъти повече от 
цената на основния хардуер, тъй като са предназначени да попречат на 
софтуерното пиратство или на копирането на програмите извън лицензното 
споразумение. 

 

Ако личен компютър е откраднат (със стойност от около £1 000), но на него 
има зареден софтуерен пакет CadCam за £30 000, тогава най-често 
софтуерният доставчик изисква да бъде закупено ново копие на софтуера, за 
да се избегне възможността за поетапна кражба и жертване на малка част от 
хардуера в замяна на допълнително копие от скъп софтуер.  

 

Голяма част от застрахователите са плащали за замяна на такъв защитен 
софтуер в продължение на много години. 
 

Описаният прецедент и формулировката на полицата потвърждават 
софтуерната щета като материална и отварят път за последващи претенции 
за материална щета и прекъсване на дейността. 
 

Какво е щета? 
По-рано беше отбелязано, “щета“ е термин, в който въпреки дефиницията 
като „загуба или щета“, липсва особена яснота. Софтуер, засегнат от вирус 
или хакерска атака, който не функционира или изобщо, или с нормална 
ефикасност, може да бъде приет като повреден. В момента законът в 
Обединеното Кралство не разглежда конкретно въпроса дали загубата на 
софтуерен или компютърен код (без никакви други съпътстващи щети) 
представлява щета или не. 
 

Проблемът с кражбата е малко по-различен. В множеството случаи бизнесът 
ще има ефективни архиви – такива че последният архив да може да бъде 
повторно зареден (предмет на коментарите, направени по-горе по отношение 
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защитения софтуер). Ако случаят е такъв, то тогава може да не бъде 
удовлетворено определението за кражба съгласно Закона за кражбите от 1968, 
т.е. постоянна загуба на използване на актив. Това, което бизнесът е изгубил, 
е уникалното ползване на актива, което може да бъде отражение на 
извършено престъпление, но не такова, което да отговаря на определението за 
кражба  или такова, според което би могло да се предяви претенция съгласно 
стандартна полица за материална щета. 
 

Друга област, в която могат да възникнат трудности, оформят действията на 
зложелателни лица, а създателите на вирусите несъмнено попадат в тази 
дефиниция. Стандартните изключения по отношение на действията на 
злонамерени лица (т.е. правителствени актове, действия на 
стачници/блокирани работници и други) може на пръв поглед да 
възпрепятстват претенция, свързана с щета върху софтуер по отношение на 
действията на злонамерени лица, непопадащи в тези изключени категории. 
Тежестта при доказване на  изключение се пада на застрахователя: 
подозрението, че служителят може да е улеснил въвеждането на вируса, не  би 
била достатъчна.  
 

Заключението от горните коментари е, че може да има значителна експозиция 
(предмет на изключения), особено по отношение на полица „Всички рискове“ 
за загубите (вследствие  на щета върху софтуер), които първоначално не са 
били очаквани нито от застрахования бизнес, нито от застрахования. Въпреки 
това с течение на времето нивата на обща осведоменост за съществуването на 
тези проблеми съществуват се увеличават и невъзможността да бъдат 
предприети каквито и да било действия, които да потвърдят ограниченията в 
покритията, до степен разглеждане на нови експозиции, могат да се считат за 
тяхно приемане. 
 
 

Разширения 
 
Има разширения на покритията срещу прекъсване на дейността, които не 
изискват удовлетворяване на клаузата „Материална щета“ и могат да бъдат 
представени претенции, които, като следствие от това, представляват стъпка 
встрани от горната дискусия. 
 

Най-показателният пример е разширението към полицата „Отказ на достъп“. 
Както беше отбелязано по-горе, към момента на сключване на разширението 
„Отказ на достъп“ страните по застраховката не отдават голямо значение на 
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въпроса дали отказът на достъп не е физически. Независимо от това заплахата 
за Разпространен Отказ на Услуга (DDOS) е съществена. Малки програми 
могат да бъдат изпратени до домашни персонални компютри поради 
лекомисленост или с криминални намерения от злонамерени лица, като тези 
програми целят да се активират и да се опитат да се свържат с конкретен 
уебсайт в определен момент от време в даден ден. 
 

Очаква се обемът на трафика в резултат на това да разбие въпросния уебсайт 
и да причини неговото сваляне. Това е аспект, който се разглежда напоследък 
в пресата – младежи наемат мрежи от компютри само с тази цел. Клиентите, 
които впоследствие се опитат да отворят сайта и да направят покупки, не биха 
могли да го направят и може да бъде предявена претенция за „Отказ на 
достъп“. От гледна точка на бизнеса, претърпял такава атака, това не е съвсем 
подобно на претенция за „Отказ на достъп“. Ако уебсайтът е разбит и ако е 
предявена претенция, то тя може да бъде само по отношение на щета върху 
този сайт, а не на достъпа до него. В горяща фабрика не може да се влезе, но 
клиентите все пак могат да се предвиждат по периметъра на помещенията и 
да погледнат пламъците. Достъпът до (периметъра на) помещенията няма да 
бъде отказан. Обаче може да има уебсайт, който извлича по-голямата част от 
дейността си чрез бутон за хипервръзка от уебсайта, който е разбит. 
 

В зависимост от обстоятелствата този уебсайт може действително да е 
пострадал от отказ на достъп и може да смята за подходящо да предяви 
застрахователна претенция, предмет на покритието на полицата. Разбира се, 
базирайки се на предположението на цялата книга, че чрез дискусии преди 
предявяване на претенция бизнесът ще избегне изненади, случаят не би бил 
такъв, ако голямата част от оборота зависи от един захранващ уебсайт и това 
не е  определено от застрахования бизнес предварително. Ако случаят е такъв, 
ако финансовият директор или купувачът на застраховката упорито е отказал 
да предостави каквато и да е реална подробна информация по отношение 
дейността на компанията, то тогава не може да се очаква съчувствие, когато 
бъде предявена претенция. 
 

Разширението за отказ на достъп (или разширението за загуба на интерес) 
изисква възникване на инцидент в близост/непосредствена близост. Ако се 
случи така, че електронните варианти на риска или разширенията не са 
специално изключени, то тогава тези термини ще трябва да бъдат 
интерпретирани, доколкото те могат да бъдат цифрови термини. Ако до 
уебсайт в Обединеното кралство е достигано чрез бутон за хипервръзка, 
намиращ се на уебсайт в Австралия, този уебсайт може да бъде разглеждан в 
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електронна близост. Това може да съответства на тази част от тротоара, която 
клиентите пресичат, за да прекрачат прага на магазин, което от физическа 
гледна точка се включва в „близостта“. 
 

Друг пример, който трябва да се разгледа, е разширението, свързано с щета, 
произтичаща от размирици или действия на злонамерени лица. В скорошен 
случай на Tektrol беше решено, че получаването на вирус представлява загуба, 
причинена от злонамерени лица, независимо дали вирусът е получен от 
приятелски източник или директно от такова злонамерено лице. Стандартната 
формулировка на Асоциацията на британските застрахователи изключва 
'Последваща загуба... произтичаща от загуба чрез умишлено изтриване, 
изкривяване или унищожаване на информация в компютърни системи или 
други записи...'. Тъй като това е специфично прекъсване на дейността, а не 
разширение за материална щета, последното изключение се потвърждава от 
случая с Tektrol. 
 

Все пак това е зона на развитие на закона. Ако бъдещо решение предположи, 
'умишлена' щета на софтуерна система, то не следва да се заключи, че ако има 
неумишлено въвеждане на вирус от обикновен бизнес партньор, тогава може 
да възникне покритие за неумишлено действие.  
 
Изключения 
 

Има два аспекта, които трябва да се разгледат по отношение на изключенията. 
 

Първо, съществуват изключения по отношения на рисковете, които имат 
еднакво приложение както при цифрови, така и при физически сценарии. Да 
разгледаме следното: 

 

Една машина с ЦПУ сваля актуализация на софтуер от интернет 
регулярно. Очевидно за такова получаване на софтуер се използва парола 
от проверен сайт, но софтуерният пакет, който се сваля в 
действителност е заразен с вирус, което води до отклонение на 
режещата глава на машината и се променя точността за някакъв период 
от време. Проблемът не е бил установен, докато точността на рязане не 
е паднала под границите няколко седмици по-късно, след като софтуерът 
е бил свален. Щетите са довели до загуба на клиенти за бизнеса. 
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Може да се оспори, че деградацията на софтуера е постепенно възникващ 
проблем и попада в съществуващите изключения. В действителност, случаят 
може да е такъв, че причината може никога да не бъде проследена обратно до 
първоначалното сваляне на софтуера. Нещата винаги са по-ясни в 
хипотетични примери, отколкото в реалния живот. Трябва да се надяваме, че 
бизнесът ще пази архиви, така че да бъде заредена предишна версия, която би 
позволила производството да продължи независимо от инцидента. Разбира се, 
ако архивните копия работят на основа дядо/ баща/ син (т.е. записване на 
редуващи се копия на три или четири диска/ ролки), то тогава би било въпрос 
не само на време, преди проблемът да бъде установен в случай на градивна 
прогресия. 

По отношение на архивните копия трябва да се посочи още нещо – може да се 
случи така, че невъзможността да се правят регулярни ефективни архиви да 
доведе до липса на разумна грижа до степен на безразсъдство. Не е 
необичайно да има запасни/архивни гаранции в раздела за материалната щета 
на съществуваща полица. Това ще изисква регулярни архиви. Не е 
необичайно да има трудности с такива архиви и след предявяване на 
претенция да стане очевидно, че те не са тествани периодично и в 
действителност не работят. Застрахователите могат да оспорят претенцията, 
подчертавайки, че изискването да се правят архиви включва ефективен архив. 
Съдия може да заключи, че решението да не се включва клауза, която изрично 
да изисква такива архиви да бъдат тествани за ефективност, би затруднила 
правенето на извод от страна на застрахованото лице.  

По отношение на прилагането на изключения, тежестта на доказването пада 
върху застрахователите. При случаи на цифрови претенции, прозореца на 
възможността за разследване на обстоятелствата вероятно ще бъде много 
ограничен. Ако материален стоков запас е засегнат от дим или наводнение, 
той може да бъде изместен в единия край на склада, за да бъде изследван от 
лицензиран оценител по-късно, а бизнесът може да продължи да работи, без 
да е засегнат. 
 
В случай на вирусна атака на операционната система бизнесът ще трябва да се 
опита да се справи с проблема колкото е възможно по-бързо и да заработи 
нормално, за да се избегне възникването на експоненциални загуби от 
прекъсване на дейността. Прозорецът на възможностите и способностите за 
разследване са много ограничени в сравнение с нормалните претенции. При 
специфични ситуации това може да не е така. Ако уебсайт е повреден, може 
да се отпечата екранът, който показва последващата проверка. Широко 
разпространен проблем обаче, засягащ много системи, не е вероятно да бъде 
поставен под карантина по този начин, а подновяването на дейността 
възможно най-скоро ще бъде предпочетена. 
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Следователно е желателно, ако има намерение да се сключи цифрово 
покритие, то  да бъде предоставено, като се приложи към полицата  
значително самоучастие във вид на време или франшиз. Така ще се избегне 
всяка инерция или недоразумения, като се има предвид, че е вероятно IT 
трудностите да възникнат в минимална степен като рутинна част от работата 
на  повечето компании. Възникването на застрахователен риск може да има 
парализиращ ефект върху бизнесмените – възможността застраховката да 
бъде достъпна предизвиква повишено внимание, което, ако не бъде 
проверено, може да доведе до решения, чиято полза от дистанцията на 
времето може да изглежда странна. Такъв е случаят с всички претенции, а не 
само с тези, свързани с цифров риск. 
 

Наличието на значително самоучастие във вид на време или франшиз ще 
отстрани този страх и ще даде възможност на съответните служители да 
отговарят и коригират трудностите, без да се тревожат, че могат по 
невнимание да създадат проблем с възстановяването на средствата от 
застрахователите. В много случаи потенциалните приходи от застраховка са 
много по-малки в сравнение със загубите, понесени от бездействие. 
 

На второ място са изключенията, които се прилагат специално по отношение 
на цифровите рискове. Трудността при създаване на съответните 
формулировки произтича от факта, че това е относително недоказана зона, и 
законовият статус на част от терминологията не е ясен. Терминът „червей“ 
например най-общо се приема, че представлява нещо нежелано по отношение 
на IT, но също така се отнася и до топ съхраняване на данни. Терминът 
„Троянски кон“ е важен, за да се избегне дефиниране на вируси, които 
изискват самостоятелно възпроизвеждане, но точно същата формулировка 
към момента не е правно проверена. 
 

Трябва допълнително да се разгледа дали всички формулировки, които 
понастоящем са на пазара биха могли правилно да се справят със защитен 
софтуер, който незабелязано за жертвата краде малка част от пространството 
на хард диска, за да може да събира информация от basecamp (софтуерен 
инструмент), след което да лиши жертвата от възможността единствена да 
ползва тази информация (както беше разгледано по-горе, независимо от това 
дали този тип проблем представлява кражба или не в традиционния смисъл, 
той остава под съмнение). 
 
Някои изключения от формулировките отхвърлят всяка претенция за щета 
върху софтуер, което е съществено ограничаване на покритието, което е било 
достъпно преди това, като се има предвид, че застрахователите в миналото са 
плащали за загуба на софтуер. В действителност, колкото по-високо е нивото 
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на подробностите, с които са ограничени изключенията, толкова е по-голям 
рискът от попадане в ситуация, при която съдия трябва да вземе решение, че 
ако терминът не е включен в подробния списък, то тогава трябва да е имало 
съзнателно намерение за него да бъде осигурено покритие. 
 
Независимо от това, като се има предвид опита с Проблема на хилядолетието, 
рисковете са толкова големи, че се изисква ясно изключване или вписване. 
Обаче могат да бъдат предложени две практически наблюдения. 
 
Първо, ограниченията на обезщетението могат да бъдат разгледани по 
отношение на щетата за системите (компютърните системи) съгласно 
покритието за материална щета, но като цяло няма съответстващи 
ограничения по отношение на прекъсване на дейността, което е вероятно в 
случаи на предявяване на катастрофални  претенции. 
 
Второ, може да има изменение на дефиницията на съдържаното имущество за 
застраховане, така че това решение да предоставя покритие за компютърни 
системи, регистри и записи чрез конкретно разширение, а не като се има 
предвид даденото покритие, застрахователите да е необходимо да разчитат на 
изключение. 
 
В крайна сметка намеренията на застрахования бизнес/брокера и 
застрахователя ще диктуват подхода. Има възможност обаче понастоящем 
тази обща търговска формулировка (по невнимание) да осигурява покритие, а 
формулировката за изключенията може или не може да ограничава 
покритието, което са имали предвид страните. 
 

Ще бъде оценено, че дискусията по-горе се отнася главно до общите 
търговски полици, предоставящи покритие срещу прекъсване на дейността и 
материална щета. Има специални полици, които могат да вземат под 
внимание цифровите рискове, а това може да осигури удобно допълнение в 
случаите, при които основната полица не предлага покритие. Вероятно такова 
решение за закупуване на допълнително покритие ще отрази състояла се 
детайлна прагматична дискусия. При тези случаи е малко вероятно да 
възникнат проблемни претенции. Проблеми ще възникнат при появата на 
значителни загуби и опита да се търси претенция, която не е в рамките на 
очакванията на страните в съответния момент, но по отношение на която 
формулировката на полицата е неточна. 

  



 
 

За автора 
Damian Glynn BA (Hons) FCA FCILA е член на Организацията на експерт 
счетоводителите в Англия и Уелс, както и член на Одитния институт на 
лицензираните оценители (CILA). Той ръководи семинари за прекъсване на 
дейността за брокери, застрахователи, за Британската асоциация на 
застрахователните брокери, различни одитни застрахователни институти и 
други организации в Обединеното кралство от 1994. Той е изследовател на 
прекъсването на дейността за CILA. 
Damian работи предимно с претенции срещу прекъсване на дейността. Той се 
занимава и с други финансови загуби, включително професионални 
обезщетения и гаранционни претенции. 
Damian е предоставял правни услуги както на ищци по  претенции, така и на 
защитници и е действал като независим съдебен експерт, а и като лицензиран 
оценител и счетоводител. 
В съответствие с целта на книгата той е предоставил първоначална 
информация от множество полици за преглед, както за застрахователи, така и 
за брокери, като и проучване и подкрепа за брокери при определяне на 
недостатъците в застрахователните споразумения от гледна точка на бизнеса. 

  



 
 

Кратък обзор и признателност 
 
„Аспекти на покритието – прекъсване на дейността“ е мощен бизнес 
инструмент за тези, които участват в изготвяне на програми срещу прекъсване 
на дейността. Написана от Damian Glynn BA (Hons) FCA FCILA, тази книга 
идентифицира въпроси, повдигнати от застрахователни претенции. 
Разглеждането им ще помогне за осигуряване на правилна застраховка за 
клиента, с което да се избегнат проблеми при предявяване на претенция, 
дължащи се на подзастраховане или на неподходящ обхват на покритието. 
В книгата са използвани примери от реалния живот и когато е подходящо, тя 
предлага прагматични решения, за да се избегнат подобни проблеми в 
бъдеще. Примерите включват недостатъчно дълъг максимален период на 
обезщетение, пропуски при изчисляване на брутна печалба за целите на 
полицата и непрекъснатото съществуване на полици, несвързани с 
деклариране. 
Брокерите, експертите по обслужване на застрахователни програми на 
клиенти и персоналът на компаниите, който отговаря за развитието на 
бизнеса,  ще извлекат полза от прочитането на тази книга. Същото се отнася и 
за застрахователите и другите служители в застрахователните компании. Тя 
също така ще се хареса и на купувачите на застраховка, независимо дали те са 
риск мениджъри или финансови директори, тъй като тя може да им от помощ 
при защитата на техния бизнес. 
"Книгата е добре илюстрирана с проблеми от претенции, което я прави 
полезно четиво за персонала, работещ с претенции за прекъсване на 
дейността, както и за брокери и риск мениджъри." Harry Rule, Мениджър 
Имуществени Претенции, Allianz Corn hill 
"Уверен съм, че това ще се хареса на всички с интерес в сферата на 
прекъсването на дейността, но особено на тези брокери, които изготвят 
или договарят покритие, застрахователи и риск мениджъри ще извлекат 
практическа полза от „Аспекти на покритието при прекъсване на 
дейността." Graeme Drysdale, Техник Големи Загуби, AXA Insurance 
"Много практично ръководство, с провокиращи мисълта уроци и съвети за 
управление на риска." Ann Stone, Директор Групови Претенции, SB J 
Stephenson Ltd 
"Тук има написани огромно количество полезни примери, което от гледна 
точка на застрахователите, освен ако докладите на лицензираните 
оценители не са споделени, със сигурност не биха могли да видят." 
Andrea Masters, Старши Застраховател Имущество, Регионално 
Застраховане, Цюрих 
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