Застраховка „Имущество“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „ЗК България Иншуръс“ АД, Република България

Продукт: Застраховка
„Пожар и допълнителни рискове“

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита
специфичните Ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в преддоговорната
документация и Общите условия на застраховката.

Какъв е този вид застраховка?
По тази застраховка се предоставя застрахователна защита на лица срещу пожар и други рискове, на собствено или
чуждо движимо и недвижимо имущество на български и чуждестранни физически или юридически.

Какво покрива застраховката?
Основни рискове:
✓ Клауза А – пожар, мълния, експлозия, имплозия,
сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло,
негови части или товар.
Допълнителни рискове:
✓ Клауза „Б1“ – природни бедствия: буря, ураган,
проливен дъжд, наводнение, градушка, увреждане
от тежест и измокряне вследствие естествено
натрупване на сняг и лед, щети от падащи дървета и
клони, свличане и срутване на земни пластове,
действие на морски вълни;
✓ Клауза „Б2“ – измръзване;
✓ Клауза „Б3“ - измокряне, причинено от
авария/спукване на водопроводни,
канализационни, отоплителни, вентилационни и
парапроводни инсталации;
✓ Клауза „Б4“ – удар от ППС или животно;
✓ Клауза „Б5“ – земетресение;
✓ Клауза „Б6“ – злоумишлени действия на трети лица;
✓ Клауза „Д“ – други рискове;
✓ Клауза „Д1“ – кражба чрез взлом, кражба с
използване на техническо средство и грабеж;
✓ Клауза „Д2“ – късо съединение и токов удар;
✓ Клауза „Д3“ – счупване на стъкла;
✓ Клауза „Д4“ - електронно оборудване;
✓ Клауза „Д5“ – загуби от прекъсване на дейността;
✓ Клауза „Д6“ – гражданска отговорност на
застрахования в случай на пожар, експлозия,
измокряне, причинено от авария/спукване на
водопроводни инсталации;
✓ Клауза „Р“ – разходи във връзка с претърпени щети
на имущество;
✓ Клауза „Р1“ – разходи за предотвратяване или
ограничаване на разрушително действие;
✓ Клауза „Р2“ – разходи за преместване и
предпазване на имущества;
✓ Клауза „Р3“ – други разходи.

Какво не покрива застраховката?
всякакъв вид документация; ръкописи; ценни
книжа; пари в наличност; електронни, цифрови и др.
носители на информация; единични марки и
филателни колекции;
кожени изделия, накити и предмети от
благородни метали и скъпоценни камъни на
физически лица; ръчни и джобни часовници, мобилни
и др. средства за комуникация; стайни и декоративни
растения, животни, птици, както и моторни превозни
средства и самодвижещи се машини
товари по време на превоз;
щети в резултат на авария, настъпила по време
на строителни или ремонтни работи;
Селскостопанска и друга продукция, намираща
се във временни хранилища на открито;
Слягане или движение на изкуствени насипи,
морска или речна брегова ерозия.
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Има ли ограничения по
покритието?
Ядрени, военни и екологични рискове, тероризъм,
размирици.
Обезценки, пропуснати ползи, глоби неустойки.
Нарушени
строително-технически
изисквания,
строителни недостатъци, гаранционни повреди,
причинени от безстопанственост, умисъл или груба
небрежност, измама;
Кражба или вандализъм без взлом;
Кражба на имущество без надзор;
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Къде съм покрит от застраховката?

✓

Покриват се събития, настъпили на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
─ При подписване на договора
При сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените за риска
обстоятелства, които са ми известни и за които Застрахователят е поставил писмен въпрос.
Да заплатя застрахователната премия.
─ По време на договора
При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, да
уведомя незабавно Застрахователя.
Да взема мерки за предпазване на имущества от вреди, да се грижа за него като добър стопанин.
Да допусна застрахователя за извършване на оглед или да бъде извършен оглед от негов доверен
представител.
Да спазвам стриктно изискванията на Застрахователя и на компетентните държавни органи за
отстраняване на източниците на опасност за вреди.
─ При застрахователно събитие
Да уведомя Застрахователя за настъпилото събитие в срок до три дни, а за кражба и грабеж – до 24 часа от
узнаване за настъпването им.
Да уведомя Застрахователя, ако имам друга действаща застраховка, покриваща същите рискове.
Да предприема всички необходими мерки за ограничаване на размера на вредите.
Да представя поисканите ми документи, свързани с установяване на причините и обстоятелствата за
настъпване на събитието, основанието и размера на извършените разходи. Да съдействам на
Застрахователя да осъществи правото си на регрес.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам посочената в него сума в пълен размер или ако е
договорено - първата разсрочена вноска. При разсрочено плащане заплащам всяка следваща вноска до
посочената в полицата дата. Плащането може да бъде извършено по електронен или банков път, в брой в
офисите на „ЗК България Иншурънс“ АД, при моя застрахователен посредник, в офисите на „Инвестбанк“ АД
в цялата страна.

Кога започва и кога свършва покритието?
Началото и края на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат –ден,
месец, година.
Периодът на застрахователно покритие е една година. Началото на покритието е датата на плащане на
общата дължима премия/първата разсрочена вноска от нея. Краят на застрахователното покритие е денят на
съответния месец на съответната година, през който изтича застрахователния период.

Как мога да прекратя договора?
Като заявя писмено желанието си затова пред Застрахователя с едномесечно предизвестие. Пълна
информация се съдържа в Общите условия на застраховката.

