Застраховка Обща гражданска отговорност,
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България
Продукт: Застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие“

Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява индивидуалните условия
по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може да намерите в документацията по
Вашия застрахователен договор.

Какъв е този вид застраховка?

С този застрахователен продукт се застрахова гражданската отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на
трети лица като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Предмет на обезщетение по застраховката са:
• всички суми, които по силата на нормативен
акт застрахованият бъде задължен да заплати
на основание претенции на трети лица като
компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт
или загуба на работоспособност) и/или вреди
на имущество (увреждане, разрушаване или
унищожаване на вещ), настъпили през срока на
действие на застраховката;
• всички разходи за уреждане на претенциите по
застраховката, направени с писменото съгласие на
застрахователя.
Застрахователната сума е посочена в
застрахователния договор парична сума,
представляваща горната граница на отговорността на
застрахователя към застрахования, третото ползващо
се лице или към третото увредено лице, като за
отделните покрития могат да бъдат договорени и
различни застрахователни суми.

На обезщетение по застраховката не подлежат
вреди и разходи, настъпили в резултат на:
• всякакви други действия и/или бездействия на
застрахования, освен съхраняване, носене и/или
употреба на огнестрелно оръжие;
• съхраняване, носене и/или употреба на
огнестрелно оръжие в нарушение на приложимата
нормативна уредба;
• умишлени действия и груба небрежност на
застрахования, негови представители и/или
свързани лица по смисъла на Търговския закон;
• договорна отговорност, която не би възникнала на
друго правно основание;
• война или военни действия, актове на тероризъм
и саботаж, и други подобни;
и други, подробно изброени в Общите условия.
За Каско и за другите Допълнителни покрития,
има предвидени специални и общи изключения,
подробно изброени в Общите условия.
На обезщетение по застраховката не подлежат
вреди и разходи, изразяващи се в:
• финансови загуби, които не са резултат от телесно
увреждане или вреди на имущество;
• глоби и санкции, наложени от оторизиран орган;
и други, подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничение на покритието?
Застрахователното покритие е приложимо
след изчерпване на застрахователните суми и/
или лимитите по всички валидни или изтекли
застраховки, които могат да обезщетят претенции
по тази застраховка.
По застраховката не са предмет на обезщетение
вреди, причинени от един на друг застрахован
по един и същ застрахователен договор и/или на
свързани лица на застрахования по смисъла на
Търговския закон.

Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката покрива вреди, нанесени на трети лица на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
• ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте декларирали, както и за всички новонастъпили
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна;
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.
Ако застраховката е сключена от юридическо лице или едноличен търговец, застраховащият е длъжен да:
• ни информира своевременно при промяна на застрахованите лица;
• ни осигури достъп за проверка на дейността и да изпълнява нашите препоръки за подобряване на рисковите
фактори във връзка със съхраняването, носенето и/или употребата на огнестрелно оръжие.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• уведомите незабавно компетентните органи;
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в Общите условия;
• вземете всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• да запазите всички материали и документи, имащи отношение към събития или претенции, покрити по застраховката;
• незабавно след получаване на писма, призовки, експертизи, решения и др. подобни, свързани с искове или съдебни
процедури, да ни предавате копие от тях;
• ни оказвате пълно съдействие за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие, и
представите всички необходими документи.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено.
Застрахователната премия е платима в брой или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователния договор, при условие
че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея. Застрахователното покритие е в сила до 24.00 часа
на датата, посочена в застрахователния договор, при условие че застрахователната премия е платена. При неплащане
или частично плащане на разсрочена вноска до падежа, посочен в застрахователния договор, покритието по него се
прекратява към 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа.

Кога започва и кога свършва покритието?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това писмено с
предизвестие от 15 дни.

