
  Застраховка за разни финансови загуби
  
  Информационен документ за застрахователен продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Застраховка „Развала на стоки в хладилни камери“ 

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?
Този застрахователен продукт е доброволна застраховка, по която се застраховат стоки, които са собственост или за които носи отговорност 
застрахованият, съхранявани в хладилни камери.

Какво покрива застраховката?
 На обезщетение по застраховката подлежи 

увреждане, развала, изгниване или замърсяване 
на застрахованите стоки, съхранявани в хладилни 
съоръжения, причинено пряко от внезапна и 
непредвидима повреда на хладилните съоръжения 
по каквато и да е причина, която не е посочена като 
изключение по застраховката.
 
Застрахователят дължи обезщетение за увреждане на 
застрахованите стоки в резултат на:
• неконтролирано повишаване или намаляване на 

температурата; 
• неконтролирана промяна на концентрацията на 

газовете; 
• действие на охладителните агенти, изпуснати от 

хладилните съоръжения.

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. Застрахователната 
сума се определя на база предполагаема продажна 
или покупна цена.

Какво не покрива застраховката?
 Изключени рискове по застраховката са: 

• свиване, дефекти на стоките или болести, 
естествена развала или изгниване на стоките;

• неправилно складиране и последвало падане на 
стоките, неподходяща опаковка;

• неспазване инструкциите на производителя 
на хладилните съоръжения или неправилно 
съхранение и охлаждане на стоките и/или стоки, 
които са складирани с температура, по-висока от 
предписаната;

• аварийно прекъсване или флуктуации 
на електрозахранването от централната 
електроснабдителна мрежа;

• претоварване на хладилните камери;
• загуба или повреда, която е пряко следствие от 

непрекъснатото въздействие на работния процес 
(напр. износване и задиране, кавитация, ерозия, 
корозия, котлен камък);

и други, подробно изброени в Общите условия.

Не подлежат на обезщетение: 
• загуби или повреди, настъпили поради съзнателно 

действие или бездействие на застрахования или 
на негови упълномощени представители;

• загуби, причинени пряко или косвено от 
ядрена реакция, радиоактивно излъчване или 
замърсяване, и последствията от тях;

• последици от война или военни действия и други 
подобни;

и други, подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничение на покритието?
      Вредите подлежат на обезщетение, при 
условие че хладилните съоръжения се намират в 
редовна експлоатация след тяхното монтиране и 
въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията 
на производителя и съгласно приложимите 
нормативни изисквания.



Къде съм покрит от застраховката?
     Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили 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;
• поддържате хладилните съоръжения в добро техническо състояние и да не позволявате тяхното претоварване;
• спазвате предписанията на доставчиците, производителите и компетентните органи за съхранение на стоките в 

хладилните помещения и в помещенията с контролирана атмосфера;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор;
• вземете всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• обезпечите правата ни срещу трети лица, виновни за причинените вреди;
• 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.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това писмено с 
предизвестие от 15 дни.


