Застраховка за вреди на имущество
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България
Продукт: Застраховка „Авария на машини“

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, чрез която се застраховат машини и съоръжения, които са собственост или за които
носи отговорност застрахованият.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

На обезщетение подлежи материално увреждане
на застрахованите машини и съоръжения,
представляващо пряк резултат от всяко внезапно,
случайно и непредвидимо събитие, и в резултат
на което същите не са в състояние да изпълняват
своето предназначение и се нуждаят от ремонт
или подмяна (в т.ч. причинени от дефектна отливка,
дефектен или неподходящ материал, конструктивна
или проектантска грешка, грешки при сглобяването
или монтажа, недостатъчна квалификация или
небрежност на оператор или на помощен персонал,
недостатъчно ниво на вода в котли, физическа
експлозия, разрушаване на машината или част от
нея под действието на центробежна сила, късо
съединение и др.).

Изключени рискове по застраховката са:
• наводнение, свлачище, пропадане, лавина и др.
природни бедствия;
• пожар и последиците от гасенето на пожар;
• срутване или увреждане на сгради или части от
тях;
• кражба, грабеж, липси;
• събития, за които е отговорно трето лице по силата
на нормативен акт или договорно задължение;
• непрекъснато въздействие на работния процес
(напр. износване, изтриване, ерозия и др.);
• тестване, преднамерено претоварване на
застрахованите машини и съоръжения или при
провеждането на проби или експерименти;
• война или военни действия, актове на тероризъм
и саботаж, и други подобни;
• ядрена реакция, радиоактивно излъчване или
замърсяване и последствията от тях;
и други, подробно изброени в Общите условия.

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.

Застраховката не покрива:
• загуба или материално увреждане на
сменяеми инструменти или приспособления,
експлоатационни течности, материали или
инструменти, необходими за поддръжката
или ремонта, части, подложени на интензивно
изтриване или износване и др.;
• разходи, направени от застрахования за
извънреден труд;
• разходи за временно заместващо оборудване;
и други, подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничение на покритието?
Вредите подлежат на обезщетение, при условие
че застрахованите машини и съоръжения:
• рсе намират в редовна експлоатация, след тяхното
монтиране и въвеждане в експлоатация съгласно
изискванията на производителя и приложимите
нормативни изисквания;
• са в нормален работен режим или са в покой в
границите на застрахования адрес, вкл. по време
на прекъсване на експлоатацията за извършване
на работи по профилактика, техническо
обслужване или поддръжка, основен авариен или
текущ ремонт.

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;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
• спазвате нормативните изисквания и предписанията на компетентните органи и производителя относно
съхранението, монтажа, експлоатацията, безопасната работа, поддръжката и т.н. на застрахованите машини и
съоръжения;
• ни осигурите достъп за проверка на застрахованото имущество и да изпълнявате нашите препоръки за подобряване
на рисковите фактори.
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;
• 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.
Ако застрахователната сума е определена в свободно конвертируема валута, застрахователната премия се договаря в
същата валута и се заплаща в същата валута или в лева по централния курс на БНБ към датата на плащането.

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.

