Застраховка за вреди на имущество
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България
Продукт: Застраховка „Всички рискове на индустриални обекти“
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, осигуряваща покритие за вреди на движимо и/или недвижимо имущество,
което е собственост или за което носи отговорност Застрахования.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

На обезщетение по застраховката подлежат
понесените от Застрахования вреди (вкл.
материални щети, загуби и/или разходи) на
застраховано имущество, представляващи
пряк резултат от всяко внезапно, случайно и
непредвидено събитие, вкл. пожар, експлозия,
имплозия, удар от мълния, удар от летателен
апарат, части от него или товара му, буря, градушка,
проливен дъжд, наводнение, тежест от естествено
натрупване на сняг или лед, удар от превозно
средство или животно, злоумишлени действия
на трети лица и други, освен изрично посочените
изключения.
При договорени условия и лимити на
обезщетение по застраховката подлежат и
необходимите разходи, понесени от Застрахования
като пряк резултат от застрахователно събитие за:
• ограничаване на вредите, вследствие
застрахователно събитие в размер до 3% от общата
застрахователна сума, но не повече от 40 000 лева;
• отстраняване на развалини и останки, почистване
на застрахованото имущество от наноси, вследствие
природни бедствия и наложително демонтиране
или събаряне на части от погинало или увредено
застраховано имущество в размер до 3% от общата
застрахователна сума, но не повече от 40 000 лева;
• преместване, предпазване и съхранение на
застраховано имущество за период от дата на
застрахователното събитие до отстраняване на
последствията от него, но за не повече от 3 месеца и
не повече от 15 000 лева.
Застрахованото имущество за риск „Счупване на
стъкла“ може да бъде под опис или като съвкупност.
Ако стъклата са описани в застрахователния договор
отговорността на Застрахователя е до пълния
размер на тяхната застрахователна сума.
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.

Освен при писмена договореност между
страните, на обезщетение по полицата не подлежат:
земя, трайни насаждения, земеделски култури,
животни, птици и риба, сухопътни превозни
средства, релсови превозни средства, летателни
апарати и плавателни съдове, железопътни
линии, тунели, мостове, имущество в процес на
строителство и/или монтаж, пари в брой, ценни
книжа и други, подробно изброени в Общите
условия.
На обезщетение по застраховката не подлежат
вреди, загуби и/или разходи, причинени на или
настъпили в резултат на:
• кражба и/или грабеж;
• земетресение;
• буря, градушка и/или проливен дъжд, ако са
причинени вреди на движимо имущество, оставено
на открито не по предназначение, и/или на
сгради, които не са готови за нанасяне, и/или на
сгради и намиращо с в тях движимо имущество
от проникване на валеж, кал и др. подобни през
незатворени прозорци или отвори на сградите;
• свличане, срутване или пропадане в минни
предприятия и/или в резултат на взривни или
изкопни работи;
• умишлени действия на Застрахования, на
ползвателя на застрахованото имущество или на
ползващото лице и/или техни свързани лица;
• всяко действие или бездействие, извършено с
груба небрежност от Застрахования, ползвателя на
застрахованото имущество или ползващото лице и/
или техни свързани лица;
• собствен недостатък на погиналото или увредено
имущество (вкл. производствен дефект), постепенно
увреждане (вкл. овехтяване, износване, ръжда,
корозия и др.), и др. подобни;
• загуба на доход, търговски загуби, обезценка,
бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, лихви,
курсови разлики, промени на цени и държавни
вземания, и други пропуснати ползи и косвени щети
от всякакъв характер;
• отчуждаване, конфискация, национализация,
влизане в сила на нормативен акт и/или
императивно разпореждане на оправомощен орган,
глоби и санкции;
• 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.

Има ли ограничение на покритието?
Ако застрахованото имущество за риск „Счупване
на стъкла“ включва стъкла, които не са описани в
застрахователния договор, на обезщетение подлежат
щети и загуби вследствие на застрахователно събитие в
размер до 1 000 лева.

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 ни декларирали, така и за всички новонастъпили
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна (прехвърляне на собствеността или
промяна на предназначението на застрахованото имущество);
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
• ни осигурите досъп за проверка на застрахованото имущество и изпълнявате предписанията ни за подобряване на
рисковите фактори;
• спазвате нормативите, правилата и изискванията на компетентните органи, вкл. за противопожарна и аварийна
безопасност, както и технически и технологични условия, норми, стандарти, инструкции, предписания и др. подобни за
съхранение, експлоатация и поддръжка на застрахованото имущество;
• ни уведомявате за всички планирани изменения, засягащи застрахованото имущество, не по-късно от 24 часа преди
започването им.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите, спасяване и запазване на
застрахованото имущество или остатъците от него;
• уведомите незабавно компетентните органи, напр. служба за противопожарна и аварийна безопасност и/или
полицейско упревление;
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор;
• не променяте състоянието на увреденото имущество съгласно посочения в застрахователния договор срок, вкл.
да не предприемате отстраняване на вредите, освен, ако не се налагат ремонт и/или други изменения в интерес на
ограничаване на вредите;
• ни дoпycнeте дo увреденото имущество за извършване на oглeд;
• ни оказвате пълно съдействие за установяване на събитието, размера на вредите и за установяване на
обстоятелствата, при които е настъпило, вкл. да предоставяте всички необходими документи и да ни оказвате пълно
съдействие;
• обезпечите правата ни срещу трети лица, носещи отговорност за причинените щети.

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 и е в сила
до 24.00 часа на датата, посочена в застрахователния договор, при условие че е платена застрахователната премия
или първата вноска от нея. 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 с писмено предизвестие
от 15 дни.

