Застраховка “Пожар и други рискове”, Програма-договор, разработена с „Юробанк България” АД
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество : Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, клон на
Колонад Иншурънс Ес Ей - дружество, регистрирано в Люксембург,
ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург

Продукт: Имуществена застраховка “Пожар и други рискове”

Този документ Ви осигурява обобщена информацията за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация относно застрахователния
договор може да бъде намерена в Общите условия на имуществена застраховка “Пожар и други рискове” на Колонад Иншурънс Ес Ей клон
България по Програма-договор, разработена с „Юробанк България” АД.
Какъв е този вид застраховка?
Имуществена застраховка „Пожар и други рискове“ е застрахователен продукт, предоставящ покритие за вреди на недвижимо и движимо
имущество на български и чуждестранни физически и юридически лица, при настъпване на конкретно записани в полицата рискове (Клаузи).
Какво покрива застраховката?
Пълно или частично увреждане на:
✓ Вашето жилище (апартамент, къща), вила, гараж,
ограда, подобрения по сгради;
✓ Вашия офис, търговски обект, склад, сгради за
нискорискови производства;
✓ Домашно имущество, което служи за ежедневна и
обичайна употреба във Вашето жилище;
✓ Вашето офис оборудване, машини и съоръжения,
стопански инвентар, стоково-материални запаси,
слънчеви колектори и рекламни съоръжения трайно
прикрепени към сгради;
В зависимост от избора на ползвателя на застрахователната услуга,
могат да бъдат покрити следните рискове:
✓ Основно покритие – пожар, мълния, експлозия, имплозия,
сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части
или товар;
✓ Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
✓ Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при
естествено
натрупване
на
сняг
и/или
лед,
измръзване/замръзване;
✓ Земетресение;
✓ Изтичане на вода и пара;
✓ Свличане или срутване на земни плаcтoвe и/или действие на
подпочвени води;
✓ Действия на морски вълни;
✓ Удap oт превозно cpeдcтвo и/или животно, авария с товарни и
разтоварни машини;
✓ Чупене на стъкла;
✓ Ударна/звукова вълна;
✓ Късо съединение и/или токов удар;
✓ Разходи за временно настаняване;
✓ Загуба на доход от наем.
На обезщетение подлежат и :
✓ „Други разходи“ - необходими за ограничаване на вредите във
връзка с настъпилото застрахователно събитие;
✓ Разходи за подмяна на външни брави в случай на
откраднат/загубен ключ;
✓ Само при условие, че е конкретно записана в полицата и
„Гражданска отговорност“ на Застрахования за причинени
имуществени вреди на трети лица, в резултат на покрито по
полицата застрахователно събитие.

Какво не покрива застраховката?

χ
χ
χ
χ

χ

χ
χ
χ

Застраховката не покрива щети, пряко или косвено
причинени от:
Ядрени, военни, кибер и екологични рискове;
Тероризъм, улични вълнения, граждански размирици;
Конфискация, отчуждаване, национализация или др. подобни
действия на властта;
Умишлени действия или груба небрежност на Застрахования, негови,
негов/а съпруг/а, роднини по права линия, членове на неговото
семейство или домакинство, лицата под негов контрол, работници
и/или служители, съдружници, търговски представители и трети
ползващи се лица, както и на лица, допуснати до застрахованото
имущество със знанието или съгласието на изброените лица;
Нарушени строително-технически норми и изисквания, скрити
дефекти, умора на материала, нормално износване и остаряване,
загуба на тегло, ръжда, гниене, корозия, вреди причинени от
насекоми или гризачи;
Обезценки, пропуснати ползи, глоби или неустойки;
Кражба /грабеж;
Конструктивен и строителен недостатък, недоброкачествен ремонт,
неотстранени повреди от по-рано настъпили събития, грешки или
дефекти в проектирането, материалите, изработването или грешки в
технологичния процес.

Не носим отговорност за загуба, погиване или вреда на:
χ Земя, животни и растения от всякакъв вид;
χ Транспортни средства с регистрационен номер, плавателни съдове,
железопътни и въздухоплавателни средства;
χ Пари, бижута, скъпоценни камъни, благородни метали, антикварни
стоки или произведения на изкуството;
χ Водопроводни
и
канализационни
мрежи,
електро
и
телекомуникационни инсталации извън сградите, настилки,
тротоари, сгради с паянтова конструкция, включително дървени
фургони, каравани, палатки;
χ Имущество и конструкции в процес на строеж, монтаж или ремонт;
χ Електроразпределителни и електропреносни мрежи, освен ако не се
намират в радиус до 300 метра от застрахована конструкция;
Пълна информация за изключенията може да намерите в Общите
условия на застраховката.
Има ли ограничения на покритието?

! Застрахователната сума е равна на оценката на застрахованото
имуществото, предоставено като обезпечение по кредит, направена
или приета от Юробанк България АД. Застраховката се сключва с
уговорка да не се прилага пропорционално обезщетяване, като
нашата (на Застрахователя) отговорност е за пълния размер на
вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума на
увреденото имущество.
! Застраховката не покрива посоченото в Застрахователната полица
самоучастие 2% (два процента) от застрахователната сума на
имуществото на съответния адрес във всяка щета за риска
“Земетресение или пожар, пряко или непряко причинен от
земетресението“.

Къде съм покрит от застраховката?
✓ На територията на Република България на адреса, посочен в полицата като адрес, на който се намира застрахованото недвижимо
и движимо имущество.
Какви са задълженията ми?
•
•
•
•

Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на всички поставени въпроси във Въпросника-предложение.
Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства.
Да заплатите дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора.
Да ни уведомите своевременно в случай на настъпване на застрахователно събитие в уговорените срокове и да ни предоставите
необходимите документи при предявяване на претенция.
• Да предприемате всички разумни предохранителни мерки с цел опазване и поддръжка на застрахованото имущество и
предотвратяване на евентуални загуби или вреди.
• Да използвате по предназначение застрахованото имущество, да го поддържате в изправност съгласно нормативните изисквания
и да полагате грижата на добър стопанин за него.
Кога и как плащам?
•
•

Цялата дължима застрахователна премия се заплаща в срок до 60 (шестдесет) дни след началото на полицата.
Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на „Юробанк България” АД.

Кога започва и кога свършва покритието?
• Застрахователното покритие влиза в сила в деня и часа, посочени като начална дата в застрахователната полица, при условие че
е платена цялата застрахователна премия, съгласно условията на полицата.
• Застрахователното покритие изтича на часа и датата, посочени в застрахователната полица като край на застрахователния период
или в момента на предсрочно прекратяване на полицата.
Как мога да прекратя договора?
• Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор с 15-дневно писмено предизвестие, считано от датата на
получаването му, изпратено с обратна разписка до адреса на „Юробанк България” АД.

