Застраховка „КАСКО ИНТЕРИОР“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „ЗК България Иншурънс“ АД, Република България

Продукт: Застраховка „Каско на МПС”

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита
специфичните Ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в преддоговорната документация
и Общите условия на застраховката.

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Каско Интериор” е предназначена за интериора на нерелсови сухопътни моторни превозни средства
(МПС) с българска регистрация - леки, лекотоварни автомобили до 15+1 места и товарни автомобили, с общо тегло до
3,5 тона, които са обект на оперативен лизинг.

Какво покрива застраховката?
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Щети, причинени от товаро - разтоварни дейности
на предмети, свързани с дейността на
лизингополучателя.
Зацапване на интериора, което не е резултат от
обичайната употреба на МПС.
Щети по тапицерията и седалките, както и външни
повреди по облицовката на волан, скоростен лост.
Щети, причинени от разлив на зацапващи течности.
Разходи за почистване на вътрешността на купето.
Увреждания на капачки на тон колони.

Какво не покрива застраховката?
Не се покриват щети по арматурно табло,
дисплей (включително допълнително монтирано
стационарно оборудване).
Щети на електронно оборудване, бутони,
копчета, информационни уреди, тон колони,
хед-ъп дисплеи, сензори за управление и стелки.
Щети, настъпили в следствие на: неправилна
експлоатация,
груба
небрежност
и/или
злоумишлени действия, изгаряне с цигара и
други запалителни средства.
Други, подробно описани в Общите условия на
застраховката.

Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Има ли ограничения по
покритието?
! Реализиране на рискове, покрити и обезщетими
по други застраховки, сключени от застрахования.
! Умишлени или с груба небрежност действия на
застрахования, на трети лица или членове на
семейството, или служители на лизингополучателя
или лизингодателя, които действия са предизвикали
застрахователното събитие.
! Не се застраховат юридически лица, които не са
регистрирани съгласно българския закон.

Къде съм покрит от застраховката?
Покриват се събития, настъпили на територията на Република България, територията на държавите членки на
Европейската икономическа общност, както и на територията на държавите извън общността, членки на
международното споразумение „Зелена карта”, включително и Турция.

Какви са задълженията ми?
─ При подписване на договора
- При сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените за риска
обстоятелства, които са ми известни и за които Застрахователят е поставил писмен въпрос.
- При промяна в тези обстоятелства по време на действие на договора, трябва да уведомя
Застрахователя.
- Да заплатя застрахователната премия.

- Да представя свидетелство за регистрация на МПС и копие от Договора за оперативен лизинг.
─ По време на договора
При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, да уведомя
незабавно Застрахователя.
─ При застрахователно събитие
При настъпило застрахователно събитие:
- Да уведомя Застрахователя, но не по-късно 5 (пет) работни дни считано от деня на узнаването им.
- Да изпълни стриктно дадените му указания.
- Да представя поисканите от Застрахователя доказателства за
установяване на застрахователното
събитие и последиците от него, както и за установяване размера на настъпилите вреди обезщетение.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам посочената в него сума в еднократно в пълен размер
или ако е договорено - първата разсрочена вноска. При разсрочено плащане заплащам всяка следваща
вноска до посочената в полицата падежна дата. Застрахователната премия е дължима за целия срок на
оперативния лизинг, независимо от датата на сключване на застрахователния договор. Плащането може да
бъде извършено по електронен или банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Началото и края на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – ден,
месец, година. Срокът на застраховката е една година или по-дълъг, ако е договорен между страните.
Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната премия. Покритието се прекратява с
изтичане на срока на договора или при прекратяване на договора от някои от страните.

Как мога да прекратя договора?
Като заявя писмено желанието си затова пред Застрахователя с 15 (петнадесет) дневно предизвестие.

