Застраховка „Разни финансови загуби”
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „ЗК България Иншуръс“ АД, Република България

Продукт: Застраховка
„Разни финансови загуби”

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?
По тази застраховка се обезщетяват финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на Застрахования,
поради проявлението на покрит риск. Застраховат се юридически лица или еднолични търговци.

Какво покрива застраховката?

✓

Финансови загуби от дейност, извършвана на
територията на Република България.

✓

Финансови загуби от неплащане на задължение към
Застрахования, което съгласно договора или
нормативните актове е платимо на територията на
Република България.

✓

Финансови загуби от неплащане на задължение към
Застрахования от длъжник физическо лице български гражданин или лице с постоянен адрес в
Република България, юридическо лице,
регистрирано в Република България или
чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в
Република България.

✓

Други финансови загуби, изразени в намаляване
имуществото на Застрахования, поради
проявлението на покрит по застраховката риск

Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Какво не покрива застраховката?
Атомни и ядрени експлозии, въздействие на
радиоактивни продукти и замърсявания от тях,
йонизираща
радиация,
нарушаване
установените мерки и изисквания за ядрена
безопасност, довели до нарушаване на
условията и лимитите за радиационно
въздействие върху околната среда, съгласно
действащите български или международни
норми и стандарти.
Война, нахлуване на неприятел, гражданска
война, военен преврат, военно положение,
граждански размирици или вълнения, военни
учения или други действия, имащи военен
характер, стачка, локаут, бунт, терористични
действия или всяко друго действие на лице,
група лица или организация, целта на които е да
се свали или да се влияе на правителство чрез
тероризъм или по друг насилствен начин.
Химически замърсявания вследствие на
производствени или други аварии.
Земетресение
Конфискация постановена като наказание с
влязла в сила присъда за извършено
престъпление по Наказателния кодекс.
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, лицата които го управляват или
представляват, неговите служители или член на
семейството на застрахования, едноличен търговец,
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.

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 обстоятества по време на действие на договора, трябва да уведомя Застрахователя.
Да заплатя застрахователната премия.
Да представя договора, от който произтича задължението от неплащането, на което може да доведе до
финансова загуба.
Да представя договори за обезпечаване на задълженията и декларация за липса на свързаност по смисъла
на Търговския закон и други документи, изискани от Застрахователя.
─ 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 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 пълен размер или ако е
договорено - първата разсрочена вноска. При разсрочено плащане заплащам всяка следваща вноска до
посочената в полицата падежна дата. Плащането може да бъде извършено по електронен или банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Началото и краят на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – ден,
месец, година.
Началото на покритието е датата на плащане на общата дължима премия/първата разсрочена вноска от нея.
Краят на застрахователното покритие е денят на съответния месец на съответната година, през който изтича
застрахователния период.

Как мога да прекратя договора?
Като заявя писмено желанието си затова пред Застрахователя с едномесечно предизвестие. Пълна
информация се съдържа в Общите условия на застраховката.

