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Продукт:
Авария на машини
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия по застраховка „Авария на машини“, в застрахователната полица и в другите документи, които
са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е подходяща за застраховане на производствени и други машини, собственост на
юридически лица, еднолични търговци и организации, срещу риск от авария.

Какво покрива застраховката?
√ Всяка внезапна и непредвидена загуба
или увреждане на застрахованата машина,
вследствие на причини за аварии като:
√ лоша изработка, грешки в проекта, монтажа
или изграждането, дефекти в отливането
или материала,;
√ липса на подходяща квалификация,
небрежност;
√ липса на вода в бойлери, експлозия,
разрушаване на части вследствие на
центробежни сили, късо съединение, буря;
√ друго събитие, което не е изрично
изключено от покритието според условията
на застраховката, вследствие на което се
налага ремонт или подмяна на машината.
Застрахователна сума
√ Застрахователната сума е действителната
стойност на имуществото като ново. Тя
се определя от застрахования и включва
стойността за подмяна на застрахованата
машина с нова от същия вид и със сходни
характеристики, включително всякакви
разходи за превоз, мита, такси, разходи
за изграждане/монтиране, материали и
артикули, набавени от застрахования.

Какво не покрива застраховката?
x Загуба или увреждане на сменяеми части
или сглобяеми инструменти и уреди;
x Загуба или вреда, дължащи се на пожар,
мълния, химическа експлозия, гасене на
пожар или последващо разрушаване,
падане на самолет или на негови части
или товари, кражба с взлом или грабеж,
срутване на сгради, изтичане на вода,
наводнение,
цунами,
земетресение,
пропадане, свлачище, лавина, ураган, буря,
подземен пожар, вулканично изригване
или сходни природни катастрофи;
x Загуба или вреда, за които доставчика,
предприемача или ремонтиращия носят
отговорност по закон или по силата на
договор;
x Загуба или вреда, причинени от грешки
или дефекти, съществуващи по времето на
започването на застраховката;
x Постепенно влошаване (амортизация) на
застрахованото имущество;
x Вреди вследствие на война, нашествие,
военни действия, бунт, революция,
въстание, гражданска война, заговор,
размирици, тероризъм и др. подобни
събития;
x Вреди, вследствие на всякакъв вид
радиоактивно замърсяване;
x Умишлено действие или груба небрежност
на застрахования или негов представител.

Има ли ограничения на покритието?
! Не се покриват вреди вследствие на
нарушаване на мерките за безопасност,
произтичащи от законодателството, или
предписанията на компетентните органи и
на застрахователя;
! Други ограничения, конкретно уговорени в
полицата.
Къде съм покрит от застраховката?
√ На територията на Република България, на конкретно записан в полицата адрес.

Какви са задълженията ми?
Да полагате за застрахованото имущество грижата на добър стопанин.
Да вземете всички необходими и целесъобразни мерки за предпазване на застрахованото
имущество от увреждане.
Да спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на
източниците на опасност за причиняване на вреди.
При настъпване на застрахователно събитие трябва да уведомите застрахователя в
уговорения срок, като предоставите цялата информация по случая, която Ви е известна.
В случай на застрахователно събитие трябва да докажете основанието и размера на
претенцията си за получаване на застрахователно обезщетение.
Кога и как плащам?
Цялата премия или първа вноска при разсрочено плащане се плаща в деня на сключването
на договора, освен ако в него е предвиден друг срок. При разсрочено плащане вноските от
премията се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало на срока на
застраховката, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска по
нея при разсрочено плащане. Застрахователното покритие изтича в 24.00 ч на деня, посочен
за край на срока на застраховката.
Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.
При отпадане на застрахователния интерес договорът се прекратява без предизвестие.

