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Продукт:
Строително-монтажни работи
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия по застрахователен договор „Строително-монтажни работи“, застрахователната полица и
другите документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е предназначена за участници в строително-инвестиционни проекти и осигурява
застрахователно покритие за вреди на имущества в процес на строителство, реконструкция, монтаж и
за нанесените на трети лица вреди по време на извършването на тази дейност.
Какво покрива застраховката?
Основно покритие
√ Материални щети: Обезщетяват се вреди
на застрахованите имущества, които са в
процес на строителство, реконструкция,
монтаж.
√ Покритието е срещу всички рискове, освен
срещу такива, които изрично са упоменати
като изключени от покритието.
√ Застрахователните суми се декларират
от застрахования и се съгласуват със
застрахователя, като не трябва да са помалки от пълната стойност на предприетите
до завършването на строежа строително –
монтажни работи (временни и постоянни),
включително стойността на всички
материали, труд, разходи за доставка
до обекта, такси, митнически сборове,
задължения, печалба, както и предоставени
от инвеститора материали и строителни
елементи за влагане.
Допълнително покритие
√ Отговорност към трети лица: обезщетяват
се вреди, нанесени от застрахования на
трети лица.
√ Покриват се телесни увреждания, временна
и/или трайна загуба на трудоспособност,
смърт, както и вреди на имущество на
трети лица, които са възникнали във
връзка с изпълнение на застрахованите по
основното покритие дейности.
√ Лимитът на отговорност се договаря между
страните.

Какво не покрива застраховката?
x Военни рискове, тероризъм и граждански
вълнения;
x Ядрени рискове и рискове, свързани с
радиация;
x Отбелязаното в полицата самоучастие;
x Неустойки по строителния договор, загуби от
просрочие на изпълнението, неизпълнение,
прекратяване на договора и др.;
x Вреди поради грешки и пропуски в
проектирането;
x Вреди на МПС, имащи право да се движат
по пътищата от републиканската мрежа, на
плавателни и въздухоплавателни средства;
x Вреди на документи, носители на информация
или пари;
x Липси
и
щети,
установени
при
инвентаризация, необясними липси;
x Нанесени вреди на служители или работници,
участващи в строително-инвестиционния
проект - телесни увреждания, временна или
трайна загуба на трудоспособност и/или
смърт, както и вреди на техни имущества;
x Доброволно приети от застрахования
задължения за изплащане на обезщетение или
други така поети задължения;
x Причинени или във връзка със земетресение,
ако не се удостовери, че при планирането
и изпълнението на обекта са съблюдавани
валидните официални противоземетръсни
изисквания;
x Възникнали преди започването на периода на
застрахователното покритие;
x Настъпили поради груба небрежност или
вследствие на умишлено действие или
бездействие на застрахования;
x Ако застрахованият си е послужил с измама
или се е опитал да въведе застрахователя
в заблуждение относно настъпването на
застрахователното събитие или размера на
възникналите вреди.

Има ли ограничения на покритието?
! Ако има договорени в полицата.

Къде съм покрит от застраховката?
√ На територията на строителната площадка и/или Република България, в зависимост от
договорените при сключване на застраховката покрития.

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.
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.
Дължимата сума може да бъде платена на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:
• директно (в брой или по банков път) или
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало в срока на
застраховката, или непосредствено със започване на работите на строителната площадка,
или след разтоварване на посочени в полицата имущества на мястото на строителната
площадка, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея
при разсрочено плащане. Застрахователното покритие изтича в 24.00 ч. на деня, посочен за
край в 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.

