
СЕЛСКОСТОПАНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ    
Информационен документ за застрахователния продукт
 
Дружество:   „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, бул. „Христофор   
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 Продукт:  Застраховка на селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства

Какъв е този вид застраховка?

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Има ли ограничения на покритието?

x

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите 
условия по застраховка на селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства на „ЗД 
ЕВРОИНС“ АД, както и в останалите документи, които са част от застрахователния договор (полица, 
предложение-въпросник и др.) 

Доброволна застраховка на различни видове селскостопански животни, птици или риби, както и на 
кошери с пчелни семейства.

     Загуби при смърт или унищожаване на селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства, 
настъпили вследствие на:
√  заразни и незаразни заболявания; 
√  природни бедствия и злополуки;
√  клане по необходимост.

     Обект за застраховане могат да са:
√  едри преживни животни на възраст от 6 месеца до 8 години;
√  еднокопитни животни на възраст от 1 до 12 години;
√  дребни преживни животни на възраст над 6 месеца;
√  свине за разплод на възраст над 6 месеца подрастващи прасета, свине за угояване с живо тегло над 20 кг. и нерези;
√  птици – бройлери, подрастващи, ярки, носачки, пуйки, гъски и патици за гушене;
√  кошери с пчелни семейства; 
√  риби и зарибителен материал, отглеждани във водоеми за интензивно рибовъдство. 

x  клане по стопански съображения – поради напреднала възраст, загуба на разплодни и продуктивни качества, липса   
    на фураж или условия на гледане, предадени за редовно клане и технологичен брак;
x недохранване, гладуване и пренаселеност;
x недостатъци или болести, съществували или възникнали преди влизането в сила на застраховката;
x кражба, грабеж или заколване с цел кражба, изгубване, бягство от стадото;
x злополука или нещастен случай при транспортиране на животните;
x отравяне с храна и вода или паразитни болести; 
x военни действия, маневри или учения, граждански размирици, тероризъм;
x екологично замърсяване, проникваща радиация или контаминация от радиоактивност, радиоактивни, токсични,   
   експлозивни или други свойства на ядрен блок или негов компонент;
x умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования, негов представител или служител;
x неизпълнение на указания на ветеринарните органи за лечение, своевременно клане по необходимост или неспазване      
    на ветеринарно-санитарните изисквания за оползотворяване на месото;
x  клане по необходимост, ако месото не е използвано (добито) в регламентирани кланични заведения;
x  косвени загуби от каквото и да е естество.

Не са обект на застраховане селскостопански животни, птици, риби и пчелни семейства, които:
!  са болни, изтощени или намиращи се в положение на залежаване.
!  са реагирали положително на диагностични изследвания за заразни заболявания;
!  са използвани за опитни цели;
!  се отглеждат в райони в които са обявени заразни заболявания, приети за покрит риск в общите условия на 
застраховката;
!  са племенни, елитни или декоративни, включително и тези, участващи в състезания и изложби;
!  не са маркирани и идентифицирани - с ушни марки, чипове, тавра, номер на кошери;
!  не са преминали задължителните профилактични и диагностични мероприятия, съгласно действащата        
нормативна уредба за ветеринарно-медицинска дейност.



На територията на Република България.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Какви са задълженията ми?

Кога започва и кога свършва покритието?

Как мога да прекратя договора?

 
 

√

По време на действие на застраховката трябва да:
  спазвате зооветеринарните изисквания за отглеждане, хранене, профилактика и опазване на            
    застрахованите селескостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства, както и при заболяване  
    да им осигурите своевременна ветеринарномедицинска помощ;
  заплащате разсрочените вноски по премията в уговорения в полицата срок;
  не допускате действия или бездействия, които водят до увеличаване на риска.

При настъпване на застрахователно събитие имате следните задължения:
  да направите необходимото за ограничаване на размера на вредите;
  да уведомите писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД в срока и по реда, посочени в общите условия, както и да му       
    предоставите цялата информация и всички документи, които Ви бъдат поискани. 

Обадете се в най-близкия офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, за да получите необходимата Ви консултация, или посетете 
www.euroins.bg.  

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно, преди влизане в сила на застраховката, или разсрочено 
на вноски. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, 
посочена в полицата. 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от 
определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие. 

Дължимата сума може да бъде платена: 
  във всеки офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
  чрез банков превод по сметката на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, посочена в полицата;
  чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

Можете да прекратите едностранно застрахователния договор:
  със 7-дневно писмено предизвестие до „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
  без писмено предизвестие преди влизане на договора в сила, като в този случай дължите на „ЗД ЕВРОИНС“ 
АД плащане на административните разходи за издаването на застрахователната полица.

Застраховката се сключва за срок от една година. Срокът може да бъде и по-кратък в зависимост от 
периода на отглеждане на животните.




