ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Прехвърляне на застраховано имущество и уведомяване на застрахователя за
прехвърлянето: (чл.413-418 от Кодекса за застраховане)
Уважаеми клиенти,
от 01.01.2016 г е в сила нов Кодекс за застраховането.
Настоящата брошура цели да Ви даде информация относно действието
на застрахователния договор (полица) в случаите на покупкопродажба на имущество (кола, апартамент и др.), което към датата на
придобиване има валиден застрахователен договор. Молим да имате
предвид следното:
1. Купувачът встъпва в правата и задълженията на продавача по
действащите застрахователни договори към датата на покупкопродажбата (датата на нотариална заверка на договора за покупко-продажба).
Това означава, че като купувач приемате правата и задълженията по този
договор към застрахователя.
2. Като потребителители на застрахователна услуга и продавачът, и
купувачът са длъжни да уведомят застрахователя в 7 дневен срок
от датата на прехвърляне на застрахованото имущество (кола,
апартамент). Купувачът и продавачът са солидарно отговорни пред
застрахователя за заплащане на уговорената в полицата застрахователна
премия до момента на покупко-продажбата..
3. Ние Ви съветваме като купувач да продължите да ползвате
застрахователната услуга, като към застрахователната полица, от страна на
застрахователя, се издава анекс/добавък, в който се отбелязва промяната в
собствеността.
а. В този случай се съгласявате да продължите действието на
застрахователната полица с всички произтичащи от нея права и задължения,
като заплащане на договорената застрахователна премия, спазване на Общите
условия и др. Застрахователят от своя страна ще продължи да носи риска при
повреждане или унищожение на застрахованото имущество при условията на
сключената застраховка.
б. Важно е да знаете, че ако до 15 дни от датата на падежа на премийната
вноска, при договорено разсрочено плащане на премията по застрахователната
полица, не бъде извършено плащане, полицата ще бъде автоматично
прекратена и Вие ще загубите правото да ползвате застрахователното покритие
респективно да получавате застрахователно обезщетение.
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4. Вие може да изберете да прекратите договора незабавно, като писмено
уведомите застрахователя. Имайте предвид, че ще загубите това право на
прекратяване, ако не го упражните в рамките на един месец от датата на
прехвърляне на собствеността на застрахованото имущество. В случай че
изберете да прекратите застрахователния договор, продавачът е длъжен да
заплати дължимата премия до датата на прекратяване на полицата.
5. Съгласно Кодекса за застраховането, застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите е задължителна. При прехвърляне
на собствеността, полицата не се прекратява! Продавачът е длъжен,
като част от договора за покупко-продажба на автомобил, да предаде
на купувача всички документи, удостоверяващи наличието на
сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Продавачът и купувачът са длъжни да уведомят застрахователя за смяната на
собствеността в 7 дневен срок. В случай, че нямате валидна полица рискувате
автомобила да бъде спрян от движение и да заплатите съответните глоби.
5.6. Важно! Необходимо е да поискате оригинала на застрахователната
полица от продавача на имуществото. Съветваме Ви да се свържете със
застрахователя издал полицата, за да получите подробна информация за
Вашите права и задължения, както и какво трябва да направите в случай на
застрахователно събитие.
Бъдете съвременни и грижовни към своето имущество. Поддържайте Вашите
застрахователни договори активни, тъй като те Ви осигуряват защита по всяко
време и са Ваш съветник, и помощник в трудни моменти!
Екипът на „ЗД Евроинс” АД

Свържете се с нас:

0700 17 241

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник
на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.
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