Застраховка
Разни Финансови Загуби
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с Разрешение за извършване
на застрахователна дейност № 1-ОЗ/05.05.2005 г. на КФН
Продукт: Застраховка “Комфорт Бизнес“
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 договорната и преддоговорната
документация.

Какъв е видът на застраховката?
Това е застраховка към Бизнес банкови карти на Картодържатели към Вашата разплащателна сметка в „Банка ДСК“ ЕАД.
Застраховката Ви защитава срещу финансови последствия от загуба или кражба на Бизнес банкова карта и служебни
документи и/или служебни ключове и/или ключове от служебен сейф. Застраховката също така ще Ви обезщети при кражба
на Вашия служебен мобилен телефон или служебен таблет.

Какво не покрива
застраховката?

Какво покрива застраховката?



Покрити рискове и Застрахователна сума:

Покрит риск

1. Неправомерно използване на бизнес
картата от Трето лице в резултат на
Кражба или Загуба на Картата.
А) Възстановяване на сумата на
плащанията, извършени с бизнес картата
и/или изтеглени от АТМ суми в брой;
Б) Разходи и такси за блокиране на бизнес
картата, разходи за ре-активиране и
издаване на нова бизнес карта.
2. Кражба или Загуба на изтеглени пари в
брой от Картодържателя от банкомат на
всяка банка.

ЗС (максимален
лимит) на
застрахователно
то обезщетение
за всяка година

300 лева
(100 лева за едно
застрахователно
събитие)

Застрахователни събития настъпили извън срока
на застрахователното покритие.




Тегления и плащания осъществени с ПИН код.



Загуби умишлено причинени от Картодържателя
или свързано лице.

Загуби в резултат на плащания без физическо
присъствие на бизнес банкова карта.

Пълна информация за изключените рискове можете
да намерите в Общите условия на застраховката.

Има ли ограничения на
покритието?
400 лева

3. Кражба или Загуба на Служебни
ключове и/или ключове от Служебен сейф
и/или Служебни документи заедно със
застрахованата банкова бизнес Карта.
А) Разходи
за
подмяна
на
откраднатите/загубените
Служебни
документи;

60 лева

Б) Разходи
за
подмяна
на
откраднатите/загубените
Служебни
ключове и/или ключове от Служебен сейф.

160 лева

4. Кражба на Служебен мобилен телефон
или Служебен таблет заедно със
застрахованата банкова Карта.
Възстановяване
на
разходите
за
телефонни
разговори
и
SMS/MMS,
извършени в периода от 48 часа след
Кражбата на служебния мобилен телефон
или служебния таблет и възстановяване
на разходите за нов служебен мобилен
телефон или служебен таблет.



400 лева

По покритието на Бизнес банкова карта:
Тегления и плащания, извършени не по-късно
от 72 часа от кражбата/загубата на картата до
искането за блокирането й и загуби, настъпили
след като картата е била блокирана.
По покритието на откраднати или загубени пари в
брой:
Кражба или загуба на пари в брой по-късно от
48 часа след тегленето.
По покритието на професионални документи и/или
служебни ключове и/или ключове от служебен сейф:
Кражба
или
загуба
на
професионални
документи и/или служебни ключове и/или
ключове от служебен сейф, когато не са
откраднати/загубени заедно с бизнес банковата
карта.
По покритието на служебен мобилен телефон и
таблет:
Кражба на професионален мобилен телефон
или таблет през периода, когато е оставен без
надзор или в превозно средство.
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката

Какво е териториалното покритие на моята застраховка?



Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на целия свят.

Какви са моите задължения?
•

Да заплащате застрахователната премия в определения в полицата срок и размер.

•

Застраховащият и картодържателите са длъжни да защитават картата и ПИН кода.

•

Застраховащият и картодържателите нямат право да заемат картата на свързани лица или на
всяко друго лице.

• В случай на застрахователно събитие Застраховащият и картодържателите са длъжни:
- Незабавно да блокират картата,
- Да информират полицията за изгубените или откраднатите вещи и да изискат съставянето на
писмен полицейски протокол за събитието,
- Незабавно на информират застрахователя за събитието,
- Да съдействат на Застрахователя и да предоставят цялата необходима информация за
регулиране на претенцията.

Кога и как трябва да заплатя?
Годишната еднократна застрахователна премия/разсрочените месечни вноски от нея се заплащат по
банков път, като при сключване на застрахователния договор в офис на „Банка ДСК“ ЕАД подписвате
Нареждане за Периодичен кредитен превод към „Банка ДСК“ ЕАД. Въз основа на това Нареждане се
заплаща общата дължима сума (в т.ч. застрахователна премия, данъци, такси и др.), както при
сключване на договора, така и при настъпване на следващите падежи по Вашата застрахователна
полица.

Кога започва и кога свършва покритието?
Началото на покритието е посочено в застрахователната полица и влиза в сила след заплащане на
първата годишна еднократна премия/разсрочената месечна вноска от нея за първия застрахователен
период. Периодът на застрахователното покритие се прекратява с изтичане на срока на валидността
на последната застрахована Банкова бизнес карта.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да оттеглите съгласието си за застраховане по всяко време с писмено искане до
Застрахователя.

