Застраховка за домашни любимци
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 за Домашни любимци „Грижовна прегръдка“
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?
Предмет на застраховката е здравето/телесната цялост на застрахования Домашен любимец, лечението и
финансовото обезпечаване на ползваните здравни услуги и стоки, финансовите загуби и гражданската
отговорност на Застрахования, настъпили вследствие на притежанието на домашния любимец.

Какво покрива застраховката?
Застраховката се предлага в 3 пакета:



Пакет „Мини“ с обща застрахователна сума
(ЗС) за един застрахователен период в
размер на 700 лв.:
Покрити рискове:

ЗС за един
застрахователен период
по покрит риск:

Разходи за лекарства при
злополука и заболяване

до 130 лв.

Медицински разноски при
злополука и заболяване

до ЗС

Второ медицинско мнение



веднъж

годишно

Пакет „Комфорт“ с обща застрахователна
сума (ЗС) за един застрахователен период в
размер на 1 400 лв.:
Покрити рискове:

ЗС за един
застрахователен
период по покрит риск:

Разходи за лекарства при
злополука и заболяване

до 260 лв.

Медицински разноски при
злополука и заболяване

до ЗС

Второ медицинско мнение

веднъж годишно



Пакет „Екстра“ с обща застрахователна сума
(ЗС) за един застрахователен период в
размер на 2 100 лв.:
Покрити рискове:

ЗС за един
застрахователен
период по покрит риск:

Разходи за лекарства при
злополука и заболяване

до 400 лв.

Медицински разноски при
злополука и заболяване

до ЗС

Разходи за профилактика

до 30 лв.

Гражданска отговорност
Отмяна на пътуване
Второ медицинско мнение

до ЗС
до 500 лв.
веднъж годишно

Какво не покрива застраховката?
Куче/котка без паспорт, издаден от легитимен
ветеринарен лекар и чип;
Куче под 8 навършени месеца и на 13 и повече
навършени години;
Котка под 8 навършени месеца и на 15 и
повече навършени години;
Куче/котка без завършен имунизационен
статус:
за кучета: за болестите Гана, Инфекциозен
хепатит,
Парвовироза,
Параинфлуенца,
Лептоспироза и Бяс;
за котки: за болестите Херпесен ринотрахеит,
Калици вирусна инфекция, Панлевкопения,
Хламидия, Левкемия.
Куче/котка със специално предназначение
(бойни, полицейски, стопански, кучета пазачи,
кучета
от
развъдници,
използвани
за
разплождане и др.).
Пълна информация можете да намерите в, чл.
2 „Обект на застраховката“ от Общите условия
на застраховката.

Има ли ограничения на
покритието?
Застрахователни събития, настъпили с
Домашния любимец извън периода на
застрахователно покритие на този Домашен
любимец.
Заболявания, злополуки или малформации,
възникнали преди началото на периода на
застрахователното покритие на договора или
по време на отлагателния период, както и
последствията от тях.
Застрахователни събития, настъпили след
навършване на максималната възраст за
застраховане на Домашния любимец
Пълна информация можете да намерите в
чл. 8 „Изключения от застрахователно
покритие“
от
Общите
условия
на
застраховката.

Какво е териториалното покритие на моята застраховка?



Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на
държавите, членки на Европейския съюз.

Какви са моите задължения?
• При подписване на договора
При сключване на застрахователния договор Вие трябва да обявите точно и изчерпателно
съществените за риска обстоятелства, които са Ви известни и за които Застрахователя изрично и
писмено Ви е поставил въпрос.
Да заплащате застрахователната премия до или на падежа й.
• По време на договора
При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес,
трябва да уведомите Застрахователя незабавно след узнаването им.
Да вземете мерки за предпазване на застрахования Домашен любимец от вреди.
Да полагате грижата на добър стопанин за застрахования Домашен любимец през периода на
застрахователното покритие.
• При застрахователно събитие
Трябва да посетите избрана от Вас Доверена / Обслужваща /друга клиника или да се свържете с
Групама, в зависимост от настъпилото събитие.
Трябва да представите поисканите документи, свързани с установяване на събитието и размера на
вредите, да предприемете всички необходими мерки за ограничаване или намаляване размера на
щетите и да следвате дадените Ви указания.
Да осигурите правото на застрахователя за регрес, като предоставите необходимата информация и
съдействие.

Кога и как трябва да заплатя?
При сключване на застрахователния договор, както и в посочените в полицата падежи, трябва да
заплатите Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна премия, данъци, такси и др.под.).
Можете да заплатите дължимата сума в брой, чрез АТМ, или безкасово по следната банкова сметка в
лева: „Банка ДСК“ ЕАД, IBAN BG57STSA93000010592240, с посочено основание за плащане – номер
на застрахователната полица. В случай, че плащането се извършва по банков път (безкасово), може
да дължите допълнителни такси за банковия превод, по тарифа на банката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Началото на покритие е датата на плащане на Общата дължима сума.
Краят на покритието е краят на застрахователния период, в който се навършва максималната
допустима възраст за застраховане (12 г. за кучета и 14 г. за котки) или при настъпване на условие за
предсрочно прекратяване Пълна информация можете да намерите в чл. 9 от Общите условия на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор по всяко време с писмено
предизвестие, изпратено до застрахователя. Пълна информация можете да намерите в чл. 9 от
Общите условия на застраховката.

