АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА

Име на клиент: ………………………………………………………………

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

☐ за стопанска дейност
☐ пътуване

Минимална
защита за Вашия дом

Оптимална
защита за Вашия
дом

Максимална
защита за Вашия дом

до 1 000 000 лв.

до 500 000 лв.

до 2 000 000 лв.

ЗАСТРАХОВКА
ЗАСТРАХОВКА
„ПОЖАР И ДРУГИ
„КОМФОРТ ЗА ДОМА
ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО“
И СЕМЕЙСТВОТО“

ПОКРИТИЯ
пожар, мълния, експлозия, имплозия,
сблъсък или падане на пилотирано
летателно тяло, негови части или
товар
разходи за разчистване и спасяване
на имущество
природни бедствия
изтичане на вода и пара
свличане или срутване на земни
пластове
увреждане на имущества следствие
удар от превозно средство или
животно
чупене на стъкла, витрини, рекламни
надписи и табели
кражба чрез взлом
злоумишлени действия на трети лица









О











О





О (10% от ЗС)

(500 лв.)



О



О
О

О ( 10% от ЗС)

(1 000 лв.)

О
+ кражба чрез техническо
средство
О

О





О (3 000 лв.)

О (1 000 лв.)

(1 000 лв.)

О ( До 100 000 лв.)

земетресение

О

умишлен пожар (палеж)

О

късо съединение /или токов удар
гражданска отговорност към трети
лица
разходи за временно/алтернативно
настаняване

ЗАСТРАХОВКА
„ЛЮБИМ ДОМ“

О (1 000 лв.)

злополука на членовете на
домакинството

О
О

 (До 1 500 лв.)

О (2000 лв. за едно лице
О (10 000 лв. за всички
до 64 г.)

лица до 64 год.)

тавани, мазета и гаражи

О

О

Възможност за обезпечение по кредит

О

О

басейни, огради, беседки, навеси и
др., които не са част от къщата

О

ландшафт – градини, саксии и цветя

О

спортна екипировка

О

отмяна на пътуване

О

Услуга „Доверен майстор“

О

Бърза ликвидация при изплащане на
щети
увреждане от действие на морски
вълни

О
О
О

загуба на доход от наем

О

въоръжен грабеж

О

вандализъм

О

ВАШИЯТ ИЗБОР НА ПРОДУКТ

О - покритие по избор на клиента

Допълнителна информация за горепосочените продукти можете да намерите в Стандартизирания информационен
документ и Общите условия по всеки продукт.
Дата: …………………………………

Подпис: …………………………………

„Групама Застраховане” ЕАД
Р. България, София 1124, бул. „Цариградско шосе” 47А, бл.В, ет.3, тел.: 02/9158888, факс: 02/9158899, e-mail: info@groupama.bg
Разрешение за застрахователна дейност № 01-З/05.05.2005 г. от КФН, ЕИК: 131421443

ПОДПИС НА КЛИЕНТ

ударна/звукова вълна


 - включено покритие

КОПИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Желая да застраховам
☒ за лични нужди
☐ МПС
☒ имущество
☐ отговорности

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА

Име на клиент: ………………………………………………………………
Желая да застраховам
☒ за лични нужди
☐ МПС
☒ имущество
☐ отговорности

Минимална
защита за Вашия дом

Оптимална
защита за Вашия
дом

Максимална
защита за Вашия дом

до 1 000 000 лв.

до 500 000 лв.

до 2 000 000 лв.

ЗАСТРАХОВКА
ЗАСТРАХОВКА
„ПОЖАР И ДРУГИ
„КОМФОРТ ЗА ДОМА
ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО“
И СЕМЕЙСТВОТО“

ПОКРИТИЯ
пожар, мълния, експлозия, имплозия,
сблъсък или падане на пилотирано
летателно тяло, негови части или
товар
разходи за разчистване и спасяване
на имущество
природни бедствия
изтичане на вода и пара
свличане или срутване на земни
пластове
увреждане на имущества следствие
удар от превозно средство или
животно
чупене на стъкла, витрини, рекламни
надписи и табели
кражба чрез взлом
злоумишлени действия на трети лица









О











О





О (10% от ЗС)

(500 лв.)



О



О
О

О ( 10% от ЗС)

(1 000 лв.)

О
+ кражба чрез техническо
средство
О

О





О (3 000 лв.)

О (1 000 лв.)

(1 000 лв.)

О ( До 100 000 лв.)

земетресение

О

умишлен пожар (палеж)

О

късо съединение /или токов удар
гражданска отговорност към трети
лица
разходи за временно/алтернативно
настаняване

ЗАСТРАХОВКА
„ЛЮБИМ ДОМ“

О (1 000 лв.)

злополука на членовете на
домакинството

О
О

 (До 1 500 лв.)

О (2000 лв. за едно лице
О (10 000 лв. за всички
до 64 г.)

лица до 64 год.)

тавани, мазета и гаражи

О

О

Възможност за обезпечение по кредит

О

О

басейни, огради, беседки, навеси и
др., които не са част от къщата

О

ландшафт – градини, саксии и цветя

О

спортна екипировка

О

отмяна на пътуване

О

Услуга „Доверен майстор“

О

Бърза ликвидация при изплащане на
щети
увреждане от действие на морски
вълни

О
О
О

загуба на доход от наем

О

въоръжен грабеж

О

вандализъм

О

ВАШИЯТ ИЗБОР НА ПРОДУКТ

О - покритие по избор на клиента

Допълнителна информация за горепосочените продукти можете да намерите в Стандартизирания информационен
документ и Общите условия по всеки продукт.
Дата: …………………………………

Подпис: …………………………………

„Групама Застраховане” ЕАД
Р. България, София 1124, бул. „Цариградско шосе” 47А, бл.В, ет.3, тел.: 02/9158888, факс: 02/9158899, e-mail: info@groupama.bg
Разрешение за застрахователна дейност № 01-З/05.05.2005 г. от КФН, ЕИК: 131421443

ПОДПИС НА КЛИЕНТ

ударна/звукова вълна


 - включено покритие

КОПИЕ ЗА КЛИЕНТА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

☐ за стопанска дейност
☐ пътуване

