Застраховка на имущество
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: „Любим дом“
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?
Комбиниран застрахователен продукт предназначен за застраховане на: Жилища (апартамент, къща или част от къща)
напълно завършени, предназначени за живеене и обитавани постоянно, домашно имущество с предназначение за домашно
ползване в конкретното домакинство и членовете на домакинството срещу злополука.

Какво не покрива
застраховката?

Какво покрива застраховката?
Основно покритие
за Жилище и домашно имущество










Пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на
пилотирано летателно тяло, негови части или
товар.
Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение
Увреждане от тежест при естествено натрупване
на сняг или лед
Изтичане на вода и пара в резултат на авария на
водопроводни, канализационни и паропроводни
инсталации
Свличане и срутване на земни маси
Удар от пътно превозно средство или животно
Случайно счупване на стъкла
Допълнителни разходи в резултат на настъпило
застрахователно
събитие,
за
алтернативно
настаняване
Допълнителни избираеми покрития
за Жилище и домашно имущество
Земетресение
Токов удар или късо съединение
Злоумишлени действия на трети лица
Кражба чрез взлом или кражба чрез използване на
техническо средство
Спортно оборудване и екипировка извън мястото
на застраховка
Допълнителни разширения
домашно имущество
Застраховка на Допълнителни
помещения;
Застраховка на Ландшафт

за

Жилище

и

съоръжения

и

Други допълнителни избираеми покрития
Вашата отговорност
Отговорност на наемателя спрямо наемодателя
Отговорност на наемодателя спрямо наемателя
Злополука на членовете на домакинството Застраховат се всички членовете на вашето
домакинство до 64 годишна възраст
Застраховка отмяна или прекъсване на пътуване.

Офиси, административни и производствени сгради,
сгради за които няма издаден акт 15, сгради без
врати и прозорци.
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Има ли ограничения на
покритието?
Ядрени, военни и екологични рискове, тероризъм,
улични вълнения, размирици
Обезценки, пропуснати ползи, глоби и неустойки
Плесен, корозия, фабричен или скрит дефект, щети
причинени от животни, гризачи
Нарушени
строително-технически
норми
и
изисквания, строителни недостатъци, гаранционни
повреди, причинени от безтопанственост, умисъл или
груба небрежност или инсценирани събития, измама
Щети
причинени
от
лица
свързани
със
застрахования;
Кражба на имущество без надзор или чрез
манипулация на компютърни системи.
По покритие “Oтговорности” – косвени вреди,
произтичащи от договор, различен от договор за
наем; Предшестващи вреди; Постепенно износване;
Форсмажор;
Професионална
отговорност;
Вследствие на действие на застрахования в нетрезво
състояние; Чисти финансови загуби; Практикуване на
спорт; Строително-ремонтни дейности свличане,
вибрации вследствие строителна дейност, Заразни
болести, При използване на превозни средства
По покритието за членове на домакинството –
самоубийство;
Престъпление;
Самолечение;
Сбиване и практикуване на високорискови дейности,
психично разстройство,пластична или козметична
хирургия; хронично заболяване;
По покритието прекъсване/отмяна на пътуване –
ненавременна
резервация,
депресивни,
предшестващи състояния, употреба на алкохол,
сбиване, участие в опасни съзтезания, незаконни
действия, административен отказ.
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката

Какво е териториалното покритие на моята застраховка?





Застрахователният договор покрива събития и покрити рискове, настъпили на територията на Република
България.
При застраховане на Спортно оборудване и екипировка извън мястото на застраховка – покритието е валидно
по време на неговото транспортиране с автомобил на територията на Р. България или в чужбина, в резултат от
сблъсък или удар при ПТП.
По отношение на Покритие Анулиране на самолетен билет - покритието е валидно за анулиране на изходящ
полет от територията на Република България.

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 определения в полицата размер на застрахователната премия/вноска от застрахователната
премия при разсрочено плащане до или на падежа й, но не по-късно от 15 дни от датата на падежа.
 По време на договора
При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, трябва да
уведомите незабавно Застрахователя.
Да вземете мерки за предпазване на имущества от вреди. Да полагате грижата на добър стопанин за
застрахованото имущество през периода на застрахователното покритие.
Да допускате Застрахователя за извършване на оглед или да Ви бъде извършен преглед
Да спазвате стриктно предписанията на Застрахователя и на компетентните държавни органи за отстраняване
източниците на опасност за вреди и да допускате Застрахователят да прави проверки.
 При застрахователно събитие
При настъпило застрахователно събитие 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 указанията на Застрахователя/представител на Застрахователя, дадени Ви
непосредствено след събитието, на дежурните телефони посочени в застрахователния договор на обслужващия
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР.
Да осигурите правото на застрахователя за регрес, като предоставите необходимата информация и съдействие.
Да уведомите Застрахователя ако имате действаща друга застраховка, която покрива същите рискове на
застрахования обект.

Кога и как трябва да заплатя?
При сключване на застрахователния договор трябва да заплатите Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна
премия, данъци, такси и др.под.) или първата разсрочена вноска от нея в договорения размер и срок. При
договорено разсрочено плащане трябва да заплащате всяка следваща вноска до или на съответната дата на
падежа, договорен в застрахователната полица,
При частично изчерпване на първоначално договорената застрахователна сума (лимит на отговорност) в резултат
на платени обезщетения, имате право да поискате от застрахователя да направи дозастраховане и срещу
заплащане от Вас на допълнителна премия да възстановите първоначално договорената застрахователна сума
(лимит на отговорност).
Общата дължима сума, както и всяка разсрочена вноска можете да заплатите: в офисите на Групама – в брой и
чрез АТМ, при Вашия застрахователен посредник, в офисите на всички застрахователни брокери – партньори на
Групама; в над 350 клона на „Банка ДСК“ ЕАД в цялата страна, в реално време, посредством онлайн платформа
ДСК Директ, при доставка чрез куриер - с наложен платеж 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?
Периодът на застрахователното покритие е 1 (една) година. Началото на покритие е датата на плащане на
Общата дължима сума/Първата разсрочена вноска от нея. Краят на застрахователното покритие е денят на
съответния месец на съответната година, през който изтича периодът на застрахователното покритие.
Периодът на застрахователното покритие може да се промени или предсрочно прекрати в съответствие с Общите
условия на застраховката. При условие че не заплатите поредната дължима разсрочена вноска до 15
(петнадесет) дни от датата на падежа застраховката се прекратява автоматично от 00.00 часа на 16
(шестнадесетия) ден от датата на падежа на разсрочената вноска.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор без неустойки или други разноски с писмено
предизвестие, изпратено до застрахователя в срока, съгласно Общите условия, като прекратяването влиза в сила
от края на текущия застрахователен период. Други възможности за прекратяване са посочени в Общите условия
по продукта, като е възможно при тях да са дължими неустойки от Ваша страна.

