Селскостопанско застраховане
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ Общо застраховане„ EАД

Държава: Република България

Продукт: „Застраховка на земеделски култури“
Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за
„Застраховка на земеделски култури“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Общи условия,
Въпросник).
Какъв е този вид застраховка?
Това е доброволна застраховка на земеделски култури, която покрива загуби на Вашата реколта от засети и засадени
земеделски култури в резултат на градушки, бури, проливни дъждове, пожари и др.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застраховката покрива преки количествени
щети на реколта от земеделски култури,
настъпили в резултат на:

Загуби, щети и разходи в резултат от:

 Буря;

 Суша, топли и студени ветрове, болести и
биологично остаряване, естествено отмиране,
химически повреди, непоникване, почвена кора,
неправилни и неизвършени в срок агротехнически
мероприятия и полягане на посевите;

 Проливен дъжд;

 Неприятели, диви животни, гризачи и птици;

 Пожар;

 Прахообразни, газообразни и други вещества,
изхвърлени
в
атмосферата
от
различни
производства, както химикали и препарати,
разпръснати от летателни тела;

 Градушка;

 Осланяване
като
застрахователното
покритие за щети от осланяване започва от
00.00 часа на 20-ти април и се прекратява в
24.00 часа на 10-ти октомври;
 Наводнение;
 Киша;
 Измръзване на есенни житни култури и
маслодайна рапица;
 Изтегляне на есенни житни култури;
 Задушаване на есенни житни култури.
Застрахова се реколтата от:
 Житни, маслодайни и други технически
култури;
 Овощни, ягоди, малини и къпини;

 Технически неизправни напоителни и отводнителни
системи
и
канали,
неправилно
напояване,
неизправни електрически и отоплителни инсталации
в парници и оранжерии;
 Земетресения;
 Срутване и свличане на земни пластове;
 Понижаване качеството на реколтата от земеделски
култури;
Не се обезщетяват щети на културите, възникнали
преди започване на застрахователния период;
Не се застраховат:

 Лозя, разсадници, маточници, вкоренилища,
разсади и семенилища;

 дървета, храсти и главини като основни средства за
производство,
естествени
ливади,
пасища,
полезащитни
горски
пояси,
насаждения
с
укрепителна и мелиоративна цел, декоративни
растения, растения за зелено торене;

 Цветя за семе и продажба;

 Гори, горски и декоративни разсадници;

 Култури в отопляеми парници и оранжерии;

 Новозасадени и млади неплододаващи: овощия,
лозя, ягоди, малини и къпини, касис, шипка и др.;

 Полски и зеленчукови култури;

 Други култури, отглеждани с производствена
цел.
Застрахователната сума се формира като
цена на декар, определена според очаквания
доход от културата и не може да надвишава
действителната стойност на реколтата.

 Недаващи цвят: маслодайна роза, лавандула, хмел и
култури, чието отглеждане е забранено със закон.
Има ли ограничения на покритието?
!

Вредите, които покриваме, са до размера на
застрахователната сума или до посочения в
застрахователната полица лимит за съответната
клауза.

!

Застраховката не покрива посоченото във Вашия
застрахователен договор самоучастие в размера на
вредата, което може да бъде определено като % от
застрахователната сума и/или от размера на
вредата, както и фиксирана сума в лева.

!

Не са застраховани земеделски култури, които не са
посочени в полицата и/или в Предложениетовъпросник;

Къде съм покрит от застраховката?


На територията на Република България.

Какви са задълженията ми?


Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна,
вярна и изчерпателна информация.



Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства.



Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.



Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие.



Да предоставите необходимите документи при предявяване на претенция.



Да предприемате необходимите мерки за предпазване на застрахованите култури от вреди и да спазвате
предписанията за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.

Кога и как плащам?


Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски.



Застрахователната премия може да заплатите в брой или по банков път; поредните дължими вноски могат да
бъдат платени и онлайн на www.dzi.bg.



При разсрочено плащане, първата вноска не може да бъде по-малка от 30% от дължимата застрахователна
премия.

Кога започва и кога свършва покритието?


Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица и при достигане на следните стадии
на развитие:
Поникването – за култури, които се сеят;
Разсаждането им на постоянно място – за култури, които се разсаждат;
Прецъфтяването и видимо образуване на плода – за овощията;
Пускането на ресите – за лозята;
Започване на цъфтежа – за ягоди, малини, къпини, касис и културна къпина.



Застрахователното покритие изтича веднага след прибиране на реколтата или най-късно в обичайното време,
когато реколтата е трябвало да бъде прибрана, но не по-късно от 24.00 часа на 20-ти ноември.



При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата,
покритието по полицата се прекратява в 24 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично
записан в полицата срок.

Кога мога да прекратя договора?


Вие може да прекратите своята застраховка, като изпратите едномесечно писмено уведомление до нас.



Застраховката се прекратява при изчерпване на лимита по нея.

www.dzi.bg

clients@dzi.bg

