Селскостопанско застраховане
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД

Държава: Република България

Продукт: „Застраховане на животни, птици и кошери с пчели“
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
„Застраховане на животни, птици и кошери с пчели“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица,
Общи условия, Специални условия, Предложение - въпросник, анекси).
Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка, предназначена за физически или юридически лица, която осигурява покритие срещу загуби при
смърт или унищожаване на животни, птици и кошери с пчели.
Какво не покрива застраховката?
Какво покрива застраховката?
Застраховката покрива щети при смърт или клане
(убиване) по необходимост вследствие на:
 Пожар;
 Природни бедствия;
 Злополуки (без птици);
 Заразни болести или мерки за борба с тях:
 За крави и биволи - антракс, устрел, бяс,
туберкулоза, бруцелоза, шап, чума;
 За овце и кози - антракс, бяс, туберкулоза, шап,
бруцелоза;
 За коне, катъри, мулета и магарета – антракс, сап,
мит, бяс, бруцелоза;
 За свине – антракс, червенка, бяс, туберколоза,
шап, бруцелоза, чума;
 За птици над 3-месечна възраст – псевдочума,
пастьорелоза
(холера),
марекова
болест,
левкоза, туберколоза и шарко-дифтерит;
 За кошери с пчели - американски (злокачествен)
гнилец, нозематози и акароза;
Застрахователната
сума
се
договаря
до
действителната
стойност
на
обектите
за
застраховане като база за определянето на
застрахователната сума може да служи и
фактурната стойност на закупените животни, птици и
кошери с пчели.

Животни, които не застраховаме и не покриваме по
тази застраховка:
 Болни, отпаднали от стадата като стопански брак и
технологичен отпад, залежаване преди и след
раждане;
 Реагирали
положително
при
диагностични
изследвания за заразни заболявания;
 Намиращи се в населени места, обявени за
заразени;
 Животни, за които не са осигурени необходимите
условия за хранене, гледане и опазване в
съответствие с физиологичните изисквания на
вида.
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 и/или като фиксирана сума в лева.
! Не се приемат за застраховане животни над
определена възраст:
-

За едри рогати животни на възраст над 12
години;
За еднокопитни животни – на възраст над 18
години.

Застрахователната сума за кошери с пчели се
образува от стойностите на кошера, меда, восъка и
пчелното семейство.

Къде съм покрит от застраховката?
 На територията на Република България - на адреса, посочен в полицата като адрес, на който се намират
застрахованите обекти.

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 в случай на настъпване на застрахователно събитие;

•

Да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване
на застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор;

Кога и как плащам?
•

Дължимата застрахователна премия 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.

Кога започва и кога свършва покритието?
•

Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица;

•

Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата.

•

При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата,
покритието по полицата се прекратява в 24:00 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.

www.dzi.bg

clients@dzi.bg

