Застраховка „Отговорност“
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД
Продукт: „Гражданска отговорност на лица, ползващи
огнестрелно оръжие“

Държава: Република България

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 „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие“ се съдържа и се предоставя с Вашия
застрахователен договор (Полица, Общи условия, Предложение - въпросник, анекси).
Какъв е този вид застраховка?
Задължителна или доброволна застраховка, която сключвате като физическо лице, получило разрешение от
Министерството на вътрешните работи за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, или като
физическо лице, член на ловна дружина, придобило правото на лов. По тази застраховка се покрива и гражданската
отговорност на служители във фирми, които извършват охранителна дейност за вредите, които могат да причинят при
използване на огнестрелно оръжие по време на работа.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

 Отговорността Ви в случай, че причините
имуществени и неимуществени вреди на трети
лица при законосъобразно използване на
огнестрелно оръжие.

 Използването на огнестрелно оръжие не по
предназначение или по начин, създаващ
опасност за живота и здравето на гражданите,
или не съгласно полученото разрешение.

Покритието обхваща:

 Умишлени деяния, съставляващи престъпления
по Наказателния кодекс на Република България
освен когато застраховката е задължителна по
закон.

 Всички суми, които съгласно българския закон
трябва да платите на увредените лица за
претърпените от тях вреди, включително
пропуснати
ползи,
които
са
пряка
и
непосредствена последица от настъпило през
срока
на
застраховката
застрахователно
събитие.
 Присъдените срещу Вас съдебни разноски, ако
сме били привлечени в процеса при
установяване на Вашата отговорност.

 Административни нарушения на действащата
нормативна уредба.
 Действия на лица, на които не е издадено
съответното
разрешение
за
придобиване,
съхранение, носене и употреба на огнестрелно
оръжие от МВР, което е отнето или е с изтекъл
срок на действие или не са преминали курс за
безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
 Разходи за изтегляне на дефектен продукт от
пазара и/или разходи за отстраняването на
дефекти или недостатъци върху продукта.
 Съхраняване, носене и пренасяне на огнестрелни
оръжия с патрон в цевта.
 Използване
на
огнестрелно
оръжие
автоматична и полуавтоматична стрелба.

с

 Действия на служители на юридически лица или
еднолични
търговци,
осъществяващи
охранителна дейност, извършени не при или по
повод изпълнение на служебните им задължения.
Има ли ограничения на покритието?
!

Застраховката не покрива Вашата гражданска
отговорност за оръжие, което не е описано във
Вашия застрахователен договор (полица).

! Вредите, които покриваме, са до размера на

посочените в застрахователната полица лимити
на отговорност.

!

Застраховката не покрива посоченото във Вашия
застрахователен договор самоучастие в размера
на вредата, което се определя като % от размера
на обезщетението.

Къде съм покрит от застраховката?


На територията на Република България, ако в полицата не е уговорено друго.

Какви са задълженията ми?


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



Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.



Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства.



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



Да ни уведомите писмено за обстоятелства, които могат да доведат до възникване на отговорност към трето
лице в срок от 7 работни дни от тяхното узнаване.



Да ни уведомите в срок от 7 работни дни в случай на настъпило застрахователно събитие, като попълните
уведомление по наш образец и представите информация за характера и причините за настъпването му, вида
и приблизителния размер на причинените вреди, броя на пострадалите лица.

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.



Цялата застрахователна премия или първата вноска при разсрочено плащане трябва да заплатите при
сключване на застрахователния договор.

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 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 по всяко време, като изпратите едномесечно писмено
уведомление до нас.



Застраховката се прекратява при изчерпване на агрегатния лимит.

www.dzi.bg

clients@dzi.bg

