Застраховка „Отговорност“
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ - Общо застраховане“ EАД
Продукт: „Професионална отговорност на участниците
в проектирането и строителството“

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 „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ се съдържа и се предоставя с
Вашия застрахователен договор (Полица, Общи условия, Предложение - въпросник, анекси).
Какъв е този вид застраховка?
Задължителна застраховка, която покрива Вашата професионална отговорност в качеството Ви на: проектант, строител,
консултант, лице, упражняващо строителен надзор и лице, упражняващо технически контрол върху част „Конструктивна“
към трети лица и другите участници в строителството, ако те пострадат при проявено от Вас неправилно действие или
бездействие.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

 Отговорността Ви за вредите, причинени от Вас
на другите участници в строителството и/или на
трети лица вследствие на неправомерни
действия или бездействия, извършени при или
по повод изпълняване на професионалната Ви
дейност.

 Глоби, санкции, които
компетентен орган;

 Отговорността Ви по писмени претенции,
предявени за първи път в срока на действие на
застрахователния договор, за:

 Увреждане на имущество, което е Ваша
собственост или на Вашите работници или
служители

- неправомерните Ви действия или бездействия
при или по повод осъществяване на Вашата
професионална дейност, извършени в срока на
договора;

 Инциденти с Ваши работници или служители,
довели до увреждане на тяхното здраве или
живот;

неправомерните
Ви
бездействия,
извършени
ретроактивната дата до
договора.

действия
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в
периода
от
сключването на

 Застраховката Ви осигурява защита по
отношение на всички инвестиционни проекти
или строителни обекти, във връзка с които сте
осъществявали професионалната си дейност
след посочената в полицата ретроактивна дата.

 Ако сте юридическо лице, ние покриваме и
отговорността
на
лицата,
които
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представляват,
на
лицата
в
трудови
правоотношения с Вас и на тези лица, на които
Вие сте възложили изпълнение и сте ги
включили в застрахователния договор.

са

Ви

наложени

от

 Увреждане на кабели, канали, водопроводи,
газопроводи, топлопроводи и други елементи на
подземната инфраструктура;

 Замърсяване на въздуха, водата, почвата или
други елементи на околната среда;
 Вреди, причинени от природни бедствия или
постепенно влияние на външни фактори като
температура, влага , потъвания на терени и
други;
 Вреди, в резултат на неправомерно използване
на запалими или взривни вещества;
 Неустойки и други финансови вреди, в резултат
на неспазване на срокове за изпълнение.
Има ли ограничения на покритието?
!

Застраховката
не
покрива
професионална
дейност, която не е посочена във Вашия
индивидуален 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 може да бъде определено като
% от одобреното обезщетение и/или като
фиксирана сума в лева.

Къде съм покрит от застраховката?


На територията на Република България.

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.



Ние предоставяме защита за претенции, предявени през срока на застраховката след посочената в полицата
ретроактивна дата – датата на стартиране на дейността Ви, ако срокът е по-малък от 5 години или през
последните 5 години.

Кога мога да прекратя договора?


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



Ако престанете да осъществявате професионалната си дейност, можете да прекратите застраховката без
предизвестие. В този случай съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (чл.172, ал.5) сте
длъжен да сключите нова застраховка със срок на действие от 5 години.



Застраховката се прекратява при изчерпване на агрегатния лимит.

www.dzi.bg

clients@dzi.bg

