Застраховка „Отговорност“
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ - Общо застраховане“ EАД

Държава: Република България

Продукт: „Обща гражданска отговорност“
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 „Обща гражданска отговорност“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Общи
условия, Клаузи, Предложение - въпросник, анекси).
Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка, която покрива Вашата гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

 Вашата гражданска отговорност, в случай че
причините вреди на трети лица в качеството си
на юридическо лице или едноличен търговец
при или по повод осъществяване на
застрахованата
дейност,
включително
притежаването,
стопанисването
или
използваните от Вас помещения, в които тази
дейност се осъществява.

 Телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или
загуба на работоспособност) на Ваши работници
и служители на трудов договор (отговорност на
работодателя).

Покритието обхваща:
 Всички суми, които съгласно българския закон
Вие сте длъжни да платите на увредените лица
за претърпените от тях имуществени и
неимуществени вреди, включително пропуснати
ползи, които са пряка и непосредствена
последица от настъпило през срока на
застраховката застрахователно събитие.

 Ползването на продукт, който Вие сте произвели,
доставили, продали, монтирали, инсталирали или
по друг начин пуснали в обръщение (отговорност
за продукта).
 Предоставянето на професионален съвет или
услуга и всяка свързана с това грешка или
пропуск (професионална отговорност).
 Ваши дейности, които са извън обхвата на
застрахованата дейност или извършени при
неспазване на безопасността на труда и
технологичните норми.

 Съдебните разноски по дела, заведени срещу
Вас за установяване на отговорността Ви при
условие, че ние сме били привлечени в процеса.

 Притежаване, използване, монтаж, демонтаж,
ремонт или поддръжка на съоръжения с
повишена опасност.

Разширение на застрахователното покритие:

 Дейността
оператор.

 Застрахователни
събития,
територията на Европа.

настъпили

на

Ви

като

спедитор

или

складов

 Разходите за защита, направени от Вас за
отхвърляне на предявен срещу Вас съдебен
иск.

 Увреждане или унищожаване на имущество движими или недвижими вещи, които са Ваша
собственост, на Ваш работник/служител или на
трети лица, за които Вие носите отговорност по
силата на договор.

 Гражданска отговорност на физическо лице,
което не е едноличен търговец.

Има ли ограничения на покритието?

 Вреди, причинени от свързани с или вследствие
на изключени рискове.
Ако Вие сте юридическо лице, освен Вас,
застраховани са още физическите лица, които Ви
представляват или са в трудови правоотношения с
Вас.

!

Застраховката не покрива Вашата гражданска
отговорност за дейност, която не е посочена 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 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, ако друго не е уговорено в полицата.

Какви са задълженията ми?


Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в заявлението-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 своевременно в уговорените срокове при узнаване за настъпване на събитие и да
предоставите необходимите документи при предявяване на претенция.



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

Кога и как плащам?


Застрахователната премия може да заплатите чрез банков превод или в брой.



Премията по застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски.



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 лимита по нея.

www.dzi.bg

clients@dzi.bg

