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

Държава: Република България

Продукт: „Застраховане на Електроника“
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 имуществената застраховка „Електроника“ се
съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Общи условия, Специални условия, Предложение - въпросник, анекси).
Какъв е този вид застраховка?
„Застраховане на Електроника” е доброволна имуществена застраховка, с която се предоставя и покритие за „Допълнителни разходи”,
осигуряващо непрекъснатостта на Вашите бизнес процеси. Застраховката е предназначена за собственици, наематели и ползватели на
преносима и стационарна електронна техника, с която се осъществяват дейности в сферата на малкия, средния и корпоративен бизнес.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Пълно или частично увреждане на стационарна и
преносима електронна техника:

Вреди:







Компютри, периферни устройства и компютърни
мрежи;
Офис техника, климатици;
Електронна медицинска техника;
Електронно – измервателна и изчислителна техника и
устройства;
Електронни съоръжения за комуникация и др.под.







В резултат на обичайна експлоатация, напр. износване,
амортизация, корозия;
Нанесени от птици, животни и гризачи;
Поради прекъсване на захранване с газ, вода или
електрическа енергия;
На части или материали, които са обект на периодична
замяна, напр. консумативи, инструменти и др.;
Разходи за събиране на информация за възстановяване
на повредената или унищожена база данни;
Щети, причинени от компютърни вируси, хакерски атаки;
Изтриване на информация по невнимание;
Други от описаните в Общи условия и „Клаузи” към тях.

Осигуряваме покритие срещу вреди, настъпили в
резултат на рискове, посочени в „Материални щети”
(основно покритие), като:







Късо
съединение,
свръхнапрежение,
индукция
(намагнитизиране), непряко попадение на мълния;
Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж;
Пожар (с или без пламък), експлозия, имплозия, пряко
попадение на мълния, сблъсък или падане на
пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
Дим, сажди и корозионни газове;
Градушка, буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
Течове от ВиК инсталации, водостоци и отводнителни
инсталации, действие от директна пара, намокряне от
други течности;
Злоумишлени действия на трети лица;
Разходи за ограничаване на щетите и за разчистване
на останки след настъпване на застрахователно
събитие;

Обекти, които не застраховаме и не покриваме по този
продукт:

Други рискове от Общите условия.



















Основното покритие може да се разшири или ограничи
чрез включване на допълнителни клаузи:
 Покритие за загуби върху преносимо офис
оборудване при кражба чрез взлом или въоръжен
грабеж от автомобил (Клауза 101/1а);
 Разширяване на територията с покритие за Европа
и/или целия свят (Клауза 102);
 Изключване от покритието на щети от кражба чрез
взлом и въоръжен грабеж (Клауза 107/2);
 Допълнително покритие за щети от земетресение
(Клауза 141);
 Други от предлаганите по продукта.



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
е
сключена
при
условие
на
пропорционално обезщетяване, т.е. действителният
размер на вредите се намалява с размер, равен на
съотношението
между
застрахователната
сума,
записана
в
полицата
и
възстановителната/
действителната стойност на имуществото.

Към основно покритие „Материални щети“ може да
добавите и допълнително покритие:
 Пълна загуба или частична щета на външни носители
на информация в резултат на рисковете от основното
покритие, довели до невъзможност да се прочете
записаната върху тях информация -данни или
лицензиран софтуер и върху тях не може да се
записва/ съхранява информация („Външни носители
на информация”);
 Разходи за заместваща електронна техника при щета
от рисковете по основното покритие с цел избягване

Електронна техника, която не се използва за стопанска
дейност;
Битова
електроника –
телевизори,
аудиои
видеосистеми, фотоапарати и др.;
Апарати за стабилизиране ритъма на сърцето
(пейсмейкъри), слухови апарати;
Електронна техника, произведена над 7 години преди
датата на сключване на застраховката;
Самостоятелно застраховане на преносимо електронно
оборудване (лаптопи, принтери, медицинска апаратура,
измервателна
техника,
геодезически
апарати,
професионални видеокамери и фотоапарати, мобилни
телефони и др.) без застрахована стационарна техника;
Оборудване,
предназначено
за
увеселителни
заведения
–
усилвателни
уредби,
музикални
инструменти, покер машини, ротативки и всякакви
игрални автомати;
Други от описаните в Общите условия.

!

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 и/или в дни.

прекъсването
на
Вашите
(„Допълнителни разходи”).

бизнес

процеси

Посочената от Вас парична сума, която е записана в
застрахователния договор, е застрахователната сума
или лимит, до който ние носим отговорност за
възникнали и покрити по договора вреди.
Застраховката се сключва по възстановителна
стойност на Вашето имущество (съгласно посочените
критерии в Общите условия), т.е. стойността му като ново
без обезценки и овехтяване, или по неговата
действителна стойност (стойността, срещу която може
да се купи друго имущество със същото качество, вид и
състояние с включена обезценка и изхабяване).
Стойността на имуществото може да определите по
експертна оценка на лицензиран оценител, отчетна /
балансова стойност.
Застрахователната сума за „Външни носители на
информация“ и „Допълнителни разходи“ се определя като
лимит на отговорност.

Къде съм покрит от застраховката?
 На територията на Р България на адреса, посочен в полицата като адрес, на който се намира застрахованата електронна
техника.
 На територията на Р България и на територията на Европа и/или целия свят за преносима електронна техника, ако в
полицата е уговорено разширение на покритието с допълнителна клауза 102.
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 своевременно в случай на настъпване на събитие в уговорените срокове и да предоставите необходимите
документи при предявяване на претенция;
Да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване на
застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор;
Да използвате по предназначение застраховано имущество, да го поддържате в изправност, съгласно нормативните
изисквания на производителя и да полагате грижата на добър стопанин за него;
Да предоставите опис на електронната техника при сключване на застраховката, вкл.на преносима електронна техника, ако
ще застраховате такава с данни за: вида, марката, модела, инвентарния номер, годината на производство, специфични
технически характеристики за компютърната техника и застрахователната сума на оборудването;
Да ни допуснете до застрахованото имущество за оглед и оценка на риска (ако такъв е изискан от наша страна);
Да съхранявате цялата необходима и изисквана според законите на страната документация, отнасяща се до застрахованото
имущество, така че при настъпване на събитие същата да не може да бъде повредена, унищожена или загубена.

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.

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, като изпратите едномесечно писмено уведомление до нас.
При изплащане на обезщетение за пълна загуба.

www.dzi.bg

clients@dzi.bg

