Техническо Застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Всички строителни рискове”
„Дженерали Застраховане” АД
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г.
[Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Всички строителни рискове”. Моля, имайте предвид,
че пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в общите условия на застраховката,
застрахователната полица и останалите приложения към нея.]

Какъв е този вид застраховка?
Застраховани лица по договор за застраховка “Всички строителни рискове” могат да бъдат: главният изпълнител, възложителят,
подизпълнителите и други лица, които имат застрахователен интерес в застрахованите обекти (цялата строителна площадка; материалите;
механизацията и оборудването; извършваните по договор строително-монтажни работи и други.)

Какво покрива застраховката?




Секция I. Материални вреди /основно покритие/



всяка внезапна и непредвидима материална
/физическа/ загуба или увреждане на застрахованите
строителни работи.



Секция
II.
Отговорност
/допълнително покритие/

към

трети

лица

границите на посочените в полицата застрахователни
суми / лимити на отговорност обезщетението, което
застрахованият
дължи,
съгласно
действащото
законодателство за виновно причинени през срока на
действие
на
застраховката
имуществени
и
неимуществени вреди на трети лица, настъпили на
строителната площадка или в непосредствена близост до
нея в пряка връзка със застрахованите работи по Секция
I. Материални вреди.



разходи за разчистване и/или за събаряне на останки
в резултат на настъпването на застрахователно събитие.



допълнителните разходи за извънреден труд /нощен
труд, труд в почивни и празнични дни/ и разходите за
експресни доставки /включително доставки с въздушен
транспорт/ в резултат на настъпването на застрахователно събитие.



всички други Клаузи, договорени
съгласие на застрахователя.



загуба или увреждане на съществуващо имущество,
но само ако същата е в пряка връзка с извършването на
застрахованите работи и е настъпила през срока на
действие на застраховката.

с

писменното

Какво не покрива застраховката?
Не се застрахова:



строителна механизация, както и за временни строителни съоръжения и оборудване на строителната площадка и не
се застраховат като такива, всякакви пособия и инструменти за ръчна работа.


!

други посочени в общите и специалните условия на застраховката.

умишлени действия на Застрахования, негов съпруг/а, роднини;
Има ли ограничения на покритието?
Общи изключения:
! война, нахлуване на неприятел, военни действия,
гражданска война, граждански вълнения, размирици,
революция, военно нахлуване, бунт, стачка, локаут,
злонамерени действия на групи лица, действащи от името
на политически организации, конспирация, конфискация,
реквизиция, разрушаване или причиняване на вреда по
заповед на правителството или други компетентни власти;

!

ядрена
реакция,
замърсяване;

радиация

или

радиоактивно

!

умишлено действие или бездействие или груба
небрежност от страна на застрахования или негови
представители;

!

пълно или частично прекратяване или прекъсване на
работата на строител-ната площадка поради каквато и да е
причина /липса на материали, строителна механизация или
финансиране, неуточнена или непълна проектносметна
документация и други/;

!

частта от вредите, която представлява самоучастието
на застрахования, посочено в полицата, което самоучастие
се прилага по отношение на всяко едно застрахователно
събитие.

Специални изключения към Секция I. Материални вреди
/основно покритие/ и Секция II. Отговорност към трети
лица /допълнително покритие/
!
! вреди, вследствие на грешки в проектирането;

! разходите за подмяна и/или ремонт на дефектен материал
и/или
! некачествена изработка;
! износване, изхабяване и умора на материала, корозия,
окисляване, влошаване на качествата на материалите поради
неупотреба
или от обичайните атмосферни влияния;
!

! вреди на сухопътни, релсови, въздухоплавателни превозни
средства
и плавателни съдове;
!
! кражба, с изключение на кражба чрез взлом;
!
! липси, открити по време на инвентаризация или ревизия;
! вреди на имущество, земи, сгради или конструкции,
причинени от вибрации или отстраняване или отслабване на
носещи елементи;

!
!
!

отговорности по отношение на или произтичащи от:

телесно увреждане или заболяване на работник на
изпълнителя, на възложителя, както и членовете на техните
семейства;
!

!
!

вреди на околната среда;
други посочени в общите и специалните условия на
застраховката.

!
„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от
Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Какво е териториалното покритие?
 Република България

Какви са моите задължения?
Застрахованият е длъжен:
 предприеме за своя сметка всички необходими предпазни мерки, както и да се съобрази с всички препоръки на
застрахователя за предотвратяване настъпването на загуби, увреждания и/или отговорности;
 да спазва утвърдения проект и утвърдения график за извършване на строителните работи, технологичния процес и
технологичните пропорции, както и установените строително-технически норми, стандарти, правилници и изисквания за
правилното и безопасно извършване на застрахованите работи, включително изискванията за пожарна безопасност;
 да спазва изискванията, инструкциите и препоръките на производителите на влаганите материали, съоръжения и
оборудване, както и предписанията на компетентните органи;
 да съхранява цялата необходима и изисквана според закона документация от-носно застрахованите работи, така че при
настъпване на застрахователно събитие, същата да не може да бъде повредена, унищожена или изгубена;
 да осигурява достъп на представители на застрахователя или упълномощени от застрахователя лица за извършване на
огледи и инспекции по всяко време, както и да предоставя цялата необходима информация за извършване оценка на риска;
 да не предприема действия, както и да не допуска действия или бездействия, които водят до изменение в
обстоятелствата, които са от значение за риска, водещо до увеличаване на риска, преди получаване на писмено съгласие на
застрахователя;
 да уведоми застрахователя за всички нововъзникнали обстоятелства, както и при всяко изменение на първоначално
обявените обстоятелства, които имат значение за риска устно по телефона незабавно след узнаване на обстоятелствата и
писмено седем дневен срок от узнаването им.

Кога и как да платя?
Застрахователната
премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено разсрочено плащане Кога
и как да платя?
на датите, посочени в застрахователната полица.

Кога започва и свършва покритието?
Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата, при
условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане. Застрахователното
покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край или в момента на предсрочно прекратяване на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, чрез мотивирано писмено уведомление,
като прекратяването настъпва в 24:00 часа на датата на получаването му от Застрахователя.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от
Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

