Селскостопанско застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Застраховане на животни”
„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 „Животни”. 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?
Застраховка на животни, собственост на физически или юридически лица.
Какво покрива застраховката?

Покрити рискове:



Едри рогати животни (говеда и биволи) на възраст над
6 месеца до 8 години;

 КЛАУЗА



 КЛАУЗА 2: Смърт от заразни заболявания.

Еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета)
на възраст над 6 месеца до 12 години;



Свине за разплод (свине майки и нерези) - на възраст
над 6 месеца до 4 години;



Птици, отглеждани
птицевъдство;





във

ферми

за

интензивно

Кошери с пчелни семейства;
Овце и кози – на възраст над 6 месеца до 6 години;

Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло
над 20 килограма;



По Специални условия се застраховат: състезателни и
племенни коне и кучета (домашни любимци, кучета-водачи,
ловни и използвани за охрана).

1: Смърт от пожар, природни бедствия и
злополука (ОСНОВНО ПОКРИТИЕ);
Покритите заразни заболявания са посочени в т. 6 от
Общите условия за застраховане на животни.
Заразното заболяване следва да е документално
потвърдено от акредитирана лаборатория.

 КЛАУЗА

3: Смърт от незаразни и паразитни
заболявания.
Вредите по тази клауза се покриват при условие, че
незаразното или паразитно заболяване е потвърдено
клинично или патологоанатомично.

 КЛАУЗА 4: Клане (убиване) по необходимост в резултат

от увреждане на застрахованите животни от пожар,
природни бедствия, злополука, заразни, незаразни и
паразитни заболявания.

Какво не покрива застраховката?
Не подлежи на застраховане:








Болни, изтощени, сакати, недъгави и наранени животни;
Стопански брак или технологичен отпадък;
Животни в положение на залежаване преди и след раждане;
Животни, реагирали положително при диагностични изследвания за заразни заболявания;
Животни, отглеждани в населени места, обявени за заразени със заразни заболявания, засягащи съответния вид.
Животни, неосигурени с необходимите за вида условия за отглеждане.

Има ли ограничения на покритието?
Застраховката не покрива щети, настъпили в резултат на:
! Неспазване на ветеринарните и зоотехническите
изисквания за отглеждане, хранене и ветеринарно
обслужване на застрахованите животни;
! Хранене и/или поене с недоброкачествени фуражи и
вода;
! Недохранване, гладуване, канибализъм, пренаселеност;
! Болести на нарушената обмяна на веществата (недостиг
на микро- и макроелементи, авитаминози и миопатии) и
остеопатии;
! Хранителни отравяния;
! Травми: счупване на кости, разтягане и изкълчване на
стави, прободни и разкъсни рани, срязване на сухожилия и
др. (с изключение на настъпилите по злополука);
! Хронични заболявания;
! Непотърсена своевременно компетентна ветеринарномедицинска помощ за предотвратяване на заболявания или
смърт на животни;

!

Неизпълнение на указанията на ветеринарните органи за
профилактика, лечение или клане по необходимост;
! Клане на животните по стопански съображения – поради
напреднала възраст, загуба на разплодни и продуктивни
качества, стопански брак, технологичен отпадък или
предаване за редовно (планово) клане;
! Земетресение;
! Война, нахлуване на неприятел, гражданска война,
военен преврат, военно положение, граждански размирици
или вълнения, военни учения или други действия, имащи
военен характер, бунт, въстание, тероризъм;
! Кражба, грабеж, изгубване, бягство от стадото;
! Екологично
замърсяване,
ядрена
експлозия,
радиоактивни продукти и замърсяване от тях или йонизиращо
лъчение.

„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?
Застраховащият/Застрахованият е длъжен:
 да спазва ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене, профилактика и опазване на застрахованите
животни и да се грижи за тях с грижата на добър стопанин;
 да допуска Застрахователя да извършва проверки, а също да спазва и изпълнява всички предписания, дадени му от
Застрахователя и от компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди;
 писмено да уведомява Застрахователя, незабавно след узнаването, за новонастъпили обстоятелства, за които при
сключването на полицата Застрахователят е поставил писмено въпрос;
 в седемдневен срок да застрахова новопостъпилите, новопридобитите или достигналите застрахователна възраст и тегло
животни;
 при заболяване на застраховано животно своевременно да осигури компетентна ветеринарна помощ и да изпълни
дадените му от ветеринарния орган указания за лечение или нареждания за клане по необходимост, както и да извърши клане
по необходимост, ако животното е застрашено от неизбежна смърт или ако проведеното лечение не дава положителен
резултат и се очаква летален изход;
 незабавно писмено да уведоми Застрахователя при завишаване на нормалната смъртност на отглежданите животни, при
промяна или влошаване на условията за отглеждане на животните или на епидемиологичния статус в животновъдния обект,
както и при промяна на собствеността върху застрахованите животни.
При настъпване на застрахователно събитие Застраховащият/Застрахованият е длъжен:
 в срок до 3 работни дни писмено да уведоми Застрахователя за събитието, а обслужващия стопанството лицензиран
ветеринарен специалист – незабавно;


да подаде Уведомление за настъпила вреда (по образец на Застрахователя);



да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите;



да осигури на Застрахователя пълен достъп до застрахования обект за извършване на оглед;

 да представи на Застрахователя изисканите от него документи, необходими за установяване на застрахователното
събитие, правото на обезщетение и размера на вредите.

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

Кога започва и кога се прекратява покритието?
Застрахователното покритие започва:

в 00:00 часа на деня, следващ плащането на застрахователната премия или на първата вноска от нея при
разсрочено плащане на премията - за основното покритие по КЛАУЗА 1 и за вреди от пожар, природни бедствия и
злополука по Клауза 4.

в 00:00 часа на шестнадесетия ден след датата на плащане на застрахователната премия или на първата вноска от
нея при разсрочено плащане (т.е. след изтичането на определен карантинен период) - за покритията по Клауза 2 и Клауза 3
и за вреди от заразни, незаразни и паразитни заболявания по Клауза 4.
Застрахователното покритие се прекратява в 24:00 часа на деня, посочен за негов край в застрахователната полица.

Как мога да прекратя договора?
Чрез изпращане на писмено уведомление до Застрахователя, придружено от застрахователната полица. Договорът се
прекратява от датата на получаване на уведомлението 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.

