Селскостопанско застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Застраховане на земеделски култури”
„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 „Земеделски култури”. Моля, имайте предвид, че
пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в общете условия на застраховката,
застрахователната полица и останалите приложения към нея.]

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка на реколтата от земеделски култури, собственост на физическо или юридическо лице.

Какво покрива застраховката?
Преките, количествени вреди върху реколтата от
земеделски култури, причинени от рисковете:






Градушка;




Пожар;

Буря;
Проливен дъжд;

Проливен дъжд „Плюс“ – при зеленчукови култури и
тютюн;
Осланяване - от късни пролетни (след 00:00 часа на
20 април) и ранни есенни (до 24:00 часа на 10 октомври)
слани.




Наводнение;
Киша - при зимни житни култури и рапица;

 Измръзване - при зимни житни култури и рапица;
 Изтегляне - при зимни житни култури и рапица;
 При оранжерии с технически системи за отопление
допълнително се покриват и следните косвени вреди
градушка или буря:
 механично увреждане на растенията или реколтата
паднали елементи от конструкцията на оранжерията;
 измръзване на растенията или реколтата при нахлуване
студен въздух поради разкриване на покрива или счупване
стъклата.
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Какво не покрива застраховката?
Не подлежи на застраховане:



Трайни насаждения като основни средства за производство (застраховат се по Специални условия), естествени ливади,
изкуствени пасища, полезащитни горски пояси, насаждения за укрепителни и мелиоративни мероприятия, посеви за зелено
торене;






Гори, горски и декоративни разсадници;
Невлезли в експлоатация (неплододаващи и недаващи цвят) трайни насаждения - застраховат се по Специални условия;
Култури в опитни полета за научна и експериментална цел;
Култури, отглеждането на които в Република България е забранено.

Има ли ограничения на покритието?
Застраховката не покрива вреди, настъпили в резултат на:
! Понижаване на качеството на реколтата от земеделските
култури, освен ако е уговорено друго;
! Технически неизправни напоителни и отводнителни
системи и канали, неправилно напояване, технически
неизправни електрически инсталации и отоплителни системи
в оранжерии;
! Война, военна инвазия, гражданска война, военен
преврат, военно положение, граждански размирици или
вълнения, терористични актове, военни учения или други
действия, имащи военен характер;
! Атомни и ядрени експлозии, въздействие на
радиоактивни продукти и замърсявания от тях, йонизираща
радиация, нарушаване установените мерки и изисквания за
ядрена безопасност, довели до нарушаване на условията и
лимитите за радиационно въздействие върху околната среда,
съгласно действащите норми и стандарти;
! Земетресение, свличане или срутване на земни пластове;
! Физиологични заболявания и смущения в растежа и
развитието на растенията, гъбни, вирусни, микоплазмени,
бактериални и други болести, проявили се като следствие от

настъпили след паднали проливни дъждове повишена
влажност на въздуха и преовлажняване на почвата,
растенията и реколтата;
! Влошена водопропускливост на почвата (вторично
уплътнени и преовлажнени почви); плитки подпочвени води;
площи, подлежащи на заблатяване (отводнени блата,
коригирани корита на реки и др.), както и такива с нарушена
дренажна система;
! Полягане на посевите, възникнало като последица от:
завишаване на гъстотата на посева; небалансирано торене с
азот; прекомерно високи нива на усвоим азот в почвата;
неравномерно внасяне на азотната торова норма (или дози)
в полето; болести - коренови и базични (паразитно полягане);
повреди от насекоми;
! Суша, топли или студени ветрове, болести (включително
и когато тяхното проявление е било провокирано от
настъпване на застрахователно събитие), животни, гризачи,
птици или насекоми;
! Третиране с препарати за химическа защита на
растенията,
химични
замърсявания
вследствие
на
производствени или други аварии, почвена кора,
непоникване, неправилни или неизпълнени в срок
агротехнически мероприятия.

„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?
През срока на застраховката Застраховащият/Застрахованият е длъжен:
 да заплаща разсрочените вноски от премията в договорените в полицата срокове – в случаите на разсрочено плащане
на застрахователната премия;


да спазва агротехническите изисквания за отглеждане на културите и да се грижи за тях с грижата на добър стопанин;

 писмено да уведомява Застрахователя, незабавно след узнаването, за новонастъпили обстоятелства, за които при
сключването на полицата Застрахователят писмено е поставил въпрос;
 да допуска Застрахователя да извършва проверки и да изпълнява всички писмени предписания, дадени му от
Застрахователя и от компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди;


да спазва правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

При настъпване на застрахователно събитие Застраховащият/Застрахованият е длъжен:
 в срок до пет работни дни от настъпването писмено да уведоми Застрахователя за събитието, а за вреди от
измръзване и изтегляне – в срок до 25 март;


да изпълни грижливо всички агротехнически мероприятия, които състоянието на културата изисква;



да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите;

 да вземе необходимите мерки за опазване на увредените култури, намаляване на загубите и оползотворяване на
годната продукция;


да не допуска и не извършва действия или бездействия, които водят до увеличаване на размера на вредите;



да не презасява, както и да не прибира реколтата от увредените блокове преди Застрахователят да е оценил вредите;



да осигури на Застрахователя пълен достъп до увредените култури за извършване на оценка на вредите;

 при извършена предварителна оценка на вредите – писмено да уведоми Застрахователя за датата, на която се очаква
да започне прибирането на реколтата от увредената култура, с цел своевременно извършване на окончателната оценка.

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, но не по-рано от достигане на следните стадии на развитие:


поникването - за култури, които се сеят, за картофи и цветя от луковици;



започването на вегетацията през втората и следващите години - за многогодишни фуражни култури;



разсаждането на постоянно място - за култури, които се разсаждат;



прецъфтяването и видимото образуване на плода - за овощни видове;



появяването на цветните пъпки - за розови градини;



появяването на цветоносните стъбла - за насаждения от лавандула;



образуването на цветните шишарки - за хмел;



пускането на ресите - за лозя;



появяването на пролетните леторасти - за овощни разсадници (питомници), маточници и лозови вкоренилища;



започването на цъфтежа - за ягоди, малини, културна шипка, културна къпина и черно френско грозде (касис).

Застрахователното покритие се прекратява с прибирането на реколтата, но не по-късно от обичайното време, когато
приключва прибирането на реколтата в района, в който се отглежда културата, и не по-късно от 24:00 часа на 20 ноември на
текущата стопанска година.
При пшеница, ечемик и рапица застрахователното покритие се прекратява в 24:00 часа на датите, посочени в т. 18 от
Общите условия за застраховане на земеделски култури.

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.

