Застраховане на отговорности
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Обща гражданска отговорност”
„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 „Обща гражданска отговорност”. 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 гражданската отговорност на застрахования за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица. Освен
преките щети, по застраховката се обезщетяват също пропуснати ползи, резултат от непозволено увреждане; законови лихви за забава,
установени с влязло в сила съдебно решение; разноските по дела, водени срещу застрахования за установяване на неговата гражданска
отговорност, когато застрахователят е привлечен по делото.

Какво покрива застраховката?



Клауза за застраховка „Отговорност за
дейността”
По тази клауза се покрива отговорността на
застрахования за щети на имущество и/или телесни
увреждания (вкл. смърт) на трети лица, причинени
от него вследствие или по повод упражняване на
застрахованата дейност.



Клауза за застраховка „Отговорност на
Наемателя спрямо Наемодателя”(разширение на
клауза "Отговорност за дейността")
По тази клауза се покрива отговорността на
Застрахования за причинените от него материални
щети на сгради и/или помещения, които той ползва
по силата на договор за наем.



Клауза „Отговорност на хотелиера и
ресторантьора”
По тази клауза се покрива отговорността на
застрахования за претърпени от негови клиенти
и/или посетители щети на имущество и/или телесни
увреждания
(вкл.
смърт),
настъпили
при
предоставяните от него на услуги, включени в
обхвата на хотелиерската и/или ресторантьорската
дейност, в негов собствен или нает обект.



Клауза за застраховка „Отговорност за
продукта”
По тази клауза се покрива отговорността на
Застрахования за телесно увреждане (вкл. смърт)
и/или щети на имущество на трети лица, причинени
от застрахованите продукти.



Клауза за застраховка „Изтегляне на
продукти от пазара” (разширение на клауза
„Отговорност за продукта”)
Застрахователното покритие по клауза „Отговорност
за продукта” се разширява с покритие на разходите,
които Застрахованият или трети лица са понесли
във връзка с изтегляне на застрахован продукт от
търговската мрежа.



Клауза за застраховка „Отговорност на работодателя”
По тази клауза се покрива отговорността на Застрахования в
качеството му на работодател по отношение на обезщетенията,
които той следва да заплати съгласно Кодекса на труда на
своите работници и служители за вреди от трудова злополука,
настъпила през договорения в полицата период на
застрахователно покритие при или по повод изпълнение на
възложена от него работа или на каквато и да е работа,
извършена и без негово нареждане, но в негов интерес, както и
по време на почивка, прекарана в предприятието.



Клауза „Отговорност на строителя за конкретен обект по
чл. 173 от ЗУТ”
По тази клауза застрахователят се задължава да заплати в
границите на посочените в полицата лимити на отговорност
обезщетението, което застрахованият дължи, съгласно
действащото законодателство за виновно причинените от него
през договорения в полицата период на застрахователно
покритие щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл.
смърт) на трети лица, в резултат и по време на извършваните от
него строително-монтажни дейности.

 Клауза

за застраховка „Отговорност на транспортни
фирми”
По тази клауза се покрива отговорността на лицата, извършващи
автомобилен превоз на пътници и товари с лиценз на
Общността, наричани по-нататък Застрахован
за вреди,
настъпили в резултат на извършваната от тях транспортна
дейност.

 Клауза за застраховка „Отговорност на физически лица”

По тази клауза покритието се покрива отговорността на
застрахования в качеството му на глава на семейство,
работодател на лица работещи в домакинството, притежател на
домашни животни и пчели, упражняващ спортни дейности.



Клауза “Гражданска отговорност, свързана с
притежаването и/или използването на огнестрелно оръжие”
Тази клауза покрива гражданската отговорност на юридически или
физически лица за причинени имуществени и неимуществени
вреди, свързани с притежаването и/или използването на
огнестрелно оръжие.

Какво не покрива застраховката?
Не е застраховано:





договорна отговорност на Застрахования, ако същата не би възникнала и по закон (независимо дали има договор или не);
вреди, които не се изразяват в телесно увреждане или щета на имущество;

отговорност към съпруг(а) на Застрахования, роднина по права линия и съпрузите им, както и към членовете на
домакинството на Застрахования;



вреди, причинени на свързани със Застрахования него лица по смисъла на Търговския закон, освен в случаите по чл. 200 от
Кодекса на труда;



вреди, представляващи, свързани с или причинени от замърсяването на въздуха, водата, почвата или други елементи на
околната среда;



отговорност, свързана със съхраняването, производството, обработката, продажбата, разпространението или използването
на азбест и/или силициев диоксид, както и продукти, съдържащи ги, включително и свързаните с тях заболявания;




вреди, нанесени върху имуществото на Застрахования;
вреди и загуби, произтичащи от пряко или косвено действие на магнитни или електромагнитни полета.

„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.

Има ли ограничения на покритието?
! Общи изключения за всички клаузи:
 умишлени действия на Застрахования, неговите работници, служители, представители и съдружници, членове на неговото
семейство или домакинство или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, с изключение на случаите, когато
застраховката е задължителна по закон;
 унищожаване, загуба, кражба или грабеж на движими вещи, документи, чертежи, пари, ценности, ценни книги;
 глоби, санкции, принудителни административни мерки и наказания, наложени от оторизиран орган;
 военни рискове;
 ядрени рискове;
 действия, извършени от Застрахования или негови служители след употреба и/или под въздействие на алкохол, опиати или
други силно упойващи вещества, увреждане на човешкото здраве, пряко и косвено причинено от или произлизащо от, или във
връзка с вируси от вида HTLV III, LAV или техни мутации, деривати или техни варианти или свързани по някакъв начин с AIDS
Какво
е териториалното
или
какъвто
и да е подобен покритие?
синдром или състояние;

Република България,
освенили
ако ограничени
не е договорено
друго. съгласно резолюция на Обединените Нации или търговски, или
 санкционирани,
забранени
действия,
икономически правила, закони или регламенти на Европейския Съюз, Великобритания или САЩ или съгласно
законодателството на Р България.
! Специални изключения – за всяка отделна Клауза има специфични изключения, приложими само за съответното покритие по
избраната клауза и уредени в текста на клаузата.

Какви са моите задължения?
През срока на действие на застраховката Застрахованият е длъжен:
 да предприема всички необходими мерки за предотвратяване причиняването на вреди;
 да изпълнява дадените от Застрахователя при сключване на застраховката или след извършване на проверки
предписания в указаните срокове;
 да уведомява писмено Застрахователя за всички възникнали след сключване на застраховката обстоятелства, които имат
значение за риска или биха могли да доведат до възникване на отговорност за вреди, причинени на трети лица, както и за
всяка промяна на посочените от Застраховащия в застрахователната полица постоянен адрес или адрес за кореспонденция.
При узнаване за претенция или предявен съдебен иск срещу него Застрахованият е длъжен:
 да уведоми писмено Застрахователя за това в определените в Общите условия срокове;
 да предостави поисканата от Застрахователя документация по конкретния случай и даде пълна информация за всички
обстоятелства, които имат значение за изясняване на събитието и оценяване на вредите;
 да привлече Застрахователя като трето лице - помагач в съдебния процес, когато това е допустимо от закона;
 да уведоми Застрахователя, ако има друга застраховка, покриваща отговорността му или ако е получил частично или
пълно обезщетение от трето лице;
 да осигури достъп на Застрахователя до помещенията си и да се съобрази с направените от него предписания.

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 и как да платя?

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.

