Транспортно застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Релсови превозни средства”
„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 „Релсови превозни средства”. 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?
По застраховка „Релсови превозни средства” се покриват всички случайно и непредвидено настъпили материални вреди по време на
експлоатация, съхранение и ремонт на застрахованите Релсови превозни средства, в резултат от проявление на един или няколко покрити
рискове, групирани в секции.
Какво покрива застраховката?
Собствени, наети или ползвани на друго основание от застрахования:
 Релсови превозни средства;
 Трамвайни и метро мотриси;
 Локомотиви - електрически, дизелови, парни, акумулаторни и други;
 Вагони - товарни (контейнеровози, гондоли, платформи, цистерни, хладилни и т.н.), пътнически и други (пощенски,
багажни, ресторанти и др.);
 Други специални релсови превозни средства;
 Могат да бъдат застраховани единични или композиция от две или повече релсови превозни средства.
Застрахователно покритие
 Секция „А” - Основно (задължително) покритие - пожар, мълния и/или експлозия, буря (падане на дървета и клони),
градушка, ураган, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, наводнение вследствие
природни бедствия, земетресение; свличане или срутване на земни пластове, сблъсък с друго РПС или други
подвижни и неподвижни обекти, дерайлиране и/или преобръщане; щети от разкачване на композиция по време на
движение; щети върху застрахованото РПС по време на превоз върху ферибот; разходи за спасяване.
 Секция „Б” - Кражба, включително кражба чрез взлом или опит за такава, грабеж.
 Секция „В” - Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица.
 Застрахован е юридическо лице (търговско дружество, кооперация или едноличен търговец), който по договор за
застраховка на РПС може да бъде собственик, пълномощник, наемател или ползвател на РПС, обект на
застраховката.

Какво не покрива застраховката?
Не е застраховано:



По тази застраховка не подлежат на застраховане търговски дружества и еднолични търговци, обявени в
несъстоятелност или които са в производство по обявяване в несъстоятелност;
Не се застраховат:


гражданската отговорност на Застрахования собственик/оператор на РПС, за причинени щети на трети лица, както и
отговорности от всякакъв друг вид и характер;

липси на отделни части, детайли, възли или оборудване от застрахованото РПС, както и загуба или изчезване на багаж, лични
вещи, стоки, предмети и други товари, намирали се в отделните единици от РПС към момента на настъпване на застрахователното
Има ли ограничения на покритието?
!
вреди или повреди на електрически инсталации, машини
!
военни рискове, терористичен акт;
или съоръжения, вследствие на късо съединение или
!
конфискация, реквизиция, национализация или други
свръхнапрежение, настъпили поради електрическа или
подобни
мерки;
извършено
престъпление
по
механична повреда или авария, износеност или изхабяване
Наказателния кодекс;
на части или фабричен дефект.
!
атомни и ядрени експлозии, въздействие на
!
счупване на стъкла, оси, мостове, съединители, куки, брони
радиоактивни продукти и замърсявания от тях,
и други части на РПС;
йонизираща радиация;
!
замръзване или липса на охладителни течности или друг
!
нарушени строително - технически норми и изисквания
флуид в РПС;
при производство на РПС;
!
отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни,
!
неправилна експлоатация, неспазване на утвърдените
охладителни или отоплителни инсталации в РПС;
технологии, стандарти и изисквания на компетентните
!
липсващи или дефектни смазочни течности в РПС;
органи;
!
експлозии на каквито и да било съдове под налягане,
!
поставянето на избухливи, запалителни или открити
недостиг на вода в парни котли и бойлери, свръхналягане и
източници на огън в близост до застрахованите РПС;
претоварване;
конструктивни
грешки,
грешки
при
!
прахообразни и газообразни вещества, изхвърлени в
извършване на монтаж, дефекти на отливките и
атмосферата от различни видове производства или от
материала, некачествена изработка на детайли;
падането на земни и скални маси;
!
разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на
!
срутване, пропадане или свличане на земни и скални
материала;
маси; действието на снежни лавини; циклон, торнадо,
!
вреда, причинена от спиране на външното захранване на
вулканично изригване; действието на морски вълни и
електричество, гориво, вода, газ, пара и други;
подпочвени води, пълно или частично потапяне в
!
вреди, открити при инвентаризация или при рутинно
„Дженерали Застраховане”
АД е дружество със седалище в Република България, гр. обслужване;
София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и
приливни води;
притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали
!
управление на застрахованото РПС от лице,
!
неизправност на хардуер, софтуер или вградени чипове;
Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни
непритежаващо
необходимата правоспособност, или
!
Вреди на РПС по секция „Б” и „В”, когато РПС е оставено за
компании (IVASS)
в Италия.
от лице, употребило алкохол или под въздействието на
съхранение без надзор или надлежна охрана, освен ако
наркотично вещество или на негов аналог;
писмено не е договорено друго.
!
всякакъв вид глоби, лихви и неустойки;

Какво е териториалното покритие?
 Република България или по договаряне между страните

Какви са моите задължения?
Застрахованият е длъжен:

да пази и ползва застрахованото РПС с грижата на добър стопанин и да го поддържа със същата грижа в добро
техническо състояние, както и да предприема за своя сметка всички обичайни и разумни предохранителни
действия и мерки за предпазване на РПС от вреди;

да спазва технологичните и производствените правила и норми на безопасност, както и да изпълнява
предписанията на държавните органи, производителя, доставчика и на лицето или дружеството, извършващо
техническата поддръжка на РПС относно съхранението и поддържането му, да наема квалифициран персонал и
да осигурява обучаването му за работа със застрахованите РПС, както и да предприема всички необходими
мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно събитие;

да осигурява достъп на представители на Застрахователя до застрахованото РПС по всяко време, както и да им
предоставя поисканата от тях информация за извършване на оценка на риска и на проверки;

да изпълнява за своя сметка и в указаните срокове всички дадени от Застрахователя предписания за
отстраняване източниците на опасност и подобряване на мерките за обезопасеност, включително за
съхранението, поддръжката и експлоатацията;

да води в съответствие с нормативно установените изисквания, да съхранява и опазва цялата необходима
счетоводна, техническа и друга документация във връзка със застрахованото РПС;

да предостави на Застрахователя в срок до пет дни от получаването им копие от всички констатации и
предписания на компетентните държавни органи, касаещи застрахованото РПС;

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?
Прекратяването на договора за застраховка се извършва съгласно текстовете посочени в Общите условия на застраховката.
Договорът се счита за прекратен в 24.00 часа на деня, в който изтича срокът на предизвестието. В този случай
Застрахователят е длъжен да върне на Застраховащия част от премията, пропорционална на оставащия срок от договора.

„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.

