Дружеството е част от Група Дженерали, вписана
под №26 в Регистъра на застрахователните групи
към Института за надзор на застрахователните
компании (IVASS) в Италия

СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
УВАЖАЕМИ Г-НЕ / Г-ЖО,
Този документ удостоверява, че Вие, като притежател на кредитна карта, издадена от ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД сте застрахован от ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД и
„FIHEALTH ЗАСТРАХОВАНЕ” АД със „Застраховка Помощ при пътуване и Злополука на притежателите на кредитни карти” при пътувания в цял свят със застрахователна полица
№ 150608020949/31.08.2009 г.
Номерът на кредитната Ви карта е номерът на индивидуалната Ви застраховка. Покритието в чужбина е в сила за неограничен брой пътувания в рамките на валидността на
картата, с максимален срок на отделно пътуване 90 дни. Застрахователното покритие е валидно при закупуване на туристически пакет или част от него /билети за самолет,
автобус или друг транспорт, резервация за хотел, рент-а-кар и др. услуги, свързани с пътуването/ или осъществяване на поне една транзакция чрез кредитната карта в
чужбина през срока на пътуването.
Приложение №1

Покрития/Benefits

Diners Club Exclusive
/Diners Club Prive/
ЕUR

Защитени покупки / Purchase protection
Лимит за едно събитие/ Limit per event
Агрегатен лимит по полицата / Aggregate Limit of policy
ЗАЩИТЕНИ ПОКУПКИ
Застрахователното покритие е срещу случаите на пълна загуба при кражба чрез взлом
или грабеж и срещу изцяло или частично увреждане от пожар, природни бедствия или
вандализъм на вещи/ имущество за лично потребление, закупени с кредитната карта.
Застрахователят изплаща обезщетение за една вещ и общо до лимита, определен в
таблицата в Приложение № 3, намалено с договореното самоучастие.
Застрахователят възстановява на картодържателя:
Цената, платена от картодържателя за закупуване на вещи за лично потребление,
увредени изцяло или частично в резултат на рисковете по т. 6. Или Цената на
поправката/ възстановяването на увредените стоки, или цената за покупката на
тези, които не могат не могат да бъдат поправени или цената за поправянето на
които превишава цената за закупуването им.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
Застрахователят е отговорен за събития, настъпили до 90 дни от датата
на покупката имущество/ вещи за лично потребление, независимо от
мястото / държавата на тяхното поризводство, закуупване, използване, както от
мястото на настъпване на застрахователното събитие.
Вещи/имущество за лично потребление са дрехи, обувки, тоалетни принадлежности,
битови електроуреди, телевизори, аудио и видео системи, видеокамери и
фотоапарати за любителска употреба, и принадлежностите към тях, компютри и
периферните им устройства, мобилни телефони и персонални GPS устройства, без
изключенията, посочени в раздел Специални изключения;
За имущество, закупено чрез частично ползване на международната кредитна карта
Diners club Prive, общият лимит на отговорност на Застрахователя е пропорционален
между платената чрез картата сума и покупната цена на имуществото.
Искове за вещи, които са част от чифт или комплект, ще бъдат удовлетворявани
до размера на общата покупна цена на чифта или комплекта или по горепосочените
лимити в случай, че вещите са неизползваеми поотделно и не са взаимозаменяеми;
Застрахованият ще получи застрахователно обезщетение по тази клауза само
до размера, до който кражбата или вредата не е била заплатена от други подобни
застраховки на имуществото;
СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ:
Застрахователят не изплаща обезщетение за:
кражба на или от моторно превозно средство, плавателно или летателно превозно
средство, включително на части и принадлежности/ екипировка, необходима за
действието и управлението на същите;
пари или техните еквиваленти, пътнически чекове, пощенски марки, паспорти,
ръкописи, билети или каквито и да било ценни книжа;
животни, риби, живи растения, посадъчен материал;

3,000.00
20,000.00
бижута, часовници, ценни метали, скъпоценни камъни, музикални инструменти,
колекции, оръжия, специална екипировка и оборудване, произведения на изкуството;
вещи, оставени без надзор, на леснодостъпно за трети лица място, и които не са
били намерени впоследствие;
загуби от лишаване от възможност за ползване на вещите, загуби от обезценка,
загуби на доход, наем или печалба и всякакви други пропуснати ползи (косвени вреди);
неизправност и/или повреда на компютър, компютърна система или каквото и да е
друго устройство за разпознаване, интерпретиране или обработка на данни, както и
на какъвто и да е хардуер или софтуер;
собствен недостатък или от естеството на застрахованото имущество /
включително производствен дефект/, както и в резултат на постепенното му
увреждане /овехтяване,
износване, корозия, ръжда/, процеси на бавна деформация и разрушаване, загуба на
тегло, промяна на цвят,, вреди от светлинно въздействие, а така също и вреди от
повърхностно одраскване, замърсяване и други подобни;
нарушени строително-технически норми и изсквания, недоброкачествен ремонт или
монтаж, неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;
неправилна експоатация, неспазване на утвърдените технологии и стандарти,
липса на квалификация за работа със съответния вид имущество, неправилно или
безстопанствено съхранение, включително неспазване на нормативно определените
или посочени от производителя изисквания за съхранение на имуществата и
неправилна поддръжка;
поставянето на избухливи, запалителни или други опасни вещества или открити
източници на огън в близост до застрахованите имущества, освен когато това
се налага от естественото протичане на процес, при спазване на всички норми и
изисквания;
вреди на машини, съоръжения и оборудване, вследствие на дефекти или аварии и
повреди на самите увредени машини, съоръжения или оборудване, в това число вреди
или повреди на електрически инсталации, машини или съоръжения, вследствие на късо
съединение или свръхнапрежение, настъпили поради електрическа или механична
повреда или авария, износеност или изхабяване на части, или фабричен дефект;
Застрахованият участва в бой или сбиване, освен при самозащита;
застрахователното събитие е настъпило преди момента на влизане в сила на
застраховката, независимо дали е било известно на Застрахования;
щети на имущества, които не са заплатени чрез кредитна карта на Застрахования,
посочена в таблицата;
ако отнетото при кражба чрез взлом или грабеж имущество не е било обявено пред
съответните местни власти до 24 часа след настъпване (узнаване) на събитието и
не е получен писмен доклад от тях;

Този документ е неразделна част от Абонаментна Застрахователна полица № 150608020949 и от Общите условия за “Застраховка Помощ при пътуване и
Злополука на притежателите на кредитни карти” на Дженерали Застраховане АД.

