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Продукт:
Гражданска отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие
Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в общите условия по
застраховка „Гражданска отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие“.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката покрива рискове, свързани с гражданската отговорност на лицата, които имат право да
притежават и да използват законно придобито огнестрелно оръжие.
Какво покрива застраховката?

Застрахователни рискове
Смърт,
трайна и временна загуба на
√
трудоспособност на трети лица при и
по повод притежаване и използване на
огнестрелно оръжие
√ Пълна и частична загуба на движими или
недвижими имущества на трети лица;
√ Разходи, направени от застрахования за
ограничаване на вредите, когато е действал
с необходимата за случая грижа, дори и ако
усилията му са останали безуспешни.
Варианти на покритие
Клауза А – покриват се само вре-ди,
причинени при извършване на охранителна
дейност;
Клауза В – покриват се само вреди,
причинени при самоотбрана;
Клауза С – покриват се само вреди,
причинени по време на законен лов.
Застрахователната сума се договаря
свободно между страните, освен в
случаите, когато нейният минимален
размер е нормативно определен.

Какво не покрива застраховката?

x
x
x
x
x
x
x
x

По застраховката не се покрива
отговорността за вреди, причинени:
от лица, които страдат от психическо
заболяване;
умишлено или в резултат на груба
небрежност от застрахования;
от лице, което е употребило наркотични
средства или алкохол или не притежава
валидно разрешително за оръжие;
на лица, които са свързани със
застрахования (роднини, работници и др.);
по време на войни, стачки, бунтове,
терористичен акт, учения, състеза-ния или
тренировки;
от оръжие, което не е регистрирано, не
е посочено в полицата, не отговаря на
нормативни или технически изисквания;
от оръжие използвано за друга дейност,
различна от тази, която е посочена в
съответната клауза в полицата;
в нарушение на действащите пра-вила и
разпоредби;

Има ли ограничения на покритието?
! Ако има договорени ограничения те се
вписват в полицата

Къде съм покрит от застраховката?
√ Покритието по застраховката е валидно само за събития, настъпили на терито-рията на
Република България.

Какви са задълженията ми?
Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата;
Да спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на
източниците на опасност за причиняване на вреди;
При настъпване на застрахователно събитие трябва да уведомите застрахователя в
уговорения срок и да му предоставите цялата информация по случая, както и поисканите
от него документи. Обадете се в най-близкият офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, за да получите
необходимата Ви консултация, или посетете www.euroins.bg.

Кога и как плащам?
В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата
или на разсрочено плащане. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен
размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата.
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането
на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите
застрахователното покритие.
Дължимата сума може да бъде платена:
• във всеки офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
• чрез банков превод по сметката на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, посочена в полицата;
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покритие започва от 00.00ч. на деня, посочен за начало в срока на
полицата при условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея и
изтича в 24.00 ч на деня, посочен за край в полицата.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.

