ЗАСТРАХОВКА „МОЕТО ЖИЛИЩЕ”

Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, бул. „Христофор 		
		
Колумб“ №43, Разрешение №8/15.06.1998 г. www.euroins.bg
Продукт:
Моето жилище
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия на застраховка „Моето жилище“.
Какъв е този вид застраховка? Застраховката осигурява покритие за щети върху вашия дом, мебели,
електроуреди и друго имущество намиращи се на адреса на дома, както и покрива щети към трети лица
в случай, че вие сте извършили вредата.
Какво покрива застраховката?
Застраховката покрива разходите за
възстановяване
на
увреждания
на
застрахования имот и движими вещи
настъпили при събития покрити от пакета,
който сте избрали. За удобство покритията
са групирани в 3 пакета, всеки от които
включва покритията на предишния, които
са:
√ „Класик”:
• Пожар, включително възникнал и от
бойлери, газови бутилки и инсталации,
вреди вследствие на природни
бедствия – буря, градушка, проливен
дъжд, наводнение, свличане и срутване
на земни пластове;
• Измокряне в резултат на авария от
водопроводни, топлофикациони и др.
системи и измокряне от забравени
кранове и чешми;
• Счупвания
на
стъкла,
витрини,
керамични плотове или фаянс.
√ «Супер»= Класик +:
• злоумишлени действия на трети лица, в
това число и пожар (палеж);
• гражданска отговорност към трети
лица – покрива претенции от трети
лица срещу вас за вреди, които вие
сте нанесли на някой друг (например
наводнили сте съседите).
√ „Елит”= Супер+:
• кражба чрез взлом;
• късо съединение или токов удар
на електрически уреди вследствие
мълния/гръм;
• земетресение.

Какво не покрива застраховката?
x вреди, причинени от пожар, възникнал в
резултат на запалването на горска, степна
или полска растителност;
x строителен
недостатък,
некачествен
ремонт или монтаж, неотстранени вреди от
по-рано настъпили събития;
x вреди по жилищни сгради, които не са
въведени в експлоатация или помещения,
които не са предназначении за живеене,
като мазета, тавани (в режим на етажна
собственост);
x ремонт или подмяна на увредени
инсталации, предизвикали застрахователно
събитие;
x захабяване или увреждане вследствие
обичайна употреба, от действията на влага,
мухъл и др.;
x вреди, възникнали вследствие тероризъм,
война, стачки и др.;
x вреди от снежни лавини, свличане на земни
маси в резултат на човешка дейност;
x други вреди, описани в общите условия.

Има ли ограничения на покритието?
Не се покриват щети:
! възникнали преди започването на периода
на застрахователното покритие или от
непокрит риск съгласно застрахователния
договор;
! настъпили вследствие груба небрежност,
при умишлено действие или бездействие
на
застрахования
или
неправилна
употреба;

Застрахователна сума (ЗС):
ЗС е парична сума, представляваща горна
граница на отговорност на „ЗД ЕВРОИНС“
АД в случай на вреда на имуществото ви от
покрит по полицата риск в избрания пакет.
За някои покрития отговорността е с
подлимит - т.е с размер по-нисък ЗС по
полицата. За всеки пакет при сключване
на полицата вие избирате една от петте
застрахователни суми, които са определени
в размер:
√ За жилището може да бъде от 10 000 лв.
до 100 000 лв.
√ За обзавеждането може да бъде от 5 000 лв.
до 20 000 лв.

! на оставени на открито имущества, които
е следвало да се съхраняват в закрити
помещения;
! на общите части на сградата, в която е
жилището;
! ако застрахованият се е опитал да въведе
застрахователя в заблуждение относно
настъпването
на
застрахователното
събитие или размера на възникналите
вреди;
! ако жилището не е оборудвано със СОТ,
не се покрива кражба чрез взлом, която е
извършена в период, в който жилището
е останало необитаемо (без посещаване)
повече от 30 дни;
! не се покриват вреди, вследствие авария
на инсталации, ако са настъпили в период,
в който жилището е останало необитаемо
и не е бил задействан спирателен кран или
вследствие замръзване;

Къде съм покрит от застраховката?
На територията на Република България, на конкретно записан в полицата адрес.
Какви са задълженията ми?
Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата.
Да полагате грижата на добър стопанин като вземете всички необходими и целесъобразни
мерки; за да пазите имуществото си от увреждане.
Да спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване
на източниците на опасност за причиняване на вреди.
При настъпване на застрахователно събитие в зависимост от събитието да уведомите:
компетентните органи, застрахователя в уговорения срок (за всяко събитие срокът за
уведомление е различен), да заведете щета.
Да предоставите цялата информация по случая и документите, които ви поиска
застрахователя, за да докажете основанието и размера на претенцията си за получаване на
застрахователно обезщетение. Обадете се в най-близкия офис и ще получите необходимата
ви консултация или 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 на вноски. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в
пълен размер най-късно до 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 при
разсрочено плащане 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.

