НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БЗС
ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА
Сгради, подобрения, обзавеждане
и офис оборудване
Клауза - А, Б1, Б2, В1, В2, В4, З,С1
Вандализъм
Клауза - С2

Разходи

ЧАСТ 1

Клауза - Р

Стоматологична
техника / оборудване
Клауза - А, Б1, Б2, В1, В3, В4, С1,С2
Отговорност към трети лица
Клауза - О

ПРЕМИЯ по
ЧАСТ 1
Кражба чрез взлом
/без приложен опис на застрахованото имущество /

ЧАСТ 2

ПРЕМИЯ по
ЧАСТ 2
Авария на машини за

ЧАСТ 3

стоматологична техника/оборудване

ПРЕМИЯ по
ЧАСТ 3

ОБЩА ПРЕМИЯ

ВАРИАНТ I

ВАРИАНТ II

ВАРИАНТ III

Лимит на отговорност
застрахователна сума / лева /

Лимит на отговорност
застрахователна сума / лева /

Лимит на отговорност
застрахователна сума / лева /

10 000 лв.

20 000 лв.

50 000 лв.

1 500 лв.

2 500 лв.

3 500 лв.

1 500 лв.

2 500 лв.

3 500 лв.

10 000 лв.

20 000 лв.

30 000 лв.

1 000 лв.

3 000 лв.

4 000 лв.

40 лв.

80 лв.

20 лв.

3 000лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

6 лв.

10 лв.

10 лв.

10 000лв.

20 000 лв.

30 000 лв.

50 лв.

100 лв.

150 лв.

76 лв.

150 лв.

240 лв.

·Избор на един от вариантите на част 1 и част 2 и/или част 3.
·Премията се заплаща при сключване на полицата.
Застраховката е продукт на ЗК“Лев Инс“АД и се предлага от „Дженерал Брокер“ ООД, на членове на РК на БЗС.
Срокът на застраховката е 1 година.

0700 11 661

0700 11 661
КЛАУЗИ
„А” - ПОЖАР - покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и
имплозия; падане и блъскане от
летателни апарати и части от тях.
„Б1” - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд,
наводнение вследствие
природно бедствие;
„Б2” - действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед,
измръзване (замръзване) на стоковоматериални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.
„В1”- Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични
инсталации и/ или тръби;
внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
„В2” - Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро - разтоварни машини
по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или
нает транспорт;
„В3“ - късо съединение / токов удар
„В4” - удар от ППС или животно
„З” - земетресение
„С1“ - пожар от злоумишлени действия на трети лица
„С2“ - вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом на недвижимо имущество
„К1” - Кражба чрез взлом;
„О” - Отговорност към трети лица
„Р“ - Разходи

АВАРИЯ НА МАШИНИ:
Застрахованото имущество има застрахователно покритие, докато е в помещенията, посочени в полицата.
Застрахователят обезщетява внезапна и неочаквана физическа загуба или щета, подсигурявайки извършването
на необходимия ремонт или замяна, причинени от:
·- случайни инциденти по време на работа, като погрешна операция, счупване на части, аварии в предпазните системи, попадане
на чужди тела в машините;
- откъсване на части, причинено от центробежни сили;
- липса на вода в парни котли или съдове под налягане;
- свръх налягане, с изключение, когато е причинено от събитие, изключено по т. 4.3 или имплозия;
- късо съединение, свръх напрежение или токов удар, освен когато е причинено от събитие, изключено по т. 4.3 от СУ
- грешки в управлението на машината, или невнимание, или злонамерени действия от страна на работниците;
всеки друг инцидент, неизключен по-долу.
ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
1.корозия, ерозия, износване или изхабяване на всяка част от съоръжението, причинено от обичайна експлоатация или всякакво
друго продължително химическо или атмосферно влияние,неподходящо отлагане на ръжда, замърсяване, котлен камък или други
отлагания;
2.счупване, предизвикано от изпитване, умишлено свръхнатоварване или експерименти, включващи налягане при анормални
условия;
3.Пожар, буря, експлозия или гръм (независимо дали е директно или индиректно), гасене на пожар, последващо срутване,
разчистване и извозване на развалини;
4.земетресение, приливни вълни, цунами, потъване и свличане на земни пластове, скални срутвания, наводнение, заливане,
ураган, тайфун, циклон, вулканнчно изригване;
5.кражба чрез взлом и грабеж;
6.щета, предизвикана от преднамерено действие или преднамерена небрежност на Застрахования или от неговото ръководство;
7.всякакви недостатъци или дефекти, съществуващи по времето на започване на настоящата застраховка, известни на
Застрахования или неговото ръководство;
8.щета или загуба, за която производителя или снабдителя е отговорен според закона или договорни задължения;
9. последваща загуба, щета или отговорност от всякакво естество;
10.война, инвазия, действия на чужд неприятел, враждебни и военни операции (независимо дали е обявена война или не),
гражданска война, метеж, въстание, бунт, революция, конспирация, действия на военна или узурпирана власт, военно положение,
размирни и граждански вълнения, стачка, лок-аут, конфискация, реквизиране, разрушаване или щета на собственост по заповед на
всяко правителство (юридическо или фактическо), от всяка обществена, общинска или местна власт;
11.загуба, разрушение или щета на каквото и да е имущество или каквито и да е загуби и разходи, произтичащи от това или каквато
и да е загуба в последствие, както и всякаква гражданска отговорност от такова естество, пряко или косвено причинени или
допринесени от/чрез йонизирана радиация или радиоактивно замърсяване от всякакво ядрено гориво или от всякакви ядрени
отпадъци от запалване на атомно гориво. Само за целите на това изключение, терминът ''запалване" ще включва всякакъв
незатихващ от само себе си процес на делене на атома;
12.каквато и да било загуба, разрушение, щета или гражданска отговорност, пряко или косвено причинена или допринесена от
атомни оръжия.

