ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ “ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА"
Към застрахователна полица № 32 18 / 000 000
ЗАСТРАХОВАН:
Адрес:
EГН

Тел./факс:

Срок на застраховката ........месеци

......................

начало

край

Категория на
обезопасеност

.................

ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ ОБЕКТ
Адрес на застрахованото имущество:
Вид на сградата:
Година на построяване на сградата
Помещенията са:
Тип на сградата:
Етаж(и) на застрахованите помещения:

Брой на етажите на сградата:

РЗП на застрахованите помещения в кв.м

Обитаемост на сградата:

Видими повреди по сградата

Общо състояние на сградата
Мерки за охрана
Секретни брави с двустранно, тристранно или четиристранно заключване

СОТ

минути за пристигане :

жива охрана

въоръжена

Секретни брави:

решетки/ролетни щори на прозорците

Масивна входна врата

дървена

невъоръжена

метална

Обектът в свлачищен район ли е?
Има ли експлозивни или лесно запалими вещества в помещенията?
Ако да моля опишете ги:
Вид отопление на сградата

ТЕЦ

локално

Обитаване на сградата

денонощно

в раб.време

индивидуал
ни уреди
сезонно
/период

друго
друго

Имуществото застраховано ли е при друг застраховател:
Предишен застраховател:
Настъпвали ли са застрахователни събития през последните три години ?
Ако да, моля опишете подробно (година,вид на събитието,размер на щетата)
Моля, посочете други факти, които смятате за съществени при оценка на риска
Специални изисквания:

ползващи лица

друго

ОПИС НА ИМУЩЕСТВАТА, ЗАСТРАХОВАНИ ПО КЛАУЗИ Кр и Гр
№ Вид на имуществото

Марка/Модел

Сериен/ Идентификационен номер

Дата на придобиване

Покрити клаузи

Извършил огледа:

Застрахователна сума

Дата:

Основни предложения и препоръки:

Декларирам, че всички изнесени във предложението факти са истина.Задължавам се при промяна на горните данни да уведомя незабавно застрахователя. Получих Общите
условия на застраховка „Индивидуално решение за физически лица”, запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Дата:

дд.мм.гггг.

КАНДИДАТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ:
/подпис/
1

ЧАСТ
1

База за определяне
на застр. Сума
(действителна,
договорена,
възтановителна)

ГРУПИ ИМУЩЕСТВА

№

Покрити рискове (Клаузи)

A

Б1

Б2

Д1

Д2

Д3

Застрахователна сума
във валута
З

В

Кр

Гр

Тарифно
число в Премия в лева
%

Жилищни сгради
Вилни сгради
Стопански сгради
Съоръжения от специален
тип
Общо имущество и
обзавеждане

1
2
3
4
5
6

Битови електроуреди

7

Компютри и аудио - видео
техника

8

Стопанско имущество инвентар, селскостопанска
продукция, материали

9

Произведения на изкуството картини и гоблени
ОБЩО ЧАСТ 1

ЧАСТ
2

1
2
3
4
5

Лимит на отговорност
във валута

РИСКОВЕ С ЛИМИТИ

№

Тарифно
число в Премия в лева
%

Зн - Загуба на доход от наем
Го - Гражданска отговорност на Застрахования вследствие покрит риск
Рр - Разходи за разчистване на развалини и останки
Чс - Чупене на стъкла и витрини
Рн - Разходи за алтернативно настаняване
ОБЩО ЧАСТ 2
ОБЩА ПРЕМИЯ ЧАСТ 1 И 2:
Завишения общо в
%:

Отстъпки общо в %:

КРАЙНА
ОТСТЪПКА/ЗАВИШЕНИЕ %

ДЪЛЖИМА ПРЕМИЯ
ДАНЪК 2% ПО ЗДЗП
ОБЩО ДЪЛЖИМА
ПРЕМИЯ В ЛЕВА

Начин на плащане
Вноски
Дата на падежа
Размер на вноската

Словом:
в брой

по банков път
I -ва вноска

Вид на плащане
II -ра вноска

еднократно
III -та вноска

разрочено на ......бр. вноски
IV -та вноска

ДАНЪК 2% ПО ЗДЗП
Дължима премия на
вноските
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
Дата

дд.мм.гггг.

Изчислил:

/подпис, печат/

