Застраховка „Домът Ви“
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД
Адрес: гр. София, ул. „Цанко Церковски“ № 67А, Лиценз № Решение № 239 –
ОЗ от 15 април 2016 г.

Продукт: „Домът Ви“

Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на застрахователя: www.ehif.eu.
Този документ представя обобщена информация за нашата застрахователна полица „Домът Ви“. Преддоговорната информация и пълното
договорно споразумение е предвидено в документите, свързани със застрахователния договор, предоставени на клиента, като например: Общи
условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката осигурява застрахователна защита за недвижими и движими имущества, използвани в бита и домакинството, както и отговорност
към трети лица възникнала, в следствие на покрит по полицата риск..

Какво покрива застраховката?

Вреди, изразяващи се в пълно или частично увреждане на
застраховано имущество, в резултат от настъпване на
застрахователни събития по следните рискове:
✔Клауза А – Пожар и последиците от гасенето му, мълния,
експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от
падащи от тях части и предмети;
✔Клауза Б 1 – Буря, ураган, увреждане от падащи клони и
дървета, следствие на природни бедствия, проливен дъжд,
наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при
естествено натрупване на сняг или лед, действие на
подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни
пластове, падане на лавина;
✔Клауза Б 2 – Градушка, Измръзване /замръзване/ на стоковоматериални запаси;
✔Клауза Д1 – Удар от пътно превозно средство или животно,
при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по
време на авария с тях , увреждане на имущество по време на
транспортирането му от един адрес на друг със собствен или
нает транспорт;
✔Клауза Д2 – Авария на водопроводни, канализационни,
отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на
вода от спринклерни инсталации;
✔Клауза Д3 – Късо съединение и токов удар;
✔Клауза З – Земетресение;
✔Клауза Кр – Кражба чрез взлом, включително с използване
на техническо средство;
✔Клауза В – Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и
злоумишлена експлозия;
✔Клауза ГО – Гражданска отговорност на Застрахования,
възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
✔Клауза Чс – Чупене на стъкла и витрини.

Какво не покрива застраховката?
✖вилни сгради, стопански сгради /помещения/ – гаражи,
мазета, тавани, работилници, градински постройки и др.;
✖съоръжения от специален тип – сателитни антени и
слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници,
плевници, сгради за отглеждане на птици или животни,
кладенци, външни чешми, огради и др. подобни;
✖стопанско имущество – селскостопански машини и
инструменти, материали, резервни части и принадлежности
и др.;
✖произведения на изкуството с висока художествена
стойност, скъпи облекла – кожени палта, маркови дрехи и
други.
✖земи, растения от всякакъв вид, животни, птици, риби и
кошери с пчели;
✖моторни превозни средства с регистрационен номер,
плавателни съдове, въздухоплавателни средства;
✖пари в брой, ценни книжа, предмети и накити от
благородни метали и скъпоценни камъни и др., филателни,
нумизматични и др. колекции;
✖всякакъв вид документи, ръкописи, чертежи, книги,
информационни носители, стенописи и стъклописи.

Има ли ограничения на покритието?
! военни действия от всякакъв вид;

! атомни или ядрени опити и/или експлозии;
! нарушени строително-технически норми, изисквания,
правилници и стандарти;
! небрежност, умишлени действия или бездействия на
Застрахования;
! Застрахователят не покрива вреди, нанесени върху
общите части на етажната собственост.

Къде съм покрит от застраховката?

Застраховката има действие на територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е валидна само за имущество,
намиращо се на посочения в полицата адрес.

Какви са задълженията ми?

Застрахованият е длъжен:
- да поддържа застрахованото имущество в изправност и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
- да вземе необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно събитие;
- да осигурява достъп на Застрахователя за проверка състоянието на застрахованото имущество;
- да уведомява писмено Застрахователя за всички промени в обстоятелствата, в т.ч. промяна на адреса и местонахождението,
промяна на собствеността или режима на ползване.

Кога и как плащам?

Застрахователната премия се заплаща еднократно или на разсрочени вноски. В случаите на разсрочено плащане вноските от
застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор.
При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователният договор се прекратява, считано от 24:00 часа
на 15 /петнадесетия/ ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.
Когато при разсрочено плащане на застрахователната премия настъпи застрахователно събитие, дължимата до края на договора
премия става изискуема и Застрахователят я удържа от обезщетението.

Кога започва и кога свършва покритието?

Застраховката се сключва за срок от една година.
Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен в полицата за начало на срока, при условие, че е платена дължимата
застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане) и изтича в 24.00 часа на деня, посочен в полицата за край на
срока. В случай, че премията, съответно първа вноска не е платена, застраховката не поражда действие.

Как мога да прекратя договора?
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните със 7 /седем/ дневно писмено предизвестие, като срокът на
предизвестието започва да тече от деня на получаването му. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която не са изплащани
и не се дължат обезщетения, Застрахователят възстановява на Застрахования съответстващата пропорционално на неизтеклия срок
премия, изчислена по краткосрочна тарифа, одобрена от Застрахователя.
При предсрочно прекратяване на застраховка, по която са изплатени или предстои да се изплащат обезщетения, частта от премията за
неизтеклия срок не се връща, а невнесената премия се дължи от Застрахования или се удържа от размера на дължимото обезщетение.
Застраховката се прекратява при отпадане на застрахователния интерес – от датата на отпадането му, без за това да е необходимо
някакво предизвестие.

