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Продукт: „Разни финансови загуби”

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 „Разни финансови загуби“. 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 финансови загуби от дейност, извършвана на територията на Република България.

Какво покрива застраховката?
✔ Покрит риск е опасността от настъпване на бъдещо неблагоприятно и вредоносно
събитие, конкретно поета от застрахователя, съгласно застрахователната полица, с
реализирането на която настъпва финансова загуба за застрахования и задължение
на застрахователя за обезщетяването й.

Какво не покрива застраховката?
✖ война, нахлуване на неприятел,
гражданска война, военен преврат, военно
положение, граждански размирици или
вълнения, военни учения или други
действия, имащи военен характер, стачка,
локаут, бунт, терористични действия или
всяко друго действие на лице, група лица
или организация, целта на които е да се
свали или да се влияе на правителство
чрез тероризъм или по друг насилствен
начин;
✖
конфискация,
реквизиция,
национализация или други подобни мерки,
които е предприело или се е опитало да
предприеме всяко правителство или
организация, която е на власт или се
стреми да завземе властта;
✖ конфискация, постановена като
наказание с влязла в сила присъда за
извършено престъпление по Наказателния
кодекс;

Има ли ограничения на покритието?
! Освен в посочените в т. 8 случаи

застрахователят не изплаща обезщетение
за щети, изразяващи се във финансови
загуби на застрахования, когато:
9.1. финансовите загуби на застрахования,
произтичат от негови действия или
сключени от него договори с други лица,
които действия или договори противоречат
на императивните норми на закона;

Къде съм покрит от застраховката?

Застраховката има действие само на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?

Да уведомява писмено застрахователя и да му предоставя всички договори, анекси, счетоводна и техническа документация и други
документи, които са свързани или могат да повлияят за проявяване на риска и настъпване на загуби за застрахования;
Да уведомява писмено застрахователя за всички възникнали след сключване на застраховката обстоятелства, които имат значение
за риска и за които е поискана информация в предложението за сключване на застраховка;
Да уведомява писмено застрахователя за всяка промяна в посочените в полицата или предложението за сключване на
застраховката данни, индивидуализиращи застрахования;
Да не прави и да не се съгласява за никакви изменения или допълнения в договорите по т. 14, б.”г” и “д” без предварителното
писмено съгласие на застрахователя;

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.

Кога започва и кога свършва покритието?

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?

1. При неизпълнение от застрахования на някое от неговите задължения по всички подточки на т. 43 от тези Общи условия;
2. В други случаи, предвидени в закона, застрахователната полица, тези Общи условия или издадените към тях Специални условия
или добавъци.
Прекратяване на договора за застраховка по точка 1 от застрахователя става чрез седемдневно писмено предизвестие, отправено
до застрахования. Договорът се счита прекратен в 24.00 часа на деня, в който изтича срока по предизвестието. В този случай
застрахователят връща на застрахования част от застрахователната премия, размерът на която част се определя след приспадане
на направените от застрахователя административни разходи и дължимата премия за изтеклия период на договора.

