Застраховка “Домашeн Комфорт“
Информационен документ за застрахователен продукт
Компания: Cardif Assurance Risque Divers SA, регистрирана във Франция,
Лиценз №4020286, чрез Кардиф Общо застраховане, клон България

Продукт: Застраховка
„Домашен Комфорт“
Застрахователен пакет „Стандарт“ и
Застрахователен пакет „Премиум“

Настоящият документ представлява обобщение на основните покрития и изключения по продукта, като не се отчитат специфичните
изисквания и потребности на клиента. Пълната информация за застрахователния продукт, може да се открие в преддоговорната
информация и общите условия.

Какъв е този вид застраховка?
“Домашен Комфорт” е индивидуална застраховка за обезпечение при настъпване на неблагоприятни събития, свързани с
домашното имущество и вредите, произтичащи от това, предоставена от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България и
предоставя на застрахованите лица закрила при настъпване на рисковете изброени по-долу, в резултат на които застрахованото
лице реализира загуба.

Какво покрива застраховката?
Какво покрива застраховката?
Риск 1. Домашно имущество: покрива пълна и частична
повреда на домашно имущество, находящо се в мястото на
застраховката, пряко причинени от:
✓ Природни бедствия: пожар, експлозия, директен удар
от мълния, буря градушка, земетресение и въздействие от
дим;
✓ Теч в резултат на валежи;
✓ Изтичане на течности;
✓ Вандализъм – злоумишлени действия от трети лица;
✓ Токов удар;
✓ Авария на уреди и инсталации;
✓ Кражба чрез взлом;
Риск 2. Стъкла:
✓ пълна или частична повреда на стъкла;
Риск 3. Кражба и Грабеж: покриват се събития, настъпили
извън мястото на застраховката, в рамките на територията
на държави от ЕС и Европейското икономическо
пространство, при следните условия:
✓ кражба или грабеж на лични вещи;
✓ кражба или грабеж на детска или инвалидна количка;
Риск 4. Заместващо настаняване на Застрахования и
членове на домакинство: покриване на разходи за
заместващо настаняване;
Покрито специфично домашно имущество и
застрахователни събития с:
✓ вещи, служещи за комерсиални цели или за
упражняване на професия;
✓ електронни и оптични устройства;
✓ пари в брой;
✓ ценности (с изключение на пари в брой) и
разплащателни карти в резултат от застрахователното
събитие кражба, грабеж и злоупотреба с други подобни
документи (включително сумата, доказуемо изразходвана
от застрахования за погасяване или блокиране на
горепосочените документи);
✓ вещи с особена стойност;
Горепосоените рискове са валидни както за пакет
“Стандарт”, така и за пакет “Премиум”.
Максималният размер на застрахователно плащане по
пакет “Стандарт“ е 15 000 лева;
Максималният размер на застрахователно плащане по
пакет „Премиум“ е 25 000 лева;

Какво не покрива застраховката?
 Недвижимо и движимо имущество, оставено без надзор
повече от 30 последователни календарни дни
 Недвижими имущества с нарушена цялост и
конструктивни повреди; паянтови постройки;
 Мазета, тавани, гаражи, моторни превозни средства и
ремаркета, самолети (включително приспособленията
към тях); кораби, части от тях и други плавателни
съдове, вкл. приспособления; индивидуално направени
аудио-, видеозаписи и записи на данни, планове,
проекти; права и други предмети на правни отношения
от нематериално естество
 Материали, които са склонни към силно изхабяване и
многократна
или
периодична
подмяна
поради
специфичните им функция и устройство;
 Части, които по време на срока на експлоатация на
застрахования предмет подлежат на честа подмяна
(стопяеми предпазители, източници на светлина,
непрезареждащи се батерии, филтри и други);
сменяеми носители на информация като подвижни
магнитни дискове, магнитни касети, дискети и други
Повреди на застраховано имущество, подложено
изкуствено на огън или топлина или от съприкосновение
със силно нагорещен предмет;

Има ли ограничения на покритието?
!

!
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!
!

!
!
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Ако прехвърлителят или приобретателят не е уведомил
писмено Застрахователя за прехвърляне правото на
собственост в 7-дневен срок, Застрахователят може да
откаже извършването на застрахователно плащане.
Изключения:
Събития, причинени умишлено от страна на
Застрахованото лице, както и от членове на неговото
домакинство;
Събития, причинени поради неспазване инструкции за
работа и експлоатация на застраховано имущество;
Събития, причинени от проникване на дъжд, град, сняг
през отвори, повредени покриви или оставени
незатворени прозорци и врати;
Кражба чрез взлом на имущество, разположено извън
Жилището;
Събития, свързани със загуба на вещи;
Събития, свързани с кражба или грабеж, за които не са
информирани органите на реда по надлежния ред;

Къде съм покрит от застраховката?
 За Риск 3. Кражба и Грабеж, застрахователното покритие е на територията на държавите от ЕС и Европейското
икономическо пространство.
 За всички останали рискове, териториалният обхват е само на територията на Република България

Какви са задълженията ми?
Поради риск от отказ за плащане на предявена застрахователна претенция или прекратяване на застраховката:
— Да заплатите еднократната застрахователна премия в пълен размер, в указания срок в полицата;
— Да предоставите коректни данни и информация при сключване на застраховката;
— Да полагате грижа, като добър стопанин на вещите и имуществото си в своята цялост и функционалност;
— Да информирате Застрахователя при действаща друга застраховка, покриваща рисковете по настоящата;
— Да информирате Застрахователя писмено при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице, но не
по-късно от седем дни от датата на прехвърляне;
— Да информирате в максимално кратки срокове Застрахователя на посочения в полицата телефон за контакт, и
съответните институции при настъпване на някой от покритите рискове;
— Да вземе всички целесъобразни мерки за ограничаване и намаляване на размера на вредите, спасяване и
запазване на застрахованото имущество;
— Да окаже съдействие на Застрахователя за установяване на събитието и размера на вредите, както и да го
допусне до увреденото имущество за извършване на оглед или да предаде увреденото имущество на посочен
от Застрахователя доверен/оторизиран сервиз за извършване на оглед и оценка на вредата;

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща еднократно за целия срок на застраховката до 3 работни дни след сключването й.
Дължимата сума е посочена в застрахователния сертификат, в зависимост от избрания пакет. В случай, че
застрахователният посредник не получи плащане на еднократната застрахователна премия в срок от три работни дни от
датата на сключване, посочена като дата на настоящата застрахователна полица, застрахователното покритие няма да
се активира и застрахователната полица ще се счита за невалидна

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният период е едногодишен. Застрахователното покритие започва от 24.00 часа на третия работен ден,
следващ деня на подписване на застрахователната полица и Общи условия, при условие, че е заплатена
застрахователната премия. Застраховката се прекратява автоматично: с изтичане на срока на застраховката; и не покъсно от дванадесет месеца, считано от датата на сключване.

Как мога да прекратя договора?
Застраховката се прекратява автоматично с изтичане на срока на застраховката; с достигане на максималната
застрахователна сума по застраховката, която по застрахователен пакет „Стандарт“ е в размер на 15 000лв., а по
застрахователен пакет „Премиум“ - 25 000 лв;
Можете да прекратите договора и във всички други предвидени в Кодекса за застраховането случаи.
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