Застраховка „Трайни насаждения“
Информационен документ за застрахователния продукт
Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве АД
Република България, гр. София 1172, бул. „Г.М.Димитров“ номер едно
За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 16 406
Лиценз за извършване на застрахователна дейност №548-ОЗ/11.07.2013 г.
Актуалният информационен документ на застраховка „Трайни насаждения“
може да намерите на www.dallbogg.com

Приложимият закон към договора по застраховка „Трайни насаждения“ е българският.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Трайни насаждения”, застраховат се трайни насаждения: в период на изграждане
/засаждане/ до 1-годишна възраст; отглеждане до встъпване в плодоотдаване; експлоатация
/плодоотдаване/ като дълготрайни материални активи.
Има ли ограничения в покритието?

Какво покрива застраховката?
Основни покрития:
 Пожар, гръм, буря /ураган, вихрушка, смерч/,
градушка;
Допълнителни покрития:
 Проливен дъжд;
 Наводнение;
 Осланяване;
 Измръзване;
 Унищожаване от естествено натрупване на сняг и лед
/ломене/;
 Eрозия;
 Свличане на земни пластове;








Свличане и срутване на земни пластове, в резултат на
земетресения и в резултат на срутване и свличане на
рудници и галерии на минните и геоложките
предприятия;
Лоша пропускливост /вторично уплътнени и
преовлажнени почви/;
При технически неизправни напоителни и
отводнителни системи и канали, неправилно
напояване, разкъсване на бентове и язовирни стени,
принудително изпускане на вода;
Всички други изключения, описани в Общите
условия на застраховката.

Какво не покрива застраховката?







Неспазване технологията на отглеждане или
неправилно извършване на агротехнически
мероприятия, включително механични повреди на
растения, възникнали при обработване на почвата,
загребване, отгребване, третиране с пестициди и
т.н.;
Кражба на засаден материал и/или унищожаване и
повреждане от трети лица на трайните насаждения
в периодите на изграждане /засаждане/,
отглеждане и експлоатация;
Загиване на растения в периодите на засаждане и
отглеждане, в резултат на неприхващане и/или
некачествен посадъчен материал;
Всички други изключения, описани в Общите
условия на застраховката.
Териториално покритие по застраховката?

 Територията на Република България, като застрахованият трябва да представи описи и скица, позволяващи точното
индивидуализиране на засадените трайни насаждения по видове, блокове /местности/, парцели и площи.
Задължения на Застрахования?
 При настъпило застрахователно събитие да предяви иск за определяне размера на вредите на засегнатите трайни
насаждения и за изплащане на обезщетение;
 Да получи застрахователно обезщетение в срок от 15 работни дни след извършване на оглед от страна на
Застрахователя на загиналите трайни насаждения и след представяне на всички поискани му от Застрахователя
документи.

Кога и как се плаща застрахователната премия?
Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено се заплаща при сключване на
застрахователния договор.
Премията може да се плати в брой или по банков път.
Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00:00ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се
прекратява в 24:00ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата
дължима премия.
Продължителността на полицата може да бъде не повече от 365 дни.
Как мога да прекратя договора?
Застраховката може да бъде прекратена с едномесечно писмено уведомление до Застрахователя.

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна
информация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка
„Трайни насаждения“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част
от застрахователния договор.

