ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА СЧУПВАНЕ НА СТЪКЛА
Застраховани са посочените в полицата стъкла, такива от синтетични
материали и други специфични видове остъкляване.

(ОУЗС 2009/НИВО 2)

2. Застраховани разходи
Обща част
Само по силата на специално споразумение са застраховани:
За тази застраховка са в сила разпоредбите на Общите застрахователни
условия (ОЗУ).

2.1.

Разходи за преместване и предпазване - това са разходите, които
възникват в резултат на това, че за целите на възстановяването или
набавянето на застрахованите имущества трябва да се преместят ,
променят или предпазят други вещи; това са най-вече са разходите за
демонтаж и повторен монтаж на предпазни решетки , защитни щанги
и други подобни;

2.2.

Разходи за депониране на отпадъци, това са разходите за
изследване, извозване, третиране и депониране на засегнатите от
щетата застраховани имущества;

2.3.

разходи необходими за временни остъкления или временно
обезопасяване с друг твърд материал (греди, дъски) и разходите
за извънреден труд.

Специална част
Съдържание
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застрахователно събитие
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Член 4
Териториален обхват на застраховката
За посочените в полицата стъкла, съществува застрахователна защита само
тогава, когато се намират на посочения в полица застрахован адрес.
Член 5

Член 1
Застраховани рискове и щети

Задължения на Застраховащия преди настъпване на застрахователно
събитие

Застраховани са щети, възникнали вследствие счупване на стъкла (чл. 3).
Член 2
Щети, които не са застраховани
Не са застраховани:

1. Застраховащият е длъжен да поддържа в изправност рамките и
обковите на застрахованите стъкла.
2. Ако Застраховащият виновно не изпълни това задължение преди
настъпване на застрахователното събитие:

1. щети, които се състоят само в издраскване, одраскване или отчупване
на ръбовете на стъклената повърхност или на положените върху нея
фолио, рисувани покрития, надписи или други тънки покрития,
включително огледални покрития;

2.1.

Застрахователят се освобождава от задължението за плащане на
обезщетение ,
когато
нарушението
на
задължението
на
Застраховащия, преди настъпването на застрахователното събитие, е
оказало влияние върху настъпването на застрахователното събитие;

2. щети върху обкови и рамки;

2.2.

Застрахователят може да намали пропорционално дължимото
обезщетение в съответствие със съотношението между действително
платената премия и премията, която е следвало да се плати за
действителния риск.

3. косвени щети;
4. щетите вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или удар от
летателен апарат;
5. щети, които възникват при поставяне, сваляне или транспортиране на
стъкла;
6. щети, които възникват от извършвани дейности върху стъклата,
техните обкови или рамки. Щетите вследствие на почистващи дейности
са застраховани;

3. Застрахователят в никакъв случай не дължи застрахователно
обезщетение за щети, причинени умишлено или в резултат на груба
небрежност в следствие на действия или бездействия на Застраховащия,
Застрахованото лице, членовете на техните семейства или на други
лица в общо домакинство с тях, както и на служители или на други
лица, намиращи се под контрола на Застраховащия или Застрахованото
лице.
Член 6
Задължения на Застраховащия след настъпване на застрахователно
събитие

7. щетите вследствие от пряко или косвено въздействие на:
7.1.

военни събития от всякакъв вид, с или без обявяване на война,
включително всички насилствени действия на държави и всички
насилствени действия на политически или терористични
организации;

7.2.

вътрешни размирици, гражданска война, революция, бунт, вълнения,
въстание;

7.3.

всички военни или административни мерки, свързани с посочените в
т. 7.1. и 7.2.;

7.4.

земетресения или други необичайни природни явления;

7.5.

атомна енергия, радиоактивни изотопи или йонизиращо лъчение.

За т. 7 важи следното: Доказването, че щетата не е свързана нито пряко,
нито косвено с посочените в т. 7.1. до 7.5. събития или техни последици, е
задължение на Застраховащия.
Член 3
Застраховани имущества и разходи
1. Застраховани имущества

1.

След настъпване на застрахователното събитие Застраховащият е
задължен:

1.1.

да се погрижи по възможност незабавно за предотвратяване и
намаляване на щетата и при това да изпълнява указанията на
Застрахователя . Той следва по възможност да си набави подобни
указания (Задължение за намаляване на щета);

1.2.

да информира Застрахователя веднага след като узнае за щетата, но
не по-късно от 3 дни от настъпване на застрахователното събитие
(Задължение за съобщаване на щета);

1.3.

да предостави всяка информация, необходима за установяване на
застрахователното събитие и/или на размера на дължимото от
Застрахователя обезщетение . При поискване, Застраховащият следва
да предостави на Застрахователя на собствени разноски всички
необходими писмени доказателства (например: документи, фактури,
протоколи ). В рамките на уреждане на претенцията (ликвидацията на
щета) на Застрахователя следва да се предоставят изчерпателно и
достоверно всички писмени и устни данни. На Застрахователя и на
упълномощените му представители следва да се предоставя, по всяко
време, достъп до мястото на щетата за оглед (Задължение за
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изясняване на обстоятелствата и установяване обхвата на
щетата);
1.4.

2.

да изпълни незабавно всички други задължения след настъпването на
застрахователното събитие, които са в сила съгласно други
договорени застрахователни условия.
При нарушаване на задълженията по предходните точки – от т. 1.1. до т.
1.4., задължението на Застрахователя за обезщетение е както следва:

2.1.

ако подобно задължение е било нарушено с намерението да се
повлияе върху задължението на Застрахователя за изплащане на
обезщетение или да се затрудни констатирането на обстоятелства ,
които очевидно са от значение за задължението на Застрахователя за
изплащане на обезщетение , налице е пълно освобождаване от
задължението на Застрахователя за изплащане на обезщетение ;

2.2.

ако подобно задължение е било нарушено без намерение да се
повлияе върху задължението на Застрахователя за изплащане на
обезщетение или да се затрудни констатирането на подобни
обстоятелства , които очевидно са от значение за задължението на
Застрахователя за изплащане на обезщетение , Застрахователят
продължава да дължи обезщетение , ако нарушението не е повлияло
нито върху констатирането на застрахователното събитие, нито
върху констатирането или размера на дължимото от Застрахователя
обезщетение ;

2.3.

ако подобно задължение бъде нарушено без вина, задължението на
Застрахователя за изплащане на обезщетение продължава да бъде в
сила.
Член 7
Застрахователна стойност

За застрахователна стойност на застрахованите стъкла се приемат
обичайните за региона разходи за възстановяване, съответно за повторно
набавяне, включително отстраняването и разчистването на останките след
счупването. В застрахователната стойност не са включени разходите
съгласно чл. 3.т. 2
Член 8
Обезщетение
1.

Обезщетяват се обичайните за региона разходи за възстановяване,
съответно за повторно набавяне на засегнатите от щетата застраховани
стъкла, включително разходите за отстраняване и разчистване на
останките след счупването (разходи по ремонт).
Допълнителните разходи за ползването на експресни услуги не се
възстановяват.

2.

Ако застрахованото стъкло е било вече трайно обезценено преди
счупването, не се изплаща обезщетение .
Застрахованото стъкло е трайно обезценено тогава, когато престане да
бъде годно за използване като цяло или по предназначението му.
Член 9
Подзастраховане

При наличието на подзастраховане изчислените съгласно чл. 8 обезщетения
се намаляват съобразно
съответните
разпоредби
на Общите
застрахователни условия (ОЗУ); това не се прилага, когато е договорено
застраховане срещу първи риск.
Член 10
Право на регрес
При условие че Застрахователят възстанови на Застраховащия или на
Застрахованото лице разходите за щетата, всички претенции за обезщетение
на Застраховащия или на Застрахованото лице спрямо трети лица се
прехвърлят на Застрахователя .
Настоящите Общи условия за застраховка „Счупване на стъкла” са приети
от Застрахователя на 01.10.2011г. и влизат в сила от датата на приемането
им.
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