
Въпроси

Мога ли да застраховам определена парична сума, която съхранявам вкъщи?

Пари, произведения на изкуството, бижута се застраховат при специални изисквания. 
Задължително условие е парите, бижутата и други ценни предмети да се съхраняват в трайно
прикрепена каса, а за произведенията на изкуството се изисква оценка от компетентен 
оценител.

Мога ли да си направя застраховка покриваща наводняване от съседи?

На Вас ви е необходима застраховка Имущество, в която като покрит риск да е включено 
“наводнение”. Има се в предвид ако съсед ви наводни имота или ако стане авария от вашия 
водопровод. Също така може да си направите разширение застраховката да покрива и щети 
нанесени от вас на съседите - ако от вашия имот стане пожар или наводнение.

Имам активна застраховка на движимо имущество, но се налага смяна на адреса на 
съхранение на стоката, това оказва ли влияние върху застраховката?

Застраховката е валидна само за адреса, на който е регистрирана стоката и съответно вписан 
в договора. В случай на промяна на адреса, Вие трябва да се уведомите Застрахователната 
компания, при която е сключена полицата.

Имам сключена застаховка имущество, но закупих нова техника, възможно ли е да я 
застраховам срещу кражба ?

Можете да включите новозакупени имущества към настоящата застаховка. Нужно е да ни 
подадете нужната информация и да доплатите съответната премия.

Какво да правя в случай на застрахователно събитие?

На първо място трябва да се свържете с наш експерт, след това да вземете всички необходими
мерки за предотвратяване от допълнителни по-големи щети. Запазете състоянието на 
увреденото имущество. Незабавно трябва да уведомите съответните държавни компетентни 
органи и Застрхователя. Обикновено Застрахователната компания се уведомява в рамките на 
24 часа или първия работен ден от узнаването на събитието.

Имам имуществена застраховка, която включва и покритие „пожар”. В този случай , ако 
по невнимание забравя включен електроуред, който предизвика пожар, застраховката ще 
покрие ли щетите?

Всяко действие или бездействие, извършено с груба небрежност от Застрахования, при което 
съответното лице е могло да предвиди и предотврати настъпването на застрахователното 
събитие, но не е положило дължимата грижа за това.
В този смисъл забравеният електроуред, горяща свещ или забравена запалена цигара се счита
за проява на груба небрежност от страна на застрахования и застрахователя не покрива 
щетите, възникнали впоследствие.

Не забравяйте     да следвате указанията на специалистите ни и не се колебайте да ни 
потърсите отново за допълнителна информация! За съдействие се обръщайте към 
офисите ни и на телефонните номера за връзка с   ''  3  V Solutions''


