ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
8-10 февруари 2017 г.

ЗАД “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
20 ГОДИНИ ОТГОВОРНОСТ, ВСЕОТДАЙНОСТ И ДОСТЪПНА СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИ
ЗАСТРАХОВКА "ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ"

КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВКА
"ВСИЧКИ РИСКОВЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР"

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД
Водеща компания в застраховането на публична държавна и общинска собственост;
Сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи;

Лиценз за 12 вида застраховки от общото застраховане;
Разполага със 70 точки на присъствие в цялата страна, в това число 12 ликвидационни
центъра;

Клиенти на Дружеството са органи на централната и местната власт, висши учебни
заведения, големи корпоративни клиенти, вкл. финансови институции, представители на
малкия и средния бизнес и физически лица.

ЗАСТРАХОВКА
"ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ"
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:
Реколтата от земеделските култури, овощни,
зеленчукови, розови, черничеви градини, лозя,
ягоди, малини, културна шипка, културна
къпина, касис, овощни разсадници, маточници,
вкоренилища, медицински растения, хмел,
разсади, семенилища, цветя за семе и
продажба и култури в парници и оранжерии.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:
От дата посочена от клиента и край, след
прибиране на реколтата в зависимост от
климатичните условия за района, но не покъсно от 20 ноември на текущата година.

ЗАСТРАХОВКА
"ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ"
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Градушка и буря;
Проливен дъжд;
Пожар на корен;
Наводнение;
Късно пролетно и ранно есенно осланяване;
Измръзване и изтегляне на зимни житни култури;
Други покритие по избор на клиента след предварително съгласуване на
условията.

ЗАСТРАХОВКА
"ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ"
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ

Застрахователната сума на декар за отделните култури се определя по взаимно
договаряне, но следва да бъде съобразена с пазарните условия и производствените
възможности на дадения район и не може да надвишава действителната стойност на
реколтата съобразена с изискванията на Дружеството за минимална и максимална
стойност на декар.
ОТСТЪПКИ
Максимален размер на договорените отстъпки в рамките до 45 % от договорената
премия за всички клиенти под различна форма – авансов бонус, участие в
положителния финансов резултат за Дружеството, еднократно плащане, договаряне
на франшиз и др.

ЗАСТРАХОВКА
"ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ"
ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИ

Ликвидацията на щети, резултат от покрито по полицата събитие, ще бъде
извършвана от съответните Представителства на ЗАД “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
в присъствието на Застрахования в рамките до 5 календарни дни от датата на
уведомяване.
Огледите ще се извършват от съответните Представителства на ЗАД “ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ” АД в присъствието на Застрахования с участието на експертни
технически лица (местни агрономи, вещи лица) по препоръка на Застрахования с
цел установяване причините и размера на вредите.
Определеното обезщетение ще се изплаща в срок до 5 дни след подписване на
всички документи, имащи отношение към основанието и размера на щетата.

Комбинирана застраховка
„Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:
Всякаква селскостопанска техника и оборудване,
ползвани от Застрахования във връзка с
дейността му
селскостопански машини и оборудване на
собствен ход.
стационарни селскостопански машини и
оборудване, вкл. електронно оборудване;
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:
Сключва се за срок от една календарна година с
възможност за удължаване.

Комбинирана застраховка
„Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Пълно рисково покритие – Каско на МПС, Авария, Природни бедствия, Кражба от всякъв вид
и други.
При настъпване на пълна загуба или частична щета на всякакъв вид селскостопанска
техника и оборудване, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му.
Задължително условие за предоставянето на застрахователно покритие:
Машините и оборудването да са преминали успешно приемни изпитания и да са в нормална
експлоатация, независимо дали се намират в състояние на работа или в покой, или са били
демонтирани с цел почистване, преместване в рамките на мястото на застраховката или
основен ремонт, както и по време на самите тези операции, а също и при последващия им
монтаж.

Комбинирана застраховка
„Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“
За стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване, Ние
предлагаме допълнително покритие както следва:
грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от обслужващия
персонал; недостатъчен опит;

грешки в проектирането, при изработката или монтажа; дефекти на отливките и материала;
лоша изработка на детайлите;
недостиг на вода в парни котли, физическа експлозия;
разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала
късо съединение;

Комбинирана застраховка
„Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“
ПРЕДИМСТВА:

Обхваща цялостна комплексна защита на застрахованото имущество вкл. възстановяване
на непредвидени разходи, възстановяване на вреди от случайни събития и последващи
загуби за Застрахования;
Покриват се всички рискове довели до вреди по застрахованото имущество с изключение на
посочените изключени рискове по време на експлоатиране (оран, култивиране, превоз,
товаро разтоварни дейности, изкопни и други дейности) на имуществото, и по време на
съхранението му;
Отнася се за всички вреди по застрахованите обекти настъпили освен във връзка с
експлоатацията им по републиканската пътна мрежа така и по обществената пътна мрежа и
по време на извършване на обичайна дейност

Комбинирана застраховка
„Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:
Определя се на база на възстановителната стойност на застрахованите селскостопански машини и
оборудване.
В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както
и евентуални такси и мита.
За всеки отделен обект на застраховка се определя Застрахования определя застрахователна сума.

ОТСТЪПКИ
Максимален размер на договорените отстъпки в рамките до 45 % от договорената премия за всички
клиенти под различна форма – авансов бонус, участие в положителния финансов резултат за
Дружеството, еднократно плащане, договаряне на франшиз и др.

Комбинирана застраховка
„Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“
ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИ
Застрахователят изплаща на Застрахования парично обезщетение за разходите по възстановяване на
имуществата чрез или подмяната им.
Щетите се установяват чрез оглед и описание от представители на Застрахователя в присъствието на
Застрахования или негов представител. Когато се ползват вещи лица, направените разноски са за
сметка на Застрахователя.

Застрахователното обезщетението се определя от Застрахователя въз основа на представените
фактури, документи или експертни оценки, необходими за установяване на размера на щетата.
Разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни и експресни доставки се покриват по
застраховката ако това е било договорено по полицата.

Разходите за текущи ремонти се поемат от Застрахователя в случай, че тези ремонти са част от
възстановителните работи.
Определеното обезщетение ще се изплаща в срок до 5 дни след предоставяне на претенция и
окончателни документи, имащи отношение към основанието и размера на щетата.

Благодарим за вниманието!

