ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД
гр. София 1303, ул. „Шар планина” №35, e-mail:office@assetins.bg, www.assetins.bg
Tел.: +359 2 904 77 00, факс+359 2 904 77 11, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-03/16.04.2014 г.

ВЪПРОСНИК‐ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за сключване на застраховка „Имущества”
/ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС/
към полица № ……………………………………………………..........................................
КАНДИДАТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ: .......................................................................................ЕГН/ЕИК: ...........................
Адрес: гр......................................, ул./………..............................……………...…….....…..,тел.....................................................
Представлявано от: ..........................................................................................................................ЕГН: ...............................................
Адрес на застрахованото имущество: гр.............................................. .ул./ж.к. .……..........................................................................
.....................................................................................................................№ ….......... бл. .............,вх. ...........,ет. …..........., ап. ...........

1. Наименование на обекта:................................................................................................................................................
2. Вид на застрахованото имущество : ☐ сгради

☐машини

☐материали
3. Предназначение: ☐административна

☐офис техника ☐ стоки

☐обзавеждане ☐инвентар

☐ друг.........................

☐производствена

☐търговско помещение

☐офис

☐други .........................................................

4. Тип на сградата: ☐масивна

☐полумасивна

☐други .........................................................

5. Помещенията са: ☐ собствени

☐ наети

☐други .........................................................

☐кабинет

6. Брой етажи на недвижимия имот: .................. 7. Обитаемост на сграда : ☐ постоянно

☐ склад

☐ сезонно.

7. Възраст на сградата: ...........................................9. Общо състояние на сградата .........................................................
8. Моля попълнете следващата таблица, съдържаща информация за предложените недвижими имущества за
застраховане.
Сграда, конструкция

Застроена площ Етажност

Стойност на
сградата в лв.

Стойност на застрах.
имущество в сградата

Предназначение

9. Има ли в обекта лесно запалими материали, течности и газове. Какви количества? ☐ Да

☐ Не

Вид ...................................................................................................... Количество............................................................
10. Моля посочете Вашата близост до водоизточник :

☐ под 100 м

☐ под 500 м

☐над 500 м

11. Обекта в свлачищен район ли е:
☐ДА
☐НЕ
12. Противопожарно обезопасяване:
☐ обществен водопровод
☐собствен водоизточник
☐ собствена противопожарна служба
☐обществена противопожарна служба ‐ разстояние.................км.
☐ система за защита срещу мълния
☐алармена инсталация
☐алармена инсталация, свързана с ППО
☐ пожарогасителна система
☐противопожарни стени между сградите
☐пожарогасители – бр........., вид......................................................

13. Машини, офис техника, материали, незавършено п-ство, продукция, обзавеждане, инвентар – обща стойност
.....................................................Кратко описание ............................................................................................................
Вид

Предназначение

Стойност

☐ съгласно приложен опис
14. Имущество покрито по риска „Кражба“ :

☐ ДА

☐ НЕ

☐секретни брави с двустранно заключване ☐ решетки на врати и прозорци
☐секретни брави ....................броя
☐СОТ /оторизирана фирма/
☐ невъоръжена охрана
☐метална входна врата
☐въоръжена охрана
☐други ............................
16. Наличие на постоянна жива охрана:
☐Да
☐ Не /описание/ ……….....……………………………………………….
17. Отрасъл и вид производство .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
18. Състояние на водопроводна, отоплителна, паропроводна и канализационна инсталация: .................................
................................................................................................................................................................................................
19. Използват ли се в производството процеси със специални рискове – високо налягане, високи температури,
работа с химикали и лесно запалими вещества? ☐ Да
☐
Не
15. Начин на охраняване:

20. Материалите, стоките и продукцията чувствителни ли са към щети от вода?

☐Да

21. Опаковката на готовата продукция чувствителна ли е към вода? ☐Да

☐Не

☐ Не

22. Какви енергоносители се използват в процеса на производство?
☐ Ток
☐ Пара
☐Газ
☐Горива
☐ Други ...................................................
23. Стъкла на сградата: ☐ Обикновени ‐ ..............................кв. м.; дебелина (сечение) .............................мм.
☐ Специални ‐ ............................ ....кв.м.; дебелина (сечение) .............................мм.
Обща стойност на стъклата: ……...................……………..… или лимит за стъклата: □ 1000 лв. □ 2000 лв. □ 3000 лв.
24. Рекламни надписи и табели: ...........бр., /описание/...................................................................................................
25. Брой служители и работници в предприятието .........................................................................................................
26. Настъпвали ли са застрахователни събития през последните три години?
☐ Да
☐ Не
(Ако е „Да”, моля опишете подробно).............................................................................................................................
27. Ако сте имали стари застрахователни събития отстранени ли са щетите от събитията ? ☐ Да
☐ Не
28. Имате ли други действащи застрахователни полици на горепосоченото имущество :
29. Посочете други факти, които считате за съществени при оценка на риска:

☐ Да

☐ Не

...................................................................................................................................................................... ☐ няма
30. Начин на плащане : ☐ в брой ☐ по банков път
Брой вноски : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
31. В полза на банка : ............................................................................................................................... ☐ няма
32. Желая застраховката да бъде сключена от …...............................................................................................г.
/ дата, месец, година /
Декларирам, че получих, запознат съм и приемам Общите и Специални условия по застраховката, които заедно с това Предложение‐въпросник са
неразделна част от застрахователния договор.
Декларирам, че съм съгласен вписаните в документацията по застраховката данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и/или
представляват застрахователна тайна да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователя.
Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни.

Дата :......................г.
Град : ……………………..

За кандидата за застраховане:......................................................
/име, фамилия, подпис /

