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Предимства на
пакетна застраховка
„Домашно имущество“
•

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

•

•

Какви рискове покрива
застраховката?
•

Застрахователно покритие
за допълнителни помещения
към жилището – мазе,
таван,гараж,помощна постройка;
Сключване на застраховка без
предварителен опис и оценка на
имуществото;
Разнообразни пакети с различни
комбинации на покритите рискове
покрития и лимити за движимо и/
или недвижимо имущество според
индивидуалните изисквания на
клиента;

•

24/7 безплатен авариен асистънс
за овладяване и ограничаване
на настъпили застрахователни
събития;

•

Сключване на застраховка без
прилагане на самоучастие;

•

Възможност за избор на валута:
лева или евро.

Движимо
имущество:

Недвижимо
имущество:

•

•

Обзавеждане,
битова и
компютърна
техника,
предназначени
за употреба в
частния живот
на Застрахования
и членовете
на неговото
семейство и
домакинство,
намиращо се на
адреса, посочен в
застрахователния
договор.

•

Жилищни
сгради – къщи и
апартаменти;
Помощни
постройки,
мазета, тавани,
гаражи.

•

Покриват се вреди вследствие на
пожар и последиците от гасенето
му; мълния (гръм, светкавица);
експлозия и имплозия; падане и
блъскане от летателни апарати и
части от тях.
Буря, ураган, вихрушка, смерч,
увреждане от падащи клони,
дървета и др., градушка и
последиците от нея, проливен дъжд,
наводнение вследствие природно
бедствие;

•

Авария на ВиК. Покриват се
вреди вследствие на авария на
водопроводни, канализационни,
отоплителни и климатични
инсталации и/ или тръби; внезапно
изтичане на вода от спринклерни
инсталации;

•

Вреди на имущества при удар от
самодвижещи се машини и/или
при товарене и разтоварване с
товаро - разтоварни машини по
време на авария с тях; увреждане
на имущества по време на
транспортирането им от един
адрес на друг със собствен или нает
транспорт;

•
•

Късо съединение/ Токов удар;
Удар от ППС или животно;

•

Земетресение;

•

Кражба чрез взлом;

•

Злоумишлени действия на трети
лица;

•

Пожар от злоумишлени действия на
трети лица;

•

Вандализъм и вандализъм при опит

за кражба чрез взлом за недвижимо
имущество;
•

Тероризъм;

•

Отговорност към трети лица;

Покритието по
застраховката включва
още:
•

Реално извършени разходи,
необходими за предотвратяване на
застрахователно събитие, ( в т.ч. и
за преместване или предпазване на
застраховано имущество), както
и за ограничаване или намаляване
на щетите след настъпило
застрахователно събитие, вкл.
разноските за разчистване на
отломки и остатъци от такова
имущество, в общ размер до 5% от
застрахователната му сума.

Безопасен Интернет
•

Застраховка „Безопасен
Интернет“ осигурява
застрахователна и кибер защита
от опасностите в Интернет
пространството. Застраховката
е предназначена за физически и
юридически лица, които искат да
сърфират в мрежата, без досадни
реклами, проследяващи скриптове
и зловреден софтуер.

•

С „Безопасен Интернет“ от ЗК
Лев Инс АД, получавате безплатен
специализиран софтуер за
филтрация на Интернет трафика,
за да елиминираме възможността
от заразяване на компютрите
ви с опасни вируси или друг
вид зловреден софтуер. Той е
разработен от израелския експерт
по киберсигурност Орен Елимелех и
неговия екип.

Едно от най-ценните предимства на ЗК „Лев Инс” АД е предлагането на продукти от всички сфери
на застрахователния бизнес и иновативни решения в областта на общото застраховане.

0800 10 200

телефонен аситанс

0800 15 333

телефон за информация

ЗК „Лев Инс” АД развива дейността си чрез повече от над 100 агенции в цялата страна. Търговската
мрежа за продажба на застрахователните продукти, заедно с офисите за ликвидационна дейност,
ни дават възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите
от дружеството отговорности по сключените договори.
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За кого е предназначена
застраховката?
•

•

Застраховка „Безопасен
Интернет“ е предназначена
за физически и юридически
лица, използващи Интернет
на територията на Република
България.
Договорът за застраховката
е действителен, ако
застрахованото лице
предостави възможност на
специалистите от ЗК Лев Инс АД
или упълномощени от тях лица,
да инсталират специализиран
софтуер за филтриране на
Интернет трафика. Полицата
влиза в сила, след заплащане на
застрахователната премия и
активиране на специализирания
софтуер.

Териториален обхват на
покритието:
•

ЗК Лев Инс АД предоставя
застрахователно покритие за
безвреден достъп до Интернет,
на физически и юридически лица,
на територията на Република
България.

Какви рискове покрива
застраховката?
•

Защита от зловредни реклами

•

Защитата от скриптове за обмен
на телеметрични данни

•

Защита от Интернет адреси,
които са част от „черен списък“

•

Защита от сайтове с
автоматизирани скриптове и
препратки към Интернет адреси,
за които е установено, че съдържат
зловредно съдържание.;

Защо да сключа застраховка
„Безопасен Интернет“ в
ЗК Лев Инс АД?
•

24/7/365 спешен телефон, при кибер
инцидент

•

2 Оперативни центъра за
сигурност – в България и Израел

•

Специализиран софтуер
филтриране на Интернет трафик
и блокиране на опасни уебсайтове

•

Екип от експерти по
киберсигурност, които
денонощно се грижат за Вашата
защитауебсайтове

•

Със застраховка „Безопасен
Интернет“ ЗК Лев Инс АД
осигурява превенция от заразяване
със зловреден софтуер или
осъществяване на измами, чрез
phishing уебсайтове.

•

По-бързо Интернет преживяване,
лишено от досадни реклами

•

Възможност сами да избирате кои
уебсайтове да попаднат във вашия
„черен“ и „бял“ списък

•

Защита от измамни и опасни
уебсайтове

•

Превенция от заразяване със
зловреден софтуер в Интернет

Едно от най-ценните предимства на ЗК „Лев Инс” АД е предлагането на продукти от всички сфери
на застрахователния бизнес и иновативни решения в областта на общото застраховане.

0800 10 200

телефонен аситанс

0800 15 333

телефон за информация

ЗК „Лев Инс” АД развива дейността си чрез повече от над 100 агенции в цялата страна. Търговската
мрежа за продажба на застрахователните продукти, заедно с офисите за ликвидационна дейност,
ни дават възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите
от дружеството отговорности по сключените договори.
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Тарифа
Застрахователно
покритие

I

вариант

II

вариант

Договорена
стойност

III

вариант

IV

вариант

V

вариант

VI

вариант

VII

вариант

VIII

IX

вариант

вариант

Лимит на отговорност/ застрахователна сума в лева/ еврo

Жилищни сгради:
В4,Р,З,Т,С1

10 000

20 000

30 000

50 000

70 000

80 000

90 000

120 000

150 000

500

1 000

1 500

2 500

3 500

4 000

4 500

6 000

7 500

12,00

20,00

30,00

50,00

70,00

80,00

90,00

120,00

150,00

Движимо имущество:
А,Б1,В1,В3,В4,Р

1 500

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

10 000

11 000

Движимо имущество
К1-Кражба чрез взлом

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

5 000

5 500

О - Отговорност към
трети лица

1 000

1 000

2 000

2 000

3 000

3 000

4 000

4 000

5 000

8,00

14,00

20,00

27,00

35,00

41,00

57,00

69,00

76,00

20,00

34,00

50,00

77,00

105,00

121,00

147,00

189,00

226,00

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40,00

54,00

70,00

97,00

125,00

141,00

167,00

209,00

246,00

40,8

55,08

71,4

98,94

121,5

143,82

170,34

213,18

250,92

Клауза С2
Вандализъм
Застрахователна премия за
сгради лева/евро
Моля изберете вариант
за недвижимо имущество
със знака „Х“

Моля изберете вариант
за движимо имущество и
отговорности със знака „Х“
Застрахователна премия
за движимо имущество и
отговорност лева/евро
Обща застрахователна
премия лева/евро
Покритие безопасен интернет в лева
Застрахователна премия
Имущество + БИ лева
Обща застрахователна
премия Имущество + БИ лева
с ДЗП
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