УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВАЩИЯ






При сключване на полицата, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ДА ПРЕДСТАВИТЕ АВТОМОБИЛА ЗА ОГЛЕД И
ЗАСНЕМАНЕ в посочените от избрания
застраховател пунктове.
По време на огледа обърнете особено
внимание на:
o Обезопасеността – признава ли се
наличната алармена инсталация или е
необходимо поставянето на
допълнителна;
o Данни за състоянието на автомобила
при извършването на огледа – налични
увреждания, липси и др.



При промяна във всички обстоятелства относно
автомобила – промяна на собственост,
регистрационен номер, загуба на ключ, смяна
на цвят или друго, моля информирайте
избраната от Вас застрахователна компания до
24 часа или се свържете с нас на 07001 1661

 При настъпване на застрахователно събитие, моля
свържете се с Дженерал Брокер ВЕДНАГА на
07001 1661, за да получите указания, относно
дейностите, които трябва да извършите с цел
бързо и коректно обезщетяване на вредите.


 При

изплащане на заведена щета или
отремонтиране на увреденото ППС, моля
свържете се с Дженерал Брокер във връзка с
ДОЗАСТРАХОВАНЕ на ППС-то, чрез което да се
гарантира коректното обезщетяване при бъдещи
застрахователни събития.


 За щети, за които представители на Дженерал

Брокер не са уведомени своевременно, както и
при неспазване на съответните срокове, Дженерал
Брокер НЕ ГАРАНТИРА коректното и бързо
обезщетяване.


 При необявени при сключването на полицата

обстоятелства или наличие на незастраховано
допълнително монтирано оборудване, Дженерал
Брокер не носи отговорност.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ КЪМ ЗАСТРАХОВАЩИЯ





НИКОГА не оставяйте автомобила си отключен,
с неактивирана алармена система, с работещ
двигател или контактен ключ на таблото!



НИКОГА не оставяйте в купето на автомобила
Свидетелство за регистрация на МПС (талон –
голям
или
малък),
резервен
ключ,
дистанционно за аларма, или чип за
имобилайзер, ако има такъв!



Следете сроковете на свидетелствата за
изправност на ППС – талон за ГТП. Неспазени
срокове за ГТП могат да доведат до отказ на
застрахователя от плащане на щетите!





НИКОГА не предоставяйте автомобила си на
неправоспособен водач или лице, употребило
алкохол или други упойващи вещества.
При предаване на МПС в сервиз или при
транспортиране с Пътна Помощ, моля не
оставяйте ценни вещи, както и изискайте да
бъде съставен приемо-предавателен протокол,
в който да бъде описано коректно състоянието
на автомобила – наличие на увреждания и
липси, показание на километраж, ниво на
гориво, индикации за грешки и всичко друго,
което сметнете за важно.

ВАЖНО: ЗАД „Армеец“, рискът „кражба и грабеж“ се покрива САМО при наличието на АЛАРМА СЪС ЗВУКОВ
СИГНАЛ
ВАЖНО: ЗК „Лев Инс“ АД, - при настъпване на застрахователно събитие от всякакъв тип трябва да се уведоми
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО денонощния каско асистанс на компанията на тел. 0800 15333.

