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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА 

„ ТЕХНОПОЛИС УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ” 
 
 
 

1. Общи положения 
 

1.1. Определени думи и изрази в тези Общи условия или в Застрахователния сертификат имат 
специфично значение. С това си специфично значение думите и изразите са използвани и ще бъдат 
използвани  навсякъде  в  Общите  условия  и  в  Застрахователния  сертификат  и  са  обозначени  с 
удебелен шрифт. 

 

1.2. Правата по застраховката и респективно Застрахователния сертификат, не могат да  се прехвърлят 
на трети лица без изричното съгласие на “Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България).” 

 

1.3. По тази застраховка не се дължат такси и други плащания, освен данък върху застрахователната 
премия в размер на 2% съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, посочен в 
Застрахователния сертификат. 

 

1.4. Суми по тази застраховка, не подлежат на олихвяване. 
 

2. Дефиниции 
 

2.1. Застраховател (Ние, Наш, Ни) 
Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България) 
със седалище и адрес на управление: град София 1113,  
Столична община – район „Изгрев”, ж.к. „Изток”,  
улица „Николай Хайтов” №3а, блок 8, етаж 4, ЕИК: 200251454, 
Телефон: +359 2 930 93 30, 
Факс: +359 2 930 93 31 
e-mail: aig.bulgaria@aig.com 
Ей Ай Джи Юръп Лимитид 
Регистрирано във Англия и Уелс   
Дружествен номер: 01486260 
Адрес на управление: Ей Ай Джи Билдинг, 58 Фенчърч Стрийт, Лондон EC3M 4AB, Обединено Кралство 

 

2.2. Застрахован/Ползващо лице (Вие, Вас, Ваш, Ви) 
Дееспособно физическо лице или юридическо лице, действащо от свое име, което придобива Продукт, 
не  за  извършване  на  производствена  дейност  и  което  е  посочено  в  Застрахователния  сертификат. 
Всички права и задължения на Застрахования, посочени в тези Общи условия, се упражняват и 
изпълняват и от Ползващото лице, в случаите когато такова е определено в Застрахователния 
сертификат. 

 

2.3. Технополис България 
„Технополис  България”  ЕАД,  Република  България,  град  София,  ж.к.  „Младост”,  Околовръстен  път, 
Хипермаркет Технополис, ЕИК: 130858590– застрахователен агент на Застрахователя. 

 

2.4. Администратор 
“Бранд Афинити Мениджмънт Сървисис” ЕООД, град София, бул. „Хр. Смирненски” №78, ет.6, ЕИК: 
200390538 – застрахователен агент на Застрахователя. 

 

2.5.  Продукт 
Уред, предназначен за лично потребление или използван от Застрахования, без да се ползва пряко в 
извършването на производствена дейност, закупен е нов от Технополис   България, не е 
предназначен за препродажба и имащ Търговска гаранция на производител. 

 

2.6. Начална дата 
Датата,  посочена  в  Застрахователния  сертификат,  на  която  започва  застрахователното  покритие. 
Началната дата е денят, следващ изтичането на Търговската гаранция на производител за 
съответния Продукт. 
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2.7.      Крайна дата 
Датата, посочена в Застрахователния сертификат, на която се прекратява покритието по застраховката. 
Не може да бъде по-далечна от последния ден на 5–тата година, считано от датата на закупуване на 
съответния Продукт. 

 

2.8.      Застрахователен период 
Период от време, започващ от Началната дата на застраховката и продължаващ до Крайната дата, 
при условие, че е платена застрахователната премия. 

 

2.9.      Щета 
Внезапна и непредвидена, случайна повреда, свързана с разрушаване, пълно или частично повреждане 
на Продукт, в резултат на дефект на материал или производствен дефект. 

 

2.10.    Бедствие 
Явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до вреди като примерно но не изчерпателно 
посочените: наводнение, буря, мълния, пожар, експлозия, свлачище, вулканично изригване и/или 
земетресение. 

 

2.11.     Продукт за замяна 
Всеки нов Продукт, който е еднакъв със застрахован Продукт или ако застрахованият Продукт вече 
не е наличен - всеки нов Продукт със същите, или сходни технически характеристики (с изключение 
на тегло, цвят, размер и/или дизайн) и качество, чиято пазарна цена за закупуване не надвишава 
застрахованата сума (лимита) на увредения Продукт, посочен в застрахователния сертификат. 

 

2.12.    Роднини 
Ваш  съпруг,  Вашите  възходящи  или  низходящи,  братя,  сестри,  роднини  по  сватовство  до  втора 
степен, или попечители. 

 

2.13.    Война 
Организирано противопоставяне с използване на оръжие, независимо дали е обявена или не, или 
каквито и да е военни действия, вкл. употреба на военна сила от суверенна държава или държавно 
образувание за постигане на икономически, териториални, националистически, политически, расови, 
религиозни или други цели, както и вътрешен въоръжен конфликт (гражданска война), революция, 
въстание, използване на военна сила или узурпиране на държавна или военна власт. 

 

2.14.    Тероризъм 
Акт, включващ, но не ограничен до заплахи за използването на сила или насилие и/или фактическо 
използване на сила или насилие, от който и да било човек или група/и хора, независимо дали действат 
сами  или  от  името  на,  или  във  връзка  с  каквато  и  да  било  организация/и,  или  правителство/а, 
обвързани с политически, религиозни, идеологически или подобни цели, включително намерение за 
въздействие, върху което и да било правителство и/или поставянето на обществото или част от него в 
позиция на страх. 

 

2.15.    Търговска гаранция на производител 
Оригиналната гаранция, предоставена от производители по отношение на Продукт. 

 

2.16.    Оторизирана сервизна мрежа 
Официалната  мрежа  от  сервизи  за  ремонт  на  Продукти,  с  които  доставчиците  на  Технополис 
България са в договорни правоотношения и други сервизи за ремонт на Продукти, които   са 
определени от Застрахователя. 

 
3. Застрахователен период 

 

3.1. Тази застраховка се сключва за Застрахователен период, определен съгласно посочените в 
Застрахователния сертификат Начална и Крайна дата на застраховката, при условие че е платена 
застрахователната премия. 

 
4. Застрахователно покритие 

 

4.1.       По тази застраховка, Ние покриваме, до размера на застрахователната сума (лимита), посочен в 
Застрахователния сертификат, разходите за части, труд и допълнителни разноски, направени за ремонт 
на Продукт или разходите за Продукт за замяна, които разходи са в резултат на Щета на 
застрахован Продукт, настъпила през Застрахователния период. 

 

4.2.   Ние  покриваме  разходите  за  ремонт  на  Продукт,  извършен  само  от  сервиз  от 
Оторизираната сервизна мрежа, на който Ние по надлежен ред сме възложили и/или сме 
одобрили да извършва ремонт на Продукт, покрит по застраховката. 

 
 
 
 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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4.3. Застрахователното покритие по тази застраховка се предоставя за рискове, разположени на 
територията на Република България, при условие, че е платена застрахователната премия и е издаден 
Застрахователен сертификат. 
5. Застрахователна премия 

 

5.1.       Застрахователната   премия   се   определя   съгласно   Нашата  политика   и   преобладаващите 
пазарни условия и се плаща еднократно при сключване на застраховката. Застрахователната премия е 
посочена в Застрахователния сертификат. 

6. Изключения 
 

6.1. Настоящата   застраховка   съдържа   изключения   относно   Нашата   отговорност,   които   са 
приложими към всички рискове, покрити по тази застраховка. Нашата отговорност не може да се 
ангажира, при Щета, загуби и/или вреди: 

6.1.1.    на Продукт на стойност до 25 (двадесет пет) лева; 

6.1.2. изцяло или напълно покрити от производител, продавач, cepвиз или от Търговска гаранция 
на производител; 

6.1.3.   на Продукт, закупен с цел препродажба и/или за извършване на производствена дейност; 

6.1.4.   покрити изцяло или частично от друга застраховка; 

6.1.5.    в резултат и/или по време на транспорт, доставка, инсталиране и/или сглобяване на Продукт; 

6.1.6.   на Продукт, настъпили преди доставката му и предаването му във Ваше държане; 

6.1.7.   на аксесоари към Продукта като дистанционно управление и други подобни, включително и на 
консумативи или принадлежности, включително, но без да се ограничава до: щепсели, бушони, 
батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, колани, тонер, ремъци, барабани, ленти; 

6.1.8.   в резултат на овехтяване и амортизация на Продукта, следствие на обичайната му употреба; 

6.1.9.   в резултат на постепенно увреждане (вкл. ръжда, корозия, вреди от микроорганизми, гъбични 
образувания, плесени, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване, 
промяна на цвят, гланц, вреди от светлинно въздействие) и повърхностни вреди (например 
одраскване, замърсяване, вдлъбнатина от удар, драскотини, счупени стъкла и др. подобни), 
които не възпрепятстват функционирането на Продукта; 

6.1.10. възникнали в резултат на или от: промени, извършени от Вас; ползване, несъответстващо на 
обичайното предназначение на Продукта;  ползване на Продукта, което не съответства, или 
нарушава   указанията   за   употреба,   предоставени   от   производителя   или   продавача   (вкл. 
употреба на консумативи и/или допълнително оборудване, различно от препоръчаното); 

6.1.11.  възникнали в резултат на или от: ремонт, извършен от неоторизирано лице; кражба, грабеж и 
инцидент, включително небрежност; удар, корозия, протичане на батерия; Бедствия; повреди, 
причинени от животни или насекоми; проблеми с приемане и предване на сигнал, като част от 
функционалностите на Продукта; компютърен вирус и/или софтуер, или подмяна на части на 
Продукта; модификации на Продукта; 

6.1.12.  на Продукт, оставен без надзор и/или на място, което е обществено достъпно; 

6.1.13.  възникнали в резултат на електрическа повреда или неизправност, причинени от  електрически 
прекъсвания на захранването, пренапрежение, спад на захранването или повреда в 
телекомуникационните или сателитни системи и други подобни; 

6.1.14. възникнали в резултат на или от Война, стачки, граждански вълнения, бунтове, въстания, 
Актове на тероризъм и саботаж, и други действия с политическа, идеологическа, религиозна 
и/или социална мотивация; 

6.1.15. възникнали  в  резултат  на  или  от  ембарго,  конфискация,  запориране,  принудително 
изпълнение, или разрушаване, следствие на действие и/или акт на държавен орган; 

6.1.16.  възникнали в резултат  на или от пряко, или непряко  излагане на неблагоприятни  ядрени, 
химични, или биологични субстанции, независимо от причините за това; 

6.1.17. възникнали в резултат на или от извършване на престъпление, или опит за извършване на 
престъпление  от  Вас  или  Ваше  деяние  (действие  или  бездействие),  с  което  реализирате 
състава на административно нарушение; 

6.1.18. възникнали в резултат на или от каквито и да е умишлени или небрежни действия от Ваша 
страна, или от страна на Роднини; 

6.1.19. възникнали преди Началната дата на застраховката или установени след Крайната дата 
застраховката; 

6.1.20. на лица и/или имущество следствие на повреда на Продукт; 
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6.1.21. възникнали  в  резултат  на  или  от  събитие,  различно  от  изрично  посочените  като 
представляващи покрит риск; 

6.1.22. изключени от покритието на търговската гаранция на производителя; 

6.1.23. замяна на софтуер, инкорпориран в Продукта. 

6.2. Ведно с изключенията по предходната точка, Нашата отговорност не може да се ангажира и 
за разходи: 

6.2.1. възникнали в резултат на или от замяна на консумативи или принадлежности, включително, 
но без да се ограничава до: щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, 
колани, тонер, ремъци, барабани, ленти и/или софтуер; 

6.2.2. възникнали  в  резултат  на  или  от  регулярна  поддръжка,  почистване,  смазване,  настройки, 
отстраняване и/или демонтаж на Продукт, както и разходи направени при липса на 
неизправност на Продукта; 

6.2.3. възникнали от неспособността да се използва Продукт или заради щета, която е в резултат на 
повредата на Продукт. 

 

 
 

7. Задължения на Застрахования и действия при настъпване на събитие. Предявяване на 
претенции. Застрахователно обезщетение 

 

7.1.       Вие трябва да вземете всички разумни и необходими предохранителни мерки, за да защитите 
Продукта  от   погиване,   кражба   или   случайно   увреждане,   както   и   да   ползвате   Продукта   в 
съответствие с указанията за употреба на производителя и/или продавача. 

 

7.2.      В  случай  че  Вие  смятате,  че  сте  претърпяли  загуба  или  вреда,  които  са  покрити  по 
застраховката, следва да предприеме следните действия: 

7.2.1. да проверите Вашия Застрахователен сертификат и тези Общи условия. Внимателно да ги 
прочетете, като обърнете особено внимание на изключенията, за да се уверите, че сте 
застрахован за настъпилото събитие; 

7.2.2. ако смятате, че настъпилото събитие може да се определи по условията на застраховката Ви 
като застрахователно събитие, моля позвънете на телефон 070011030 в срок до 48 часа 
от настъпване или узнаване за събитието, за да уведомите за настъпилото събитие. Във 
Ваш интерес разговорът ни с Вас се записва. Когато позвъните, за да уведомите за настъпило 
събитие, Вие трябва да имате готовност да предоставите следната информация: 
7.2.2.1. Вашето име и адрес; 
7.2.2.2.  номера на Застрахователния сертификат; 
7.2.2.3. кратко описание на събитието. 

7.2.3. да предприемете необходимите действия за ограничаване на вредите от събитието и да следвате 
стриктно указанията на Администратора; 

7.2.4. при поискване, да упълномощите Наш представител да получи информация от трети лица и 
институции, която се отнася пряко или косвено до събитието. 

 

7.3.   Вие предоставяте за собствена сметка доказателства, които са необходими за установяване 
размера и основанието на претенцията. Доказателствата трябва да са във форма и със съдържание, 
определени от Нас, и може да включват, но без да се ограничава до следните: 

7.3.1.    документ,  удостоверяващ  закупуването  на  увредения  Продукт от  Технополис  България, 
включително, но не само гаранционна карта и разходооправдателен документ; 

7.3.2. разходооправдателни документи и всякакви други документи и/или материали, които пряко 
или косвено се отнасят до настъпилото събитие; 

7.3.3.   други документи от съответните компетентни органи. 
 

7.4.   Ние чрез Администратора, при съобразяване на разпоредбите на Кодекса за застраховането, 
имаме право да изискаме и получим и други документи, и/или материали, извън посочените по-горе, 
които пряко или косвено се отнасят до застрахователното събитие и са необходими за установяване 
размера и основанието на претенцията. 

 

7.5.   В случай, че Ние чрез Администратора поискаме увредения Продукт за оценка на 
претенцията, всички разходи за неговата доставка до Нас или до посочен от нас сервизен център от 
Оторизираната сервизна мрежа са за Ваша сметка. 

 

7.6. Ние ще решим дали Продукта да бъде ремонтиран или заменен с Продукт за замяна. В 
случай, че Продуктът бъде заменен с Продукт за замяна, Ние чрез Администратора ще Ви 
укажем мястото на получаване на Продукта за замяна. Независимо дали продукта ще бъде 
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ремонтиран или заменен, Нашата отговорност е до размер, който не надвишава по-малката от 
следните суми: стойността на Продукт за замяна или застрахованата покупната цена, посочена като 
застрахована сума (лимит) във Вашия застрахователен сертификат. 

7.7.   При ремонт на Продукта, Ние чрез Администратора ще Ви укажем съответния сервиз от 
Оторизираната  сервизна  мрежа,  в  който  Вие  трябва  да  представите  увредения  Продукт  за 
ремонт. При ремонт на Продукт, извършен от сервиз от Оторизираната сервизна мрежа, Ние 
покриваме разходите за ремонта, до лимитите посочени в Застрахователния сертификат, като плащаме 
сумата на съответния сервиз. 

 

7.8.      Ние ще бъдем в правото си да забавим застрахователното обезщетение, ако има съмнения 
относно правото Ви на обезщетение по застраховката, до получаването на необходимите доказателства 
за противното. Ако е започнало наказателно или административно производство по повод или във 
връзка със застрахователното събитие или със застрахователното правоотношение, срещу Вас, както и 
в случаите на гражданскоправен спор пред съд, който засяга застрахователното правоотношение или 
обезщетение, Ние имаме право да отложим плащане до приключване на производствата, с влязъл в 
сила надлежен акт. 

 

7.9.     Ако претенция за застрахователно  обезщетение  е измамлива всички обезщетения по 
застраховката ще бъдат отказани, а лицето, осъществило тези действия или бездействия, ще бъде 
предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното 
законодателство. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или 
поддържа съществуващо заблуждение у Наши представители или служители относно настъпването на 
застрахователното събитие, размера на дължимото обезщетение или други обстоятелства, които са от 
значение за възникване на правото да се получи застрахователно обезщетение. 

 

7.10.   Ние определяме размера на обезщетението на основание представените доказателства и до 
размера на застрахователната сума (лимита), посочени в Застрахователния сертификат. 

 

7.11.    Ние, в срок до 15 (петнадесет) дни от представянето на доказателствата за установяване на 
основанието и размера на претенцията, включително и на допълнителните доказателства, изискани от 
Нас съгласно Кодекса за застраховането, определяме застрахователното обезщетение или мотивирано 
отказваме плащане на обезщетение, като уведомяваме лицето, претендиращо обезщетение относно 
причините за отказа за цялостно или частично плащане. 

 

7.12.   Когато застрахован Продукт, е част от артикули в чифт или комплект, Вие ще получите 
обезщетение само за увредения Продукт, освен ако въпросните артикули не могат да се ползват и не 
могат да бъдат възстановени поединично. При загуба или вреда на Продукт от чифт или комплект, 
това се разглежда като едно събитие при съответните лимити. Ако са налице достатъчно доказателства, 
че въпросните артикули не могат да се ползват и не могат да бъдат възстановени поединично, 
застрахователното покритие ще се отнася за целия комплект, до лимитите, посочени в 
Застрахователния сертификат. 

 

7.13.     След уреждане на претенция по реда на този раздел, повреденият Продукт, който е заменен 
с нов Продукт за замяна, става Наша собственост и Вие се задължавате да Ни го предадете. Ако 
Ние платим обезщетение за цял комплект (чифт), Ние имаме право да получим останалите 
Продукти от този комплект (чифт), които не са увредени следствие на събитието. 

 
8. Промени в застрахователния договор и прекратяване 

 

8.1.   В случай на щета, когато увреденият Продукт е заменен с Продукт за замяна, застраховката 
се прекратява от датата на замяна. За заменения продукт следва са се сключи нова застраховка. 

 

8.2.    Ние си запазваме правото да променяме условията на застраховката само по важни и 
основателни причини. Такива причини могат да бъдат: императивни промени в закона, задължителни 
препоръки или указания от надлежен орган. 

 

8.3. Ние имаме право да прекратим застраховката с 30 дневно писмено предизвестие, изпратено на 
Ваш адрес и/или адрес на електронна поща (e-mail), посочени в Застрахователния сертификат. При 
прекратяване по реда на предходното изречение, Ние ще възстановим тази част от платената 
застрахователна премия, съответстваща на неизтеклия срок на застраховката. 

 

8.4. В случай, че Вие не изпълните свое задължение по тези Общи условия, Ние имаме право да 
изменим условията на застраховката, да я прекратим предсрочно, да намалим или да откажем 
обезщетение. 

 

8.5.  Застрахованият може да прекрати застраховката в срок до 30 дни от датата на сключване на 
застрахователния договор, посочена в Застрахователния сертификат и Ние ще възстановим на 
Застрахования платената застрахователна премия. След изтичане на този срок, Застрахованият може 
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да прекрати застраховката с 30 дневно писмено предизвестие, като платената от Застрахования 
застрахователна премия не подлежи на възстановяване. Ползващото лице не може да прекратява 
застраховката при условията на предходните изречения. 
 

9. Регрес 
 

9.1. Ако вредите са причинени от трето лице, Ние встъпваме във Вашите права срещу причинителя 
на вредата, до размера на платеното обезщетение и направените разходи. Ако лицето, причинило 
вредата, е Ваш възходящ или низходящ родина, или негов съпруг, както и ако принадлежи към 
Вашето домакинство, Ние имаме правото по предходното изречение, ако то е действало умишлено. 

 

9.2. Отказът от правата Ви срещу трети лица няма сила спрямо Нас. Вие се задължавате да 
изпълните всички правни и фактически действия за реализиране на Нашите права спрямо третите 
лица, включително да Ни предоставите съответните документи. 

 

9.3. Ако Вие не изпълните задълженията си по предходните точки, Ние можем да откажем 
плащане на застрахователно обезщетение изцяло или частично, а ако същото е платено да изискаме 
неговото връщане. 

 

9.4. Ако имуществото на причинителя на вредата е недостатъчно, Ние се удовлетворяваме след 
Вас. 

 
10. Други застраховки 

 

В случай че във Ваша полза съществуват други застраховки със същите покрития, то в случай на 
застрахователно събитие, Ние отговаряме по настоящата застраховка до застрахователната сума, 
посочена в Застрахователния сертификат, като застрахователната сума по тази застраховка не се 
увеличава, независимо от съществуването на други застраховки във Ваша полза. 

 

11. Съобщения 
 

11.1 Всяко  Ваше  съобщение,  свързано  със  застраховката  следва  да  бъде  направено  на  телефон 
070011030 или да е изпратено на посочения по-долу адрес: 

   Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България). 
   град София 1113, ул. "Николай Хайтов" № 3А, Република България  
   тел: +359 (2) 930 93 30; факс: +359 (2) 930 93 31; 
   e-mail:  aig.bulgaria@aig.com. 

 

11.2.     Всяко Наше съобщение към Вас се изпраща на посочения в Застрахователния сертификат 
Ваш адрес. При сключване на застраховката Вие заявявате и адрес на електронна поща (e-mail), на 
който ще получавате съобщения, включително за промени в условията на застраховката, относно 
размера на застрахователната премия и други. Вие сте длъжен незабавно писмено да Ни уведомите за 
промяна на указания в Застрахователния сертификат адрес или в заявения e-mail и да Ни съобщите 
новия си адрес/e-mail. До получаване на съобщението за промяна на адреса/e-mail от Наша страна, 
съответните съобщения се изпращат до Вашия адрес/e-mail, посочени в Застрахователния сертификат, 
като същите се смятат за връчени и получени от Вас с всички предвидени в закона или договора 
правни последици. 

 
12. Лични данни 

 

12.1.     Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Ние уведомяваме потребителите на 
застрахователни услуги, че: 
12.1.1. Ние сме вписани като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на 

личните данни; 
12.1.2 предоставените от тях лични данни се използват от Нас за целите на: сключването и 

изпълнението на застрахователните договори и реализация на законните права и интереси във 
връзка с договорите; 

12.1.3. при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните 
категории получатели: лица, имащи качеството “обработващ лични данни” по смисъла на §1, т.3 
от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната 
платежоспособност и платежоготовност; на трети лица за нуждите на директния маркетинг; на 
трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на 
изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно 
договореното между страните; 

12.1.4. предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер. Отказът за 
предоставянето им е основание Ние да откажем да сключим договор или да предприемем 
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друго  действие, в случай, че липсата на тези данни не Ни дава възможност да извършим 
обективна оценка на риска от  сделката или по друг начин застрашава реализацията на 
законните Ни интереси; 

12.1.5.  всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска 
коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД. 

 

12.2. Със сключване на настоящата застраховка, Вие давате изричното си съгласие личните данни, 
предоставени от Вас, да бъдат обработвани и предоставяни от Нас на трети лица (включително на 
лице, установено в държава, която не е държава - членка на Европейския съюз и държава - членка на 
Европейското икономическо пространство) за нуждите на застраховката, за целите на директния 
маркетинг и за статистически цели, съгласно посоченото в предходната точка. В случай че не сте 
съгласни с установеното в предходното изречение, Вие можете да се откажете от застраховката в 14 
дневен срок. 

 

12.3. За да научите повече за това как „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)” обработва и 
защитава конфиденциалността на личните Ви данни, можете да посетите www.aig.bg/bg-privacy-policy-
bulgarian. 

 
13. Приложимо право и подсъдност 
13.1. Споровете между страните се решават с преговори и по взаимно съгласие между тях, както и 
съгласно установеното във “Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по 
застрахователни договори, сключвани от “Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)”. Уреждането на 
претенциите по реда на вътрешните правила на “ Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)не 
ограничава правото Ви да предявите претенцията си и пред съд. Всички спорове, нерешени по взаимно 
съгласие, породени от тази застраховка или отнасящи се до нея, включително споровете, породени или 
отнасящи се до нейното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете 
за попълване на празноти в застраховката или приспособяването й към нововъзникнали 
обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по седалището Ни. 
13.2. За всички неуредени въпроси относно застрахователното правоотношение е приложимо 
българското законодателство. 

 
14. Подаване на оплакване/жалба 

 

14.1. Ние ще направим всичко възможно, Вие да получите обслужване на най-високо ниво, ако все 
пак имате забележки или оплаквания от Нашето обслужване, Вие можете да се свържете с Нас на 
адреса посочен по-горе. 

 

14.2.  За да може да удовлетворим Вашата молба във възможно най-кратък срок, следва да посочите 
номера на Застрахователния сертификат или на претенцията (или и двете). Ние ще се постараем да 
разрешим всеки проблем или трудност, които може да възникнат. Ако все пак Вие не останете напълно 
удовлетворен, можете да се обърне към Комисията за финансов надзор на Република България, която 
отговаря  за  надзора  върху  застрахователната  дейност,  на  следния  адрес:  София  1303,  ул.  "Шар 
планина" №39. 

 
 
Тези Общи условия са приети от Застрахователя на 14.10.2011 год. и влизат в сила от 
20.10.2011 год. 


