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ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ЩЕТИ
ПО ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И ЖИВОТНИ

РАЗДЕЛ І
ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ
При настъпване на риск , покрит по условията на
полицата, застрахованият уведомява застрахователя
незабавно, в писмена форма в свободен текст на
адреса на Централно управление на компанията,
София, бул. Тодор Александров 18, п.к. 1000 или в
който и да е Уника Център. Уведомлението трябва
да е подадено не по- късно от 3 дни, считано от датата
на настъпване на
застрахователното
събитие.
Същото да съдържа датата на настъпване на
застрахователното събитие и увредените култури с
посочване на кадастрални номера, населени места,
местности, блокове/масиви и площи.
В случай на получено уведомление в някой от Уника
Центровете същият незабавно уведомява ЦУ на
Зк„Уника”аД за извършване на оглед.
Образува се преписка по щета, която се регистрира
в информационната система на компанията под
съответния номер.
В 10 (десет) дневен срок от уведомлението за
настъпване на застрахователно събитие, представители
на застрахования и застрахователя извършват оглед
и оценка на вредите. При необходимост всяка от
страните може да привлече експерт – вещо лице. При
несъгласие на двете вещи лица по констатациите от
огледа и оценката, страните привличат трето вещо
лице. Всяка от страните заплаща разноските за своето
вещо лице и половината от разноските за третото вещо
лице. Страните могат да се договорят за едно общо
вещо лице. ако вещото лице е общо, застрахователят
поема изцяло разноските му.
За извършения оглед и оценка се съставя констативен
протокол по образец на застрахователя, в който се
отразяват вида, площта на увредените култури и
процентите на вредите от застрахователни събития и
от събития непокрити по застраховката. Процентът на
вредите се определя чрез преброяване и пресмятане
на изцяло запазените, частично увредените и
напълно унищожените растения в пробни парцели
и редове с еднакви размери, отстоящи на равни
разстояния и разположени по начин, обхващащ
културата в увредената местност (блок , масив). В

протокола се отразява и количеството прибрана преди
застрахователното събитие продукция, увредената но
годна за оползотворяване продукция, а ако културите
са в начална фаза на развитие и възможността за
презасяване и/или презасаждане със същите или
други видове култури. За увредени култури, при които
по преценка на комисията съществуват условия за
възстановяване, или когато е трудно да се установи
точният размер на вредата, за определена степен на
увреждане, задължително се правят два огледа:
предварителен – непосредствено след събитието и
окончателен – преди прибиране на реколтата, когато се
определят и окончателните загуби.
Застрахованият при предявяване на претенции за
изплащане на обезщетение вследствие застрахователно
събитие, представя следните документи:
1. застрахователна полица в оригинал;
2. констативен протокол за извършен оглед и оценка;
3. други документи, поискани от застрахователя за
изясняване настъпването на застрахователното събитие
и размера на вредите.
Размерът на застрахователното обезщетение се
определя съгласно клаузата въз основа на констативния
протокол.
От обезщетението се приспадат вредите от причини,
непокрити по застрахователния договор, както и
стойността на годната за оползотворяване продукция.
Застрахователят не дължи изплащане на обезщетение,
в случай че вредите са на стойност под 5 % от
застрахователната сума, т.е. увредените култури не
подлежат на обезщетяване.
Констативният протокол за оглед се подписва от
представител на компанията и застрахования.
Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща
в срок от 15 (петнадесет) дни след извършване
на окончателната оценка на нанесените вреди и
предоставянето на изисканите документи.
Всички щети по застраховката на земеделски култури се
одобряват и изплащат от ЦУ на ЗК„УНИКА”АД.
ЗК„УНИКА”АД в петнадесетдневен срок се произнася
по претенциите с писмен, мотивиран отговор.

РАЗДЕЛ ІІ
ЖИВОТНИ
При настъпване на риск, покрит по условията на
застраховката, застрахованият е длъжен да уведоми
незабавно в писмена форма в свободен текст
застрахователя и длъжностния ветеринарен специалист.
Застрахователя се уведомява на адреса на Централно
управление на компанията, София, бул. Тодор
Александров 18, п.к. 1000 или в който и да е Уника
Център. Уведомлението трябва да е подадено не покъсно от 3 дни считано от датата на настъпване на
застрахователното събитие.
Образува се преписка по щета, която се регистрира
в информационната система на компанията под
съответния номер.
Застрахованият, при предявяване на претенции за
изплащане
на
обезщетение
вследствие
застрахователно
събитие,
представя
следните
документи:
1. застрахователна полица в оригинал;
2. протокол за умрели или заклани /убити/ по
необходимост животни по образец на застрахователя,
съставен от представители на застрахователя и на
застрахования и от доверен ветеринарен специалист на
застрахователя или длъжностният ветеринарен
специалист, обслужващ населеното място, в което се
отглеждат животните;
3. други документи, поискани от застрахователя за
изясняване настъпването на застрахователното събитие
и размера на щетата като протокол за аутопсия,
екарисажна бележка, нареждане за клане по
необходимост и др.

Размерът на застрахователното обезщетение се
определя, одобрява и изплаща от ЦУ на ЗК„УНИКА”АД.
ЗК„УНИКА”АД в петнадесетдневен срок се произнася
по претенциите с писмен, мотивиран отговор.
Застрахователят изплаща дължимото застрахователно
обезщетение в срок от 15 дни от получаването на всички
изисквани документи във връзка с щетата.

РАЗДЕЛ ІІІ
Жалба. Ред за разглеждане
Жалба относно определяне и изплащане на
застрахователни обезщетения се подават писмено в
Централно управление на ЗК„УНИКА”АД, като в тях
задължително се посочва номер на щета или номер
на застрахователна полица. Жалбата се регистрира в
деловодството с входящ номер и дата на получаване.
Жалбата се разглежда от Ръководител направление
„Селскостопанско застраховане”. ЗК„УНИКА”АД в
двадесетдневен срок се произнася с писмен отговор,
който изпраща на жалбоподателя.

Настоящите Правила са приети от Управителния съвет
на ЗК“УНИКА”АД на 13. 04. 2011 година.

