Застраховка „Живот“, свързана
с инвестиционен фонд
„УНИКА Динамик“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА Живот“ АД,
Продукт: УНИКА Динамик
регистрирано в Република България
лиценз № 27 – ЖЗ от 10.08.1998 г.
и лиценз № 915/18.07.2007 г.
Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg, представлява кратко обобщение и не е изчерпателен. Пълната
Преддоговорна и Договорна информация за продукта, включително детайли и специфики относно
конкретни покрития, начин на плащане, прекратяване на договора и т.н. се намират в други предоставени
на клиента документи, като например: Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
„УНИКА Динамик“ е застрахователен продукт, свързан с инвестиционен фонд, който осигурява надеждна
застрахователна защита при доживяване и смърт в срока на договора, като едновременно с това позволява
инвестиране на световните финансови пазари с цел постигане на по-висока доходност. Обхватът на
застраховката може да се разшири в зависимост от личното предпочитание на клиента, като се включи
някоя от двете или и двете избираеми застраховки, посочени в раздел „Какво покрива застраховката?“.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

 Доживяване на определена възраст;

 Лице на възраст под 14 г. и:
- над 70-годишна възраст при застраховки
с разсрочено плащане на премията;
- над 75-годишна възраст при застраховки
с еднократно плащане на премията;

 Смърт вследствие на заболяване;
 Смърт вследствие на злополука.
В зависимост от избора на ползвателя
на застрахователната услуга, могат да
бъдат покрити следните рискове:

 Всички други покрития, непосочени в
раздел “Какво покрива застраховката?“.

Индексация;
Освобождаване от плащане на
премии.

Има ли ограничения на покритието?









Престъпление, изпълнение на смъртно
наказание, наложено с влязла в сила
присъда или при смърт по време на
подготовка, опит или извършване на
престъпление;
Самопричинени състояния от
застрахования, включително и
самоубийство;
Доказана причинно-следствена връзка от
алкохол, наркотици или други упойващи
вещества върху застрахования към
момента на настъпване на
застрахователното събитие;
Атомни или ядрени аварии, замърсяване с
радиоактивни продукти или йонизираща
радиация;
Практикуване на опасен спорт или хоби;
Военни действия, метежи, въстания или
размирици, терористични действия, когато
застрахованият е взимал активно участие.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователното покритие е валидно за цял свят.

Какви са задълженията ми?


Застраховащият трябва да осигури цялата информация за сключване на застрахователния
договор и да го подпише.



Цялата застрахователна премия или съответната разсрочена вноска, трябва да бъде платена.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща предварително преди началото на всеки застрахователен
период с еднократна или разсрочена премия. Еднократната премия или първата разсрочена вноска
се плащат при подаване на предложението за застраховане или най-късно до датата, определена за
начало на застрахователния договор.
Плащането може да се извърши на каса, чрез банков превод, E-pay или чрез интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg.
В застрахователната премия са включени всички разходи на застрахователя, в това число разходите
за дейността по разпространението на застрахователния продукт.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила в 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната
полица като начало на застраховката, при условие, че е платена цялата премия или първата вноска
от нея.
Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Застраховка с договорено еднократно плащане на премията може да се прекрати от застраховащия
по всяко време от срока на договора с подаване на писмено искане към застрахователя и получаване
на откупна стойност. Застраховка с договорено разсрочено плащане на премията може да се
прекрати от застраховащия, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали
поне две години и са платени всички премии за този период. Изискването да са изминали поне две
години не се прилага, когато са платени 15 на сто или по-голяма част от премиите по застраховката.
Застраховащият има право едностранно да прекрати застрахователния договор в срок до 30 дни от
датата на получаване на застрахователната полица и всички останали документи, като отправи до
застрахователя едностранно писмено искане.

