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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 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?
Застраховка СПЕЦИ е застрахователен продукт, предназначен за застраховане на ценни пратки и товари с
обявена стойност – пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности,
при превоза им на територията на Република България, за които е осигурена охрана съгласно изискванията
на законодателството.
Какво покрива застраховката?
 Всички рискове, на които е изложен
застрахования обект, с изключение
на тези, описани в изключенията на
Общите условия, допълнителната
клауза, застрахователната полица и
добавъците към нея.

Какво не покрива застраховката?

 Измама, нелоялност, умишлени действия,
















небрежност, неполагане на дължима грижа на
Застрахования, негови служители или
изпълнители действащи по възлагане,
действащи самостоятелно или в споразумение
с други;
Превозни средства оставени без надзор;
Лица, пътуващи в специализирания
автомобил не по служба, или от предмети или
вещества, превозвани в специализирания
автомобил не по предназначение;
Транспортиране по поща или куриерска
служба;
Грешка при броене;
Кражба, при която не е установен взлом и/или
заплаха и/или насилие;
Война, стачка, бунтове, граждански вълнения,
терористичен акт, вражеско нападение,
военни действия от всякакъв вид с или без
обявяване на война, гражданска война,
революция, бунт, въстание, военна или
узурпирана власт, конфискация,
национализация, реквизиция, мерки
предприети от правителство или друг
държавен орган или публична организация;
От пропуснати ползи, неустойки и други
косвени загуби от всякакъв вид;
Инсцениране на загуба или погиване на
застрахования предмет при кражба чрез
взлом или грабеж;
Необяснима
загуба
или
мистериозно
изчезване на застрахования предмет.

Има ли ограничения на покритието?
Покритието е валидно при условие, че транспортирането се осъществява с въоръжена охрана,
специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита;
Охраната при транспортиране на ценни пратки и товари задължително се осъществява съгласно
изискванията на законодателството.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
 Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от Застрахователя въпроси;
 Да уведомя застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;
 Да не предприемам сам или чрез другиго, без знанието на застрахователя изменения, които биха
довели до увеличение на риска;
 Да полагам необходимата грижа за предпазване на застрахования предмет от загуби или вреди;
 Да организирам реда и условията на транспортиране на ценни пратки и товари, като и тяхната
охраната при транспортиране съгласно изискванията на законодателството;
 Да осигуря всички мерки за физическа защита на помещения и превозни средства, които са били
съобщени на застрахователя, така че да функционират и да изпълняват предназначението си по
всяко време;
 При настъпване на събитие незабавно да взема всички разумни и целесъобразни мерки за
спасяване, предотвратяване, ограничаване и/или намаляване на вредите, както и за обезпечаване
на правата си срещу трети лица;
 Да уведомя незабавно съответните органи на властта, както и Застрахователя и да предоставя
поисканите от него документи, с цел установяване на събитието и размера на вредите.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам пълната премия или първа вноска от нея,
ако е уговорено разсрочено плащане, а следващите разсрочени вноски – най-късно на датите,
посочени в застрахователната полица. Плащането се извършва по банков път или в брой.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица
за начало на застраховката, при условие че е платена цялата дължима премия. Покритието е в сила
от момента на приемането на застрахования предмет от застрахования по съответния ред,
продължава по време на превоза и се прекратява при предаването му от застрахования по
съответния ред.
При неплащане на разсрочена вноска на падежа, посочен в застрахователната полица,
застраховкaта се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа без писмено
предупреждение.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от
страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването влиза
в сила от края на текущия застрахователен период.

