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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 Каско на плавателни съдове за развлечения е застрахователен продукт, предназначен за
физически или юридически лица, собственици на плавателен съд с регистрация в Република България.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

 Вреди по корпуса на плавателния
съд, машините и оборудването, в
резултат на всички рискове, на
които са изложени застрахованите
предмети, с изключение на
описаните в Общите условия,
застрахователната полица и
добавъците към нея.

 Вследствие умишлено действие или
бездействие на застрахования;

 Терористични действия;
 Конфискация, постановена от държавен
орган;

 Използването на химически, биологични








или биохимични вещества или
електромагнитни полета или вълни, като
оръжие;
Война, гражданска война или събития,
имащи военен характер и рисковете,
произтичащи от наличието или
използването на военно снаряжение;
Студ, лед, замръзване, въздействие на
слънцето, дъжд, сняг;
Загниване, стареене на материали от
химически произход;
Загуби в резултат на участие в състезания
с лодки или регати;
Щети на машините, електрическото или
задвижваното от двигател техническо
оборудване, ако тези щети не са
причинени от катастрофа на плавателния
съд, пожар, мълния, експлозия, природни
бедствия, кражба или грабеж, или
злоумишлени действия на трети лица.

Има ли ограничения на покритието?







Загуби, които са възникнали когато застрахованият съд е бил използван за други цели, освен за
спорт и развлечения;
Загуби, в резултат на участие в състезания с лодки или регати;
Негодност за плаване на плавателния съд;
Дефекти в конструкцията, изработката или материалите;
Нормална употреба (увреждане на боята, остъргвания и надрасквания);
Остаряване, амортизация и счупване поради износване, ръжда, окисляване, корозия.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Плаване във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на
Република България.

Какви са задълженията ми?


Да определя застрахователната сума и да я посоча;



Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от Застрахователя въпроси;



Да уведомя застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;



Да полагам грижа за правилната експлоатация на плавателния съд и да спазвам изискванията за
безопасност, произтичащи от законодателството, както и предписанията и изискванията на
компетентните органи и застрахователя;



Да взема мерки за предпазване от причиняване на вреди и намаляване на размера им, в случай
на събитие;



При настъпване на събитие да взема всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване,
ограничаване и/или намаляване 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 или първата вноска
от разсрочената застрахователна премия и изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на
застраховката.
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.

