Застраховка „Злополука“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 40/14.09.1998 г.

Продукт: 31

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 други.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Злополука” е продукт, който предоставя застрахователна защита за Вас, Вашите близки,
работници и служители и финансова подкрепа при събития, свързани с живота, здравето и телесната
цялост на застраховано физическо лице вследствие на злополука, настъпила в срока на договора.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

В зависимост от избора на
ползвателя на застрахователната
услуга, могат да бъдат покрити
следните рискове:

 Болести от каквото и да е естество;

 Временна загуба на
трудоспособност в следствие на
злополука;

 Събития настъпили при лица
употребили алкохол, опиати и
наркотици;

 Трайна загуба на трудоспособност
в следствие на злополука;

 Участия в какъвто и да е спорт като
професионални играчи;

 Смърт в следствие на злополука.

 Участия в състезание и практикуване
на опасен спорт или хоби;

 Опит за самоубийство;
 Умишлени действия;

 Военни действия, гражданска война,
военен преврат, акт на тероризъм;
 Атомни и ядрени експлозии,
радиоактивност, йонизиращо лъчение.

Има ли ограничения на покритието?


Лица над 70 години;



Лица с намалена трудоспособност до
50%;



Смърт на малолетни (до 14-годишна
възраст);



Лица, поставени под пълно
запрещение.
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Европа.

Какви са задълженията ми?


Да определя застрахователната сума и да я посоча;



При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката,
застрахованият или неговите наследници или трето ползващо лице следва да уведомят
застрахователя в 7-дневен срок;



Да изпълня всички указания, дадени им от застрахователя.

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 с едномесечно писмено предизвестие,
отправено до Застрахователя. Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен
период.

