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

Продукт: 85

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 Отмяна на мероприятие е застрахователен продукт предназначен за физически или
юридически лица, организатори на културни, спортни и развлекателни мероприятия, конференции и други.
Застраховката покрива разходите на застрахования, извършени за организиране на мероприятието,
описано в застрахователната полица, в случаите когато то бъде прекъснато или завърши преждевременно
и/или бъде временно отложено и/или преместено или проведено на друго място и/или отменено,
вследствие настъпило застрахователно събитие.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

По Раздел I се обезщетява застрахования
за загуби, претърпени в резултат на:
 имуществени вреди на помещения,
сгради или други площи, в които се
планира организирането на
мероприятието, причинени вследствие
на природни бедствия и/или сили
извън контрола на застрахования;
 Пожар;
 Неблагоприятни метеорологични
явления;
 Природни бедствия;
 Експлозия;
 Обявяване от Министерския съвет на
ден на национален траур;
 Недоставяне на техника и оборудване;
 Прекъсване на електрозахранването
поради авария.

 Събития, настъпили преди началото на
застраховката;
 Военни действия, гражданска война,
стачки;
 Тероризъм, заплахи за атентат;
 Ядрена реакция, радиация, радиоактивно
замърсяване;
 Груба небрежност или умишлени действия
на застрахования и/или на лица
натоварени с провеждането и/или с
организацията на застрахованото
мероприятие;
 Липса или загуба на доход вследствие
липса или спадане на интереса на
публиката и/или на финансова подкрепа
от спонсори или други ангажирани страни;
 Финансови загуби вследствие
непродажба, недостатъчна продажба на
билети;
 Глоби, санкции и други неизпълнени
задължения на застрахования от
публично-правен характер,
административни нарушения и
нарушаване на други нормативно
определени изисквания;
 Щети на имущество, собственост на
застрахования или на трети лица, за което
застрахованият носи отговорност или
използва по силата на договор или на
друго правно основание.

По Раздел II се обезщетяват загуби в
резултат на неявяване на ключови за
организираното мероприятие лица,
поради:
 Заболяване, акутно заболяване,
злополука или смърт на такова лице;
 Закъснение, отмяна, отлагане на
полет на редовна или чартърна
самолетна линия или превозно
средство, специално наето за случая.

Има ли ограничения на покритието?


Не се застрахова загуба на печалба;



Загуба и/или намаляване на приходи, оборот, пропуснати ползи и косвени загуби.
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България на адреса (адресите), посочен/и в полицата.


Районът на плаване, след предварително писмено уведомление и получено съгласие от Застрахователя, може да бъде
разширен срещу заплащане на допълнителна премия

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 взема всички мерки, които са необходими за редовното провеждане на застрахованото
мероприятие. В частност трябва да набавя необходимите лицензи, визи и разрешителни, да
изпълня официалните и законови задължения и да сключа писмени договори;



Да избера лицата, които ще отговарят за организацията и провеждането на мероприятието с
грижата на добрия търговец и да нося отговорност за техните действия и/или бездействия;



Да съобщя незабавно за всяко повишаване на риска;



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

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам пълната премия.
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 и изтича в момента, в
който организираното събитие приключи.

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.

