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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, Клауза, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка Отговорност на туроператора е застрахователен продукт, предназначен за застраховане на
юридически лица, извършващи туристическа дейност съгласно изискванията на законодателството, за
вреди причинени на потребители на организирани пътувания.
Какво покрива застраховката?


Имуществени вреди, причинени на
потребители на организирани
групови и индивидуални
туристически пътувания с обща
цена (наричани организирани
пътувания), вследствие
неразплащане на застрахования
по сключени с негови контрагенти
и доставчици договори за
организирани пътувания, дължащо
се на грешка или пропуск на
застрахования при сключване
и/или изпълнение на тези
договори, или на
неплатежоспособност и
несъстоятелност на
застрахования.

Какво не покрива застраховката?
 Телесни увреждания, заболяване (вкл.
стрес) или смърт на потребителя и/или
увреждане на имущество на потребителя,
настъпили по време на организираното
пътуване;
 Косвени загуби и пропуснати ползи;
 Вреди, в случай че към момента на
настъпване на застрахователното събитие
застрахованият не е притежавал валидно
удостоверение за регистрация за
извършване на туристическа дейност или не
е изпълнил задължението си да уведоми
застрахователя при надвишаване на
декларирания годишен оборот;
 Вреди, причинени във връзка с притежаване
и използване на моторни превозни средства
(включително прикачни устройства към тях),
плавателни съдове и летателни апарати;
 Всякакъв вид последствия от вражеско
нашествие, война (обявена или не),
гражданска война, бунт, революция,
въстание, военен преврат, узурпиране на
властта, тероризъм, стачка, локаут.

Има ли ограничения на покритието?


Извършване на дейност без валидно удостоверение за регистрация за извършване на дейност или
ако регистрацията е в процес на заличаване;



Умишлени действия или груба небрежност на застрахования, негови работници, служители,
представители и съдружници;



Глоби, санкции, неустойки, административни нарушения и нарушаване на други нормативно
определени изисквания.
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията, за която е предназначено организираното пътуване.

Какви са задълженията ми?
 Да посоча годишен оборот от продажба на организирани пътувания с обща цена на краен
потребител за предходната година;
 Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от Застрахователя въпроси;
 Да уведомя Застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;
 Да предприема необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до
претенции;
 Да уведомя Застрахователя веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на
обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, и да
предоставя информация за контрагентите, доставчиците и засегнатите потребители.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам пълната премия и не се допуска уговаряне
на разсрочено плащане.
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
24.00 часа на деня, означен за край на застраховката.

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.

