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

Продукт: BU

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 Щети на имущество в резултат на Тероризъм е застрахователен продукт, предназначен за
юридически лица, осигуряващ застрахователна защита срещу вреди по недвижимо и движимо имущество
вследствие на терористичен акт или саботаж.

Какво покрива застраховката?


Материална загуба или вреда на
имущество, посочено в
застрахователната полица,
причинени от терористичен акт или
саботаж.

Какво не покрива застраховката?
 Йонизираща радиация;
 Вреди вследствие на военни действия,
стачки, граждански безредици;
 Конфискация, отчуждаване,
национализация;
 Вреди вследствие на замърсяване и
заразяване с химически и биологични
вещества;
 Кражба чрез взлом, грабеж, мистериозно
изчезване;
 Вандалски прояви;
 Косвени загуби.

Има ли ограничения на покритието?


Земя;



Електропреносни и захранващи кабели;



Необитаеми сгради;



Живи растения и организми;



Летища, автогари и ж.п. гари;



Сухопътни превозни средства.

Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България на адреса (адресите), посочен/и в полицата.
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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 полагам грижа за застрахованото имущество и да спазвам изискванията за безопасност;



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



Да допусна Застрахователя за извършване на оглед след настъпване на застрахователно
събитие и да предоставя поисканите от него документи, пряко свързани с установяване на
събитието и размера на вредите.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам еднократно 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 или първата вноска от
разсрочената застрахователна 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.

