Застраховка злополука
„Колектив и Закрила“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА Живот“ АД,
регистрирано в Република България,
лиценз № 27 – ЖЗ от 10.08.1998 г.

Продукт: Колектив и Закрила

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 намира в други предоставени на клиента документи, като
например: Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
„Колектив и Закрила” е застрахователен продукт с пакетни покрития, който е предназначен за групово
застраховане на фирми и предприятия, предоставящ финансово обезпечаване при настъпване на
злополука със застрахованите лица. Продуктът има основни покрития и допълнителни /избираеми/ такива и
осигурява защита от неблагоприятни събития, свързани с живота, работоспособността и телесната цялост
на физически лица вследствие на настъпила злополука в срока на застраховката.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Основно покритие:

 Не се застраховат за риска „Смърт от
злополука“ лица под 14-годишна
възраст, лица над 70 години, както и
недееспособни лица;

 Смърт от злополука;

 Трайна неработоспособност от
злополука.

 Не се застраховат лица със загубена
работоспособност над 50%.

Допълнителни покрития:
Временна неработоспособност при
настъпила злополука;
Медицински разходи при настъпила
злополука;

Има ли ограничения на покритието?


Събития, причинени от или вследствие
на всички общи, инфекциозни или
професионални заболявания,
включително и в резултат на
психически разстройства;



Разходи за лечения, възникнали в
резултат на предшестваща злополука;



Участие в опасен спорт или хоби като
парашутизъм, алпинизъм, бънджи
скокове, лов и др.;



Събития, настъпили при употреба на
алкохол, медикаменти или наркотични
вещества;



Разходи за медикаменти, закупени след
10 дни от тяхното изписване, очила,
медицински съоръжения и др.;



Други, подробно описани в Общите
условия за застраховка „Злополука“.

Дневни пари за болничен престой
при настъпила злополука;
Хирургическо лечение при
настъпила злополука.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователното покритие е валидно на територията на целия свят с изключение на покритието
на медицинските разходи, което е само за територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
 Да подавам вярна информация при сключване на застрахователния договор;
 Застрахователната премия трябва да бъде платена изцяло.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор.
Имате възможност да извършите плащането на каса, чрез банков превод или E-pay.
В застрахователната премия са включени всички разходи на застрахователя, в това число разходите
за дейността по разпространението на застрахователния продукт.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила в 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната
полица като начало на застраховката, при условие че е платена премията.
Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Договорът може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие. Прекратяването на договора влиза
в сила от края на текущия застрахователен период.

