Задължителна застраховка на
работниците и служителите
за риска „Трудова злополука“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА Живот“ АД,
регистрирано в Република България,
лиценз № 27 – ЖЗ от 10.08.1998 г.

Продукт: Трудова злополука

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?
Застрахователен продукт, който е разработен съгласно Наредбата за задължително застраховане на
работниците и служителите за риска "трудова злополука".

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Основни/Задължителни покрития:

 Не се носи отговорност за работници и
служители на застраховащия, които са
в трудово-правни отношения с него към
началото на застрахователния договор,
но не са включени в първоначалния
списък на застрахованите лица към
датата на сключване на
застрахователния договор.

Рискове вследствие на настъпила
трудова злополука при условията на чл.
55, ал. 1 от Кодекс за социално
осигуряване, както и с разширение на
покритието при условията на чл. 55, ал.
1 и ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
 Смърт на застрахованото лице
вследствие трудова злополука;
 Трайна неработоспособност на
застрахованото лице вследствие
трудова злополука;
 Временна неработоспособност на
застрахованото лице вследствие
трудова злополука.

Има ли ограничения на покритието?


Битова злополука, общо или
професионално заболяване;



Упражняване на професия или дейност,
различна от определената в трудовия
договор;



Злополука, настъпила вследствие на
груба небрежност или неспазване на
правилата за безопасност от
застрахования;



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



Война, революция, тероризъм, атомни
и ядрени експлозии и всякакви прояви,
свързани с военни или терористични
действия;



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

Допълнително избираеми покрития:
Хирургическо лечение вследствие
трудова злополука;
Фрактури на кости при настъпила
трудова злополука;
Изгаряния при настъпила трудова
злополука;
Медицински разходи при настъпила
трудова злополука;
Дневни пари за болничен престой при
настъпила трудова злополука.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователното покритие е валидно на територията на Република България.
 Срещу заплащане на допълнителна премия покритието може да бъде разширено и за чужбина.

Какви са задълженията ми?
 Да подавам вярна информация при сключване на застрахователния договор;
 Застрахователната премия или съответната разсрочена вноска от нея трябва да бъде платена
изцяло.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия може да бъде заплащана еднократно, шестмесечно, тримесечно или
месечно. Имате възможност да извършите плащането и 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 цялата премия или първата вноска
от нея.
Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие,
отправено до застрахователя. Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен
период.

