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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, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Злополука” на пътниците в обществения транспорт е задължителна застраховка, съгласно
действащото законодателство на Република България за всички лица, които извършват обществен превоз.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застраховката осигурява покритие
за живота, здравето и телесната
цялост на пътниците в средствата за
обществен транспорт и лицата,
намиращи се в непосредствена
близост до тях при качване или
слизане за рисковете:

 Злополука вследствие на война,
размирици или действия, имащи военен
характер, бунтове, граждански вълнения и
др;



Смърт на пътник, вследствие на
злополука;



Трайна загуба на
работоспособност, на пътник,
вследствие злополука.

Минималната застрахователна сума за
всяко събитие за всеки пътник е 50 000
лв.

 Злополука вследствие на терористичен
акт;
 Злополука вследствие на опит за
извършване или извършване на
престъпление от общ характер от пътника;
 Опит за самоубийство или самоубийство
на пътника;
 Заболяване от каквото и да е естество на
пътника;
 Преждевременно раждане или аборт на
пътника;
 Температурни влияния (простуда,
измръзване, слънчев или топлинен удар);
 Алкохолни отравяния или употреба на
наркотични вещества;
 Земетресение или атомни и ядрени
експлозии, радиационно лъчение.

Има ли ограничения на покритието?


Злополука при качване и слизане по време
на движение или извън определените за
това места;



Не са обект на застраховане здравето,
животът и телесната цялост на водачите
на превозни средства и на обслужващия
персонал.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Територията на Република България.

Какви са задълженията ми?


При сключване на застрахователния договор да обявите точно и изчерпателно съществените
обстоятелства, които са Ви известни и са от значение за риска;



Да съобщите своевременно на застрахователя за всички обстоятелства, в резултат на които
рискът може да бъде значително увеличен;



При настъпване на застрахователно събитие да уведомите застрахователя;



Да изпълните всички указания, дадени от застрахователя при настъпване на застрахователно
събитие.

Кога и как плащам?
При сключване на застраховката трябва да заплатите общата дължима сума (вкл. застрахователна
премия и данък) или първа разсрочена вноска от нея, в случай на разсрочено плащане. При
уговорено разсрочено плащане трябва да заплащате всяка следваща вноска най-късно на посочените
в застрахователната полица падежи.
Плащането може да се извърши на каса, чрез банков превод или чрез интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg (само за полици на физически лица).

Кога започва и кога свършва покритието?
Застраховката се сключва за срок от една година и влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ деня
на сключването и (освен ако в полицата е уговорено друго) при условие, че е платена цялата
дължима или първа вноска от разсрочената застрахователна премия и изтича в 24:00 часа на деня,
посочен като неин краен срок. При неплащане на разсрочена вноска застраховката се прекратява
след изтичане на 15 дни от датата на падежа на вноската.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, при неплащане
на разсрочена вноска от застрахователната премия в 15 дневен срок от падежа и, както и при
отпадане на застрахователния интерес.

