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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 „Прекъсване на дейността“ покрива загубата на печалба на застрахования, произтичаща от
прекъсването или нарушаването на стопанската му дейност, в резултат на настъпила имуществена вреда,
която подлежи на обезщетяване по условията на сключена и действаща имуществена застраховка в ЗК
„УНИКА“ АД.



Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

 Действително претърпяната загуба
на печалба на застрахования,
произтичаща от прекъсването или
нарушаването на обичайната му
стопанска дейност, в резултат на
пряка материална щета (пълна
загуба и/или частична повреда) на
имуществото на застрахования,
която подлежи на обезщетяване по
условията на сключена и
действаща имуществена
застраховка в ЗК „УНИКА“ АД.

 Загуби, които са в рамките на
договореното безусловно самоучастие на
застрахования;
 Загуби поради прекъсване на дейността,
което не е пряка последица от щета на
имуществото на застрахования, покрита по
условията на имуществената застраховка;
 Загуби, в случай че щетата на
имуществото, довела до прекъсване на
дейността не е в резултат на покрит риск
или по друга причина не подлежи на
обезщетяване по имуществената
застраховка;
 Косвени финансови загуби и последващи
щети като глоби, лихви, курсови разлики,
загуба на пазар и други;
 Липса на финансови средства,
недостатъчно финансиране и/или
бездействие от страна на застрахования
за възстановяване на застрахованата
дейност;
 Загуби в резултат от ядрена реакция,
йонизираща радиация, радиоактивно
замърсяване от ядрено гориво или от
отпадъците, в резултат на разграждането
му.

Има ли ограничения на покритието?
Санкции, неустойки, задължения, възникнали от неизпълнение на договорни задължения и други
подобни, дори ако са в резултат на настъпването на застрахователно събитие;



Загуби, както и извършени разходи извън периода на обезщетяване и разходи за обезщетяване на
имуществени вреди;



Загуби, възникнали вследствие на промени в дейността на застрахования, мястото на
застраховката или имуществото му, както и загуби в резултат на прекратяване на дейността на
застрахования или поемането й от ликвидатор.
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България на адреса, посочен в полицата.

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 пазя и поддържам имуществото, с което се осъществява застрахованата дейност в техническа
изправност, да го стопанисвам съобразно предназначението му с грижата на добър стопанин, да
предприема всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазването му
от вреди и да спазвам изискванията за безопасност и експлоатация, произтичащи от
законодателството, както и предписанията на компетентните органи и застрахователя;

 Да предприема необходимите мерки за предотвратяване на застрахователно събитие или ако
такова е настъпило – за ограничаване на размера на вредите;

 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 пълната премия или първа вноска от нея,
ако е уговорено разсрочено плащане, а следващите разсрочени вноски – най-късно на датите,
посочени в застрахователната полица.
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.
При неплащане на разсрочена вноска на падежа, посочен в застрахователната полица, застраховкaта
се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа без писмено
предупреждение.

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.

