Здравна застраховка
„УНИКА с теб“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА Живот“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 27 – ЖЗ от 10.08.1998 г.
и лиценз № 1034 – ЖЗ от 24.10.2012 г.

Продукт: „УНИКА с теб“

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?
„УНИКА с теб” е застрахователен продукт, предназначен за финансово обезпечаване чрез изплащането на
фиксирана сума при окончателно диагностициране на злокачествено новообразувание или ползване на
услугата „Второ медицинско мнение“, което Ви гарантира солидна застрахователна защита и
професионално лекарско мнение от първокласни водещи световноизвестни медицински клиники.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Този застрахователен продукт
осигурява застрахователно покритие
на застрахования за:

 Лица на възраст под 18 г. и над 65 г.,
като към датата на сключване на
застраховката се приемат лица до 55 г.



изплащане на фиксирана парична сума
при окончателно диагностициране на
злокачествено новообразувание;



 Лица със загубена работоспособност
над 50%.
 Недееспособни лица.

ползване от застрахования на услуга
„Второ медицинско мнение“,

Има ли ограничения на покритието?

предоставена му от първокласни водещи



Когато злокачественото
новообразувание е възникнало и
диагностицирано преди влизане в сила
на застраховката;

мнение и независима оценка на



Всички доброкачествени тумори;

поставена му вече диагноза и предписан



„Ин ситу“ (неинвазен) карцином;

план за лечение за заболявания или



Злокачествено новообразувание на
кожата когато диагнозата е различна от
злокачествен меланом на кожата
стадий IA;



Всякакви разходи за лечение,
допълнителни изследвания или понататъшни консултации с лекар.



Други, описани в общите условия на
продукта.

световноизвестни медицински клиники, за
получаване на професионално лекарско

състояния, включени в списъка за „Второ
медицинско мнение“.

Къде съм покрит от застраховката?
Териториалният обхват на застрахователното покритие включва застрахователни събития,
настъпили на територията на целия свят.
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Какви са задълженията ми?


Кандидатът за застраховане е длъжен да посочи всички съществени обстоятелства за оценка на
риска;



Застрахователната премия или съответната разсрочена вноска трябва да бъде платена изцяло.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща годишно.
Имате възможност да извършите плащането на каса, чрез банков превод, E-pay или през сайта на
компанията www.uniqa.bg (само за полици на физически лица).
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 или първата дължима
вноска.
Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Застраховката може да се прекрати от застраховащия по всяко време от срока на договора с
едномесечно писмено предизвестие.

