Застраховка „КАСКО“
на моторни превозни средства
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 40/14.09.1998 г.

Продукт: „КАСКО“ на МПС

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?
Застраховката осигурява защита на моторни превозни средства (МПС), собственост на физически и
юридически лица, срещу широк диапазон от рискове, комбинирани в различни клаузи – „ПЪЛНО КАСКО“клауза „А“, „ЧАСТИЧНО КАСКО“ – клауза „К“, „ЧАСТИЧНО КАСКО“ – клауза „Е“ и КЛАУЗА „М“.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застраховката покрива пълна загуба или
частична повреда на застрахованото МПС,
съгласно условията на Застрахователната
полица и рисковите клаузи, приложени към
нея.

 Щети настъпили в резултат на
Земетресение и/или последици от него;

В зависимост от рисковата клауза, избрана
от ползвателя на застрахователната услуга,
могат да бъдат покрити следните рискове:
✓

Пътнотранспортно произшествие (ПТП);

✓

Щета на паркинг;

✓

Кражба или грабеж на цялото МПС;

✓

Вандализъм/Злоумишлени действия;

✓

Пожар и експлозия;

✓

Природни бедствия.

✓

Други покрити рискове в зависимост от
избраната клауза.

Застраховката се сключва при
застрахователна сума, която не може да
надвишава действителната стойност на
МПС, към момента на сключване на
застрахователния договор и представлява
горна граница на отговорността на
застрахователя.

 Щети в резултат на доказана техническа
неизправност;
 Щети от неправоспособен водач или от
водач, управлявал след употреба на
алкохол;
 Щети на МПС, спряно от движение по
установения ред или без валиден годишен
технически преглед;
 Умишлени действия или груба небрежност
на застрахования;
 Вреди вследствие на военни действия,
граждански безредици, тероризъм, стачки,
ядрена експлозия, радиация и др;
 Щети в резултат от управления на МПС в
места забранени за движение или от
самопотегляне на паркирано МПС;
 Щети от използването по време на
състезания или съревнования;
 Други, съгласно Общите условия на
застраховката.

Има ли ограничения на покритието?
Допълнително избираемо покритие:
Кражба чрез взлом на допълнително
монтирана и трайно прикрепена аудиовизуална техника.



Събития и щети, настъпили преди
началото на застраховката;



Косвени вреди (лишаване от ползване,
обезценка, пропуснати ползи, неустойки и
др.);



Рискът „ Кражба или грабеж на МПС“ в
чужбина не се покрива за територията на
Албания, Руска Федерация, всички бивши
съветски републики или членки на ОНД,
както и извън територията на Европа.
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Къде съм покрит от застраховката?
✓ Територията на Република България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и държавитечленки на Международното споразумение “Зелена карта”, които се намират на територията на
Европа, включително и за територията на Република Турция.

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 предоставите застрахованото МПС за оглед и заснемане, за да влезе в сила застраховката, за
случаите, в които това се изисква;
• Да пазите застрахованото МПС като добър стопанин и да се грижите за доброто му техническо
състояние;
• Да съобщите своевременно на застрахователя за всички съществени изменения в използването
и/или състоянието на застрахованото МПС;
• Да вземете всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване, ограничаване и/или
намаляване на вредите на застрахованото МПС;
• При настъпване на застрахователно събитие да уведомите незабавно, но не по-късно от 5 (пет)
работни дни, застрахователя и компетентните органи, а в случай на кражба или грабеж на МПС
най-късно в срок от 24 часа от узнаването за настъпване на събитието;
• Да съдействате на застрахователя за установяването размера на щетите и обстоятелствата, при
които са настъпили преди отстраняването им.

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 й (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 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 може да бъде прекратен от застрахования с едномесечно писмено
уведомление и връщане на застрахователната полица на застрахователя. Прекратяването влиза в
сила от края на текущия застрахователен период.

