Комбинирана застраховка
„Моите вещи“
със Специални условия за
застраховане на очила
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 40/14.09.1998

Продукт: B6

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 други.
Какъв е този вид застраховка?
„Моите вещи“ със Специални условия за застраховане на очила e застрахователен продукт, чрез който
ползвателят на застрахователната услуга може да избере да сключи застраховка „Имущество“ на диоптрични
очила/коригиращи визуални помощни средства (рамка, включително дръжките на рамката, панти, носчета и
стъкла), предписани от лекар и собственост на Застрахования или на лицата, живеещи с него в едно
домакинство.
Обхватът на застраховката може да се разшири и с допълнително избираемата застраховка на велосипеди,
триколки или тротинетки.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

 Пожар, мълния, експлозия, имплозия,
удар от летателен апарат или предмет,
паднал от него;



Счупване от механично напрежение,
неправилно поставяне на стъклата и
всякакви грешки при монтажа им;

 Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане
от тежест при естествено натрупване на
сняг и лед;



Дефектен дизайн, материали или
изработка;



Отчупване на стъклата или тяхното
счупване в резултат на разхлабване на
рамките;



Надраскване или други наранявания по
повърхността на стъклата, повреда на
антиотражателното покритие в резултат
от химически, топлинни или механични
въздействия;



Промяна в цвета или гладкостта на
покритието на рамките от обичайно
стареене на материала, въздействие на
слънчеви лъчи, както и всякакви
химически, топлинни или механични
въздействия;



Нарушаване целостта на рамката или
стъклата, причинени от домашни
любимци;



Забравяне или загубване.

 Наводнение;
 Свличане и срутване на земни пластове,
земетресение;
 Удар от пътно превозно средство;
 Случайно счупване на рамка, панти,
носчета и стъкла;
 Кражба чрез взлом;
 Грабеж.
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Има ли ограничения на покритието?
!

!
!
!
!

Застрахователят приема за застраховане само очила, за които Застрахованият може да
представи документ, удостоверяващ че са предписани от лекар и документ/и за закупуването
им, съдържащ/и покупната цена и датата на закупуване;
Диоптрични очила се приемат за застраховане, ако от датата на закупуването/направата им в
ново състояние са изминали не повече от 1 година и 6 месеца;
Слънчеви очила (освен ако имат коригиращи зрението стъкла), очила за работа с компютър
(освен ако имат коригиращи зрението стъкла с диоптър най-малко 0,75) и контактни лещи;
Само рамки или само стъкла;
Специални изработки със скъпоценни и/или полускъпоценни камъни, перли, естествен рог или
благородни метали.

Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България и чужбина

Какви са задълженията ми?
•
•
•
•

Да посоча застрахователната сума;
Да дам пълни и изчерпателни отговори на поставените от застрахователя въпроси;
Да полагам грижа за застрахованото имущество и да спазвам изискванията за безопасност;
При настъпване на застрахователно събитие да предоставя всички посочени от застрахователя
в Специалните условия документи.

•

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор, заплащам цялата премия или първата вноска от нея,
ако е уговорено разсрочено плащане.
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.

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.

