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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 други.
Какъв е този вид застраховка?
„Моите вещи“ със Специални условия за застраховане на велосипеди, триколки и тротинетки e
застрахователен продукт, който включва покритие по три основни застраховки: „Имущество“, „Обща
гражданска отговорност“ и „Злополука“. Ползвателят на застрахователната услуга може да избере да сключи
само застраховка „Имущество“ или да си гарантира максимално застрахователно покритие, като включи
някоя от двете или и двете избираеми застраховки – „Обща гражданска отговорност“ и „Злополука“.
Обхватът на застраховката може да се разшири и с допълнително избираемата застраховка на диоптрични
очила.
Какво покрива застраховката?
По застраховка „Имущество“ се покриват
следните рискове:

Какво не покрива застраховката?


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



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



 Наводнение;
 Свличане и срутване на земни пластове,
земетресение;
 Удар от пътно превозно средство;
 Злоумишлени действия на трети лица,
вандализъм;





 Кражба чрез взлом;
 Грабеж.



Срещу заплащане на допълнително
начислена премия, обхватът на
застраховката може да се разшири с:



Избор на една от двете или и двете
застраховки:
Обща гражданска отговорност;
Злополука.



Измръзване,
промяна
в
цвета
на
покритието,
химическа
реакция,
оцветяване, надраскване, вдлъбнатини,
всякакви козметични промени;
Механична, електрическа повреда или
дефект или неизправност в електрониката,
дефектен
дизайн,
материали
или
изработка;
Превозване на застрахованото имущество
с пътни превозни средства, включително на
прикачни устройства към тях, релсови
превозни средства, плавателни съдове и
летателни апарати;
Кражба и кражба чрез взлом на отделни
части, детайли, аксесоари и оборудване,
включително акумулаторни батерии;
Спукване на гуми и/или увреждане на
джанти, освен ако са в резултат на
настъпило застрахователно събитие;
Мобилни телефони, прикрепени по какъвто
и да е начин за застрахованите велосипед,
триколка и/или тротинетка;
Вреди, настъпили при всякакъв вид
състезания и слаломи, практикуване на
професионален спорт, спускане по
стръмни планински или гористи трасета
или пътеки, скали, склонове, улеи,
върхове, сипеи и други природни
образувания, фрийрайд, екстремно каране
в градска среда;
Вреди, настъпили при почистване, ремонт
или промени по застрахованото имущество
или допълнителното оборудване или
аксесоари, както и при монтирането им.
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Има ли ограничения на покритието?
!
!
!
!

Застрахователят приема за застраховане само велосипеди, триколки и/или тротинетки, за които
Застрахованият може да представи документ за собственост на застрахованото имущество;
Велосипеди, триколки и тротинетки се приемат за застраховане, ако от датата на закупуването им
в ново състояние са изминали не повече от 7 години;
Отдаване под наем, предоставяне на застрахованите велосипеди, триколки и/или тротинетки за
ползване от други лица освен Застрахования и лицата, живеещи с него в едно домакинство;
Ползване за всякакъв вид бизнес цели или извършване на служебни задължения (придвижване
до и от месторабота попада в обхвата на покритието).

Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България

Какви са задълженията ми?
•
•
•
•
•

Да определя и 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 промяна на обстоятелства, които са посочени в застрахователната полица да информирам
Застрахователя;
При настъпване на застрахователно събитие да предоставя всички посочени от застрахователя
в Специалните условия документи и предмети.

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.

