Застраховка на имущество
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД,
регистрирано в Република България,
лиценз № 40/14.09.1998

Продукт: BQ

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 е предназначена за клиенти на Райфайзенбанк (България) ЕАД и има за цел застраховане
на недвижимо имущество, което служи за обезпечение по договор за ипотечен кредит, отпуснат от банката.

Какво покрива застраховката?


Пожар, включително последиците от
гасенето на пожар, мълния, експлозия,
имплозия, удар от летателен апарат или
от предмет, паднал от него;

Какво не покрива застраховката?


Умишлени действия или бездействия;



Нормално износване и остаряване;



Буря, пороен дъжд, градушка, удар от
падащи дървета, клони и предмети в
резултат на изброените рискове;

Поставяне на избухливи, запалителни или
открити източници на огън;



Увреждане от тежест при естествено
натрупване на сняг или лед, топене на
сняг;

Лишаване от възможност за ползване,
загуби от обезценка или намаляване на
пазарната стойност;



Вреди или повреди на електрически
инсталации;



Свличане и срутване на земни пластове;



Атомни и ядрени експлозии;



Злоумишлени действия на трети лица,
вандализъм;



Действието на морски вълни и подпочвени
води, ударни вълни;



Авария на водопроводни,
канализационни, отоплителни и
паропроводни инсталации, включително
от забравени отворени кранове;



Военни действия, гражданска война, военен
преврат, акт на тероризъм;



Безредици, граждански вълнения, стачки;



Авария на газопроводни инсталации;



Конфискация, реквизиция, национализация;



Земетресение, включително щети на
тераси и стълбища;



Грешка в проектирането, некачествен
ремонт, реконструкция или монтаж.



Наводнение;



Счупване на стъкла и витрини на
застраховани по полицата сгради;



Удар от пътно превозно средство;



Замръзване;



Обща гражданска отговорност за вреди,
причинени на трети лица при
използването на застрахованото
имущество за лични цели, вследствие на
настъпване на риск, покрит по условията
на застраховката на имуществото.





Има ли ограничения на покритието?


Сгради, съоръжения и конструкции в
процес на ремонт, реконструкция или
монтаж;



Сгради подлежащи на събаряне;



Фургони, сглобяеми къщи и/или къщи с
дървена конструкция;



Стоки и материални запаси;



Всякакъв вид документи и информационни
носители;



Стенописи и стъклописи.
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България на адреса, посочен в полицата.

Какви са задълженията ми?


Да взема мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, да спазвам
предписанията на застрахователя;



При настъпване на застрахователното събитие, да положа максимални усилия да намаля
размера на вредите и да спазя указанията на застрахователя;



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.

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 60 (шестдесет) дни от датата на падежа без писмено
предупреждение.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен от всяка от страните чрез изпращане на
едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването влиза в сила от
края на текущия едногодишен застрахователен период.

