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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?
Онлайн застраховка на апартамент е гъвкав застрахователен продукт за дома, който включва покритие за директна
загуба или вреда на застрахования апартамент и движимо имущество, причинени от рисковете посочени по-долу в
раздел “Какво покрива застраховката”. В зависимост от личните изисквания и предпочитания, клиентът може да избира
от три пакета с различно ниво на защита.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Пакет “Easy”

 Събития, настъпили преди началото на
застраховката;
 Износване и остаряване, обезценяване,
корозия, ръждясване, влага, насекоми,
паразити, гъбички и плесени, конденз,
загуба на цвят, замръзване или други
вреди, които настъпват постепенно,
заразяване, замърсяване;
 Умишлени или престъпни деяния, груба
небрежност или неполагане на дължима
грижа от страна на Застрахования или
лица, живеещи в апартамента;
 Грешка в проектирането, некачествен
ремонт, реконструкция, монтаж или
материали,
нарушени
строителнотехнически норми и изисквания;
 Война, инвазия, бунт, граждански вълнения,
стачки;
 Конфискация, национализация;
 Ядрена експлозия, йонизираща радиация
или радиоактивно замърсяване;
 Тероризъм;
 Всякакъв вид косвени загуби или вреди,
загуба на печалба, пропуснати ползи,
глоби, лихви, неустойки, загуби на доход и
други.

Пожар
Експлозия
Пряко попадение на мълния
Имплозия
Удар от летателен апарат
Буря
Проливен дъжд
Градушка
Тежест от естествено натрупване на сняг
или лед
Наводнение
Свличане и срутване на земни пластове
Земетресение
Изтичане на вода от инсталации
Пакет “Smart”
Пакет “Easy” и допълнителни покрития:
Кражба чрез взлом
Вандализъм
Палеж
Пакет “Expert”
Пакет “Smart” и допълнителни покрития:
Вреди от електричен ток
Счупване на стъкла
Алтернативно настаняване
Лични документи
Избираемо покритие към всички пакети:
Вреди, причинени на съседи в резултат
на риск, покрит по полицата



Има ли ограничения на покритието?
Сгради, в които има по-малко от три
самостоятелни жилища;



Апартаменти със застроена площ по-голяма
от 150 кв.м.;



Сгради в процес на изграждане,
реконструкция или ремонт;




Сгради с дървена конструкция;
Пари, ценности, часовници, велосипеди,
мобилни телефони, банкови карти, ваучери,
билети.
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Къде съм покрит от застраховката?

✓ Територията на Република България на адреса, посочен в полицата
Какви са задълженията ми?

•

Да дам верни отговори на въпросите, зададени от Застрахователя при сключване на полицата, както и да
информирам Застрахователя при промяна на обстоятелства, за които Застрахователят е задал въпроси, в
двуседмичен срок от узнаването им.

•

Да взема всички разумни мерки, за предотвратяване на загуба или вреда на застрахованото
имущество, както и да го пазя в добро състояние.

•

Да предприема всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване, предотвратяване или
намаляване на вредите на застрахованото имущество при настъпване на застрахователно събитие.

•

Да уведомя Застрахователя онлайн не по-късно от 5 (пет) работни дни от узнаване за настъпване на
застрахователно събитие, както и съответните органи на властта, когато такова уведомление се изисква; в
случай на кражба чрез взлом полицията и Застрахователя трябва да бъдат
уведомени до 24 (двадесет и четири) часа.
Да съдействам на Застрахователя и да му предоставя информацията и документите, изисквани за
обработване на претенцията и за доказване настъпването на застрахователно събитие и размера на
вредите.
Да не предприемам отстраняване на вредите освен ако причината и размерът на вредите са установени
от Застрахователя, да съдействам и да предоставя информацията и документите, изисквани за
обработване на претенцията.

•
•

Кога и как плащам?
Премията е платима месечно, както е посочено в застрахователната полица. Премията за първия месечен период
на застрахователно покритие се заплаща от Застраховащия/ Застрахования при сключване на застраховката
онлайн по начина, предложен от Застрахователя.
Дължимите следващи месечни плащания следва да бъдат извършени посредством същия начин на плащане
преди началото на всеки застрахователен период, както е посочено в полицата.

Кога започва и кога свършва покритието?
Първият период на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на датата, посочена в полицата, при условие
че премията за първия месец е платена и продължава един месец.
Всеки следващ период на застрахователно покритие продължава един месец и започва в 00.00 часа на датата,
следваща изтичането на предходния месечен период на застрахователно покритие, при условие че премията за
следващия месец е платена, както е посочено в полицата.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен от всяка от страните с едномесечно
предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването ще влезе в сила при изтичане на текущия
застрахователен период.

