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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 др. 

Какъв е този вид застраховка? 
„Бизнес план“ e комбинирана застрахователна полица, предназначена специално за нуждите на малкия и 
среден бизнес. Съвременен продукт, който предлага избор от седем застраховки и три степени на 
застрахователна защита, групирани в следните пакети: Стандарт, Комфорт и Престиж.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Има ли ограничения на покритието? 

 Сгради, съоръжения в процес на 
строителство, изграждане, реконструкция 
или монтаж; 

 Моторни превозни средства, каравани, 
ремаркета, железопътен транспорт, 
плавателни съдове, въздухоплавателни 
средства; 

 Документи и информационни носители; 

 Стенописи и стъклописи; 

 Растения, животни, птици, риби, кошери с 
пчели; 

 Рудници и мини, язовирни стени, диги, 
валове, канали и други подобни; 

 Електро и телекомуникационни 
инсталации извън сградите, 
ветрогенератори, фотоволтаици, соларни 
панели, кулокранове, наблюдателни кули 
(вишки). 

  Какво покрива застраховката? 

По продукт „Бизнес план“ могат да бъдат 
покрити една или няколко от следните 
застраховки: 

 Имущество 
Покрива пълна загуба или частична 
вреда на движимо и недвижимо имущество. 

 Обща гражданска отговорност 
Покрива отговорността на застрахования за 
вреди, причинени на трети лица, вследствие 
на упражнявана от него дейност. 

 Отговорност на работодателя 
Покрива имуществени и неимуществени 
вреди от трудова злополука, която е 
причинила временна нетрудоспособност, 
трайна неработоспособност над 50 % или 
смърт на работника или служителя при или 
по повод изпълнение на задълженията им по 
трудов договор. 

 Злополука 
Покрива смърт, трайна или временна загуба 
на трудоспособност вследствие на злополука 
на работник или служител.  

 

Допълнително избираеми застраховки 
само при сключена застраховка 
Имущество: 

Прекъсване на дейността; 

Авария на машини; 

Електронно оборудване. 

 

 

 

 

 

  Какво не покрива застраховката? 
 Събития, настъпили преди началото на 

застраховката; 
 Умишлени действия на застрахования; 
 Присъщи недостатъци, нормално 

износване, корозия; 
 Загуби от обезценка, пропуснати ползи; 
 Изхабяване на части или фабричен 

дефект; 
 Грешки в проектирането, некачествен 

ремонт, нарушени строително-технически 
норми; 

 Подпочвени води; 
 Военни действия, гражданска война, 

военен преврат, акт на тероризъм; 
 Безредици,граждански вълнения, стачки; 
 Конфискация, реквизиция, 

национализация; 
 Атомни и ядрени експлозии, 

радиоактивност, йонизираща радиация. 
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  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 15 (петнадесет) дни от датата на падежа без писмено 
предупреждение. 

 

  Какви са задълженията ми? 

 Да определя застрахователната сума и да я посоча; 

 Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от застрахователя въпроси; 

 Да полагам грижа за застрахованото имущество и да спазвам изискванията за безопасност; 

 Да взема мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди и намаляване на размера 
им, в случай на събитие; 

 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 цялата премия или първата 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 или в брой. 

  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. 

 

  Къде съм покрит от застраховката? 

 Територията на Република България на адреса, посочен в полицата. 


