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

Продукт: 36

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?
Застраховката е предназначена за сключване от лица, предлагащи услуги по настаняване и осигурява
застрахователна защита за техни гости, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, палатки,
каравани и други места за подслон.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

В зависимост от избраните варианти, могат
да бъдат покрити някои от следните рискове:

 Болести от каквото и да е естество

 Медицински разходи вследствие на
злополука или акутно заболяване на
гостите

 Навлизане в неохраняеми водни площи

 Разходи за репатриране вследствие
злополука или акутно заболяване на
гостите
 Кражба или грабеж на личен багаж на
гостите
 Гражданска отговорност на гостите към
трети лица
 Смърт или трайна загуба на
трудоспособност от злополука на госта

 Температурни влияния
 Участие в състезания или спорт като
професионален играч, практикуване на
опасен спорт или хоби
 Използване на атракционни съоръжения
 Умишлени действия на госта
 Престъпления от общ характер
 Употреба и въздействие на алкохол,
опиати и наркотици, опит за самоубийство
 Военни действия, гражданска война,
военен преврат, акт на тероризъм
 Атомни и ядрени експлозии,
радиоактивност, йонизиращо лъчение
 Заболявания, обявени като пандемия от
Световната здравна организация,
новопоявила се болест и/или епидемия с
опустошителен характер.

Има ли ограничения на покритието?
!

Кражба или грабеж на багаж от палатки,
каравани и балкони
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България

Какви са задълженията ми?
• Да определя застрахователната сума и да я посоча
• При настъпване на събитие, покрито по условията на застраховката, съм длъжен да уведомя
госта за изискванията на застрахователя във връзка със задълженията му принастъпване на
застрахователно събитие, както и да окажа съдействие на госта за изпълнение на задълженията
му, в това число:
-

Да уведоми администрацията на хотела незабавно, но не по-късно от 24 часа, а в случай на
кражба или грабеж и съответните органи на властта;

-

Да съдейства на хотела и застрахователя, в случай на кражба и грабеж – и на съответните
органи на властта за установяване на размера на щетите.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща по начин, указан в застрахователната полица (eднократно, при
сключване на застрахователния договор или месечно при деклариране на брой нощувки).
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, при условие че застрахователната премия е платена по начина, указан в полицата и изтича
в 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката.
Индивидуалното застрахователно покритие за всеки гост започва от момента на регистриране за
настаняване в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, палатки, каравани и други места за подслон
и изтича при окончателното му напускане.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие, отправено
до Застрахователя. Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен период.

