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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? 

Застраховка Всички рискове на фотоволтаични и термични соларни централи - Лумикс е застрахователен 
продукт, предназначен за фотоволтаични и термични соларни централи собственост на физически и 
юридически лица, осигуряващ застрахователна защита срещу вреди по застрахованото имущество 
вследствие на внезапно и непредвидимо настъпило събитие от всякакъв характер, с изключение на 
изрично изключените в полицата и приложимите общи условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Какво покрива застраховката? 

Имуществени вреди вследствие на: 

 Всяка пряка, внезапно и 
непредвидимо настъпила вреда по 
застрахованото имущество, която 
Застрахованият не е можел да 
предвиди и срещу която не е 
можел да предприеме адекватни 
предпазни мерки и която е 
настъпила на адреса на 
застраховката и в периода на 
валидност на застрахователния 
договор, с изключение на тези, 
описани в изключенията на 
Общите условия, допълнителните 
клаузи, застрахователната полица 
и добавъците към нея. 

  Какво не покрива застраховката? 

 Събития, настъпили преди началото на 
застраховката; 

 Вреди вследствие на пропадане на 
терена или земетресение; 

 Дефекти, нормално износване, 
корозия, кавитация, наслояване на 
котлен камък, тиня или други; 

 Загуби от обезценка, пропуснати ползи, 
други финансови загуби; 

 Вреди вследствие на умишлени 
действия или груба небрежност; 

 Вреди вследствие на военни действия, 
гражданска война, военен преврат, акт 
на тероризъм; 

 Атомна и ядрена енергия, 
радиоактивност, йонизираща радиация. 

  Има ли ограничения на покритието? 

 Връзки за включване на домакинства 
към фотоволтаични панели за 
генериране на електроенергия;  

 Тръби за студена и топла вода, както и 
други тръби извън термичната система; 

 Щрангове от котела към отоплителните 
тела и обратно извън термичната 
система; 

 Части, които по време на живота на 
застрахованото имущество следва да 
бъдат подменени поради износване, 
като например бушони, светлинни 
източници, филтърни маси и касетки, 
горивни дюзи и др. 
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  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 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. 

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. 
  

  Как мога да прекратя застраховката? 

Застрахователният договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от 
страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването влиза 
в сила от края на текущия застрахователен период. 

 

  Къде съм покрит от застраховката? 

 Територията на Република България на адреса (адресите), посочен/и в полицата. 

  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. 

 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. 

 


