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Продукт: 16

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 “КАСКО” на малки плавателни съдове е застрахователен продукт за физически или юридически
лица, собственици на плавателен съд с регистрация в Република България и с предназначение за лично и
частно ползване.
Какво покрива застраховката?
Клауза “Минимално покритие” покрива пълна
загуба на застрахован плавателен съд в
резултат на:
 Рискове, свързани с условията при плаване
в навигационни води - преобръщане,
засядане, навлизане на вода, потъване;
 Природно бедствие – буря, директно
попадение
на
мълния,
вулканично
изригване, земетресение;
 Пожар, експлозия на борда или извън него;
 Сблъсък с плаващ, подвижен или
неподвижен предмет;
 Аварийни
събития
при
товарене,
разтоварване или преместване на припаси,
принадлежности, оборудване;
 Изчезване на малък плавателен съд.
Клауза “Разширено покритие” покрива пълна
загуба или частична щета на корпуса,
машините, стъкмяването и оборудването на
плавателния съд, в резултат на гореизброените
рискове и в допълнение:
 кражба или грабеж;
 злоумишлени действия (вандализъм);
Клауза “Транспорт” – сключва се само в
комбинация с една от горните две Клаузи и
покрива пълна загуба или частична щета на
застрахован плавателен съд по време на превоз
чрез сухопътен транспорт или ферибот,
включително при товарене на или разтоварване
от превозното средство, в резултат на рисковете:
 пожар или експлозия на борда на
сухопътно превозно средство или ферибот;
 засядане, потъване или преобръщане на
плавателен съд (ферибот);
 преобръщане или дерайлиране на
сухопътно превозно средство;
 сблъскване или контакт с всякакъв външен
предмет, освен с вода.

Какво не покрива застраховката?

 умишлени действия, виновно бездействие
или груба небрежност;

 терористични действия или саботаж;
 обсебване, пленяване, превземане, арест,














затваряне или задържане, конфискация,
реквизиция, както и последиците от тях или
опит за извършването им;
използването на химически, биологични или
биохимични вещества или електромагнитни
полета или вълни, като оръжие;
война, гражданска война, революция,
въстание, бунт или граждански вълнения,
враждебно действие от страна на или
срещу воюваща сила;
йонизираща радиация или замърсяване с
радиоактивност;
увреждане от тежест от естествено
натрупване на дъждовна вода, сняг или
лед директно върху плавателния съд;
управление на плавателния съд от лице без
нужната правоспособност;
негодност за плаване или немореходност;
дефекти в дизайна, конструкцията,
изработката или материалите;
некачествен ремонт или работа по
плавателния съд, неотстранени
неизправности и/или дефекти;
употреба на алкохол, наркотици и/или други
упойващи вещества;
нормална употреба (увреждане на боята,
остъргвания и надрасквания);
овехтяване, амортизация и счупване
поради износване, загниване, стареене на
материали, ръжда, окисляване, корозия.
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Има ли ограничения на покритието?
Покритието е валидно само за лично и частно ползване и се преустановява, ако плавателният съд
бъде отдаден под наем или се използва за стопанска дейност;
Загуби в резултат на участие в състезание или регата, обучения, тренировки за състезания;
Плаване на застрахования плавателен съд извън описания в полицата териториален обхват, освен с
цел спасяване на човешки живот;
Неспазване на нормативно определените стандарти, технологични норми, правила и изисквания, както
и неспазване на конвенции, споразумения, закони и подзаконови актове относно плаването;
Пътувания в плитки и бързи води или преминаване през преливници.

Къде съм покрит от застраховката?
 Плаване във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на
Република България

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 уведомя Застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;
Да полагам грижа за правилната поддръжка и експлоатация на плавателния съд и да спазвам
изискванията за безопасност, произтичащи от законодателството, както и предписанията и
изискванията на компетентните органи и Застрахователя;
•
Да взема мерки за предпазване от причиняване на вреди и намаляване на размера им, в случай на
събитие;
•
При настъпване на събитие да взема всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване,
ограничаване и/или намаляване 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 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, застраховката
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.

