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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 Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на малки плавателни
съдове е застрахователен продукт, предназначен за физически или юридически лица, собственици или
ползватели на малки плавателни съдове с регистрация в Република България и с предназначение за лично
и частно ползване. Застраховката покрива гражданската отговорност на Застрахования за вреди на трети
лица, причинени при или по повод използването на плавателния съд за лични цели.
Какво покрива застраховката?


Отговорността на собственика на
плавателния съд, упълномощения капитан на
плавателния съд и лицата, на които същият
повери управлението на плавателния съд
под негово ръководство, както и на лицата,
които се намират на борда на плавателния
съд със съгласието на Застрахования, за
причинени имуществени и неимуществени
вреди на трети лица, в резултат на
застрахователно събитие при или по повод
използването на плавателния съд, вписан в
застрахователната полица.

Какво не покрива застраховката?










Управление на плавателния съд от лице без
нужната правоспособност;
Използване на плавателен съд в състояние на
негодност за плаване или немореходност;
Умишлени действия, виновно бездействие или
груба небрежност;
Употреба на алкохол, наркотици и/или други
упойващи вещества;
Вреди на имущество, намиращо се на борда
на плавателния съд;
Финансови загуби, неустойки, косвени вреди
включително вследствие на прекъсване на
дейност;
Вреди, нанесени на Застрахования, негови
служители и членове на техните семейства,
както и на лица, с които той е в договорни
отношения и намиращи се на плавателния
съд;
Замърсяване въздуха, водата, почвата или
други елементи на околната среда.

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;
Участие в състезания или регати, обучения, тренировки за състезания;
Плаване извън описания в полицата териториален обхват, освен с цел спасяване на човешки живот;
Неспазване на нормативно определените стандарти, правила за безопасност, конвенции,
споразумения, закони и подзаконови актове на Република България, както и на законодателството
на която и да е държава, имаща юрисдикция над водите, в които се използва плавателния съд;
Вреди вследствие на обществени конфликти, военни действия, гражданска война, наличие и
използване на оръжия, терористични или политически действия, стачки.
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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 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 осигуря правоспособен екипаж, съгласно изискванията на ИАМА;

•

Да взема мерки за предотвратяване на вреди, ограничаване или намаляване на размера им, в
случай на събитие.

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.

