Комбинирана застраховка „УНИКА за всеки джоб“

Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД
регистрирано в Република България
лиценз № 40/14.09.1998 г.

Продукт: Каско на МПС

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, застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Комбинирана застраховка „УНИКА за всеки джоб“ е гъвкав застрахователен продукт, който включва
покритие по три основни застраховки: „Имущество“, Каско на МПС“ и „Злополука и заболяване“.
Застраховка „Каско на МПС“ осигурява защита на моторни превозни средства (МПС) с български
регистрационни номера и предназначени за движение по републиканска пътна мрежа собственост на
физически лица, на възраст над 20 години. Застраховката предлага пет застрахователни риска, посочени в
раздел „Какво покрива застраховката“, които могат да бъдат избрани самостоятелно или в комбинация по
между си в зависимост от личните изисквания и предпочитания на клиента.

Какво покрива застраховката?
Застраховката покрива пълна загуба или
частична повреда на застрахованото МПС,
съгласно условията на Застрахователната
полица и избраните рисковите покрития:


Щети по време на движение;



Щета на паркинг и вандализъм;



Кражба или грабеж на цялото МПС;



Пожар и експлозия;



Природни бедствия.

Какво не покрива застраховката?
 Щети в резултат на доказана техническа
неизправност;
 Щети от неправоспособен водач или от
водач, управлявал след употреба на
алкохол;
 Щети на МПС, спряно от движение по
установения ред или без валиден годишен
технически преглед;
 Умишлени действия или груба небрежност
на застрахования;
 Вреди вследствие на военни действия,
граждански безредици, тероризъм, стачки,
ядрена експлозия, радиация и други;
 Щети в резултат от управления на МПС в
места забранени за движение или от
самопотегляне на паркирано МПС;
 Щети от използването по време на
състезания или съревнования;
 Други, съгласно Общите условия на
застраховката.

!
!
!

Има ли ограничения на покритието?
Събития и щети, настъпили преди началото
на застраховката;
Косвени вреди (лишаване от ползване,
обезценка, пропуснати ползи, неустойки и
други);
Рискът „Кражба или грабеж на МПС“ в
чужбина не се покрива за територията на
Албания, Руска Федерация, Украйна, Беларус,
Молдова, Литва, Латвия и Естония.

Къде съм покрит от застраховката?
 Територията на Република България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и държавите
членки на Международното споразумение “Зелена карта”, които се намират на територията на
Европа, включително и за територията на Република Турция.
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Какви са задълженията ми?
При сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените
обстоятелства, които са ми известни и са от значение за риска;
Да предоставя застрахованото МПС за оглед и заснемане от застрахователя или чрез
самозаснемане от мен по правила установени от застрахователя, за да влезе в сила
застраховката, за случаите, в които това се изисква;
Да пазя застрахованото МПС, като добър стопанин и да се грижите за доброто му техническо
състояние;
Да съобщя своевременно на застрахователя за всички съществени изменения в използването и/
или състоянието на застрахованото МПС;
Да взема всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване, ограничаване и/или
намаляване на вредите на застрахованото МПС;
При настъпване на застрахователно събитие да уведомя незабавно, но не по-късно от 7 (седем)
работни дни, застрахователя и компетентните органи, а в случай на кражба или грабеж на МПС
най-късно в срок от 24 часа от узнаването за настъпване на събитието;
Да съдействам на застрахователя за установяването размера на щетите и обстоятелствата, при
които са настъпили преди отстраняването им.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор, заплащам цялата премия или първата вноска от нея,
ако е уговорено разсрочено плащане.
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.

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.

Преддоговорна информация
съгласно чл. 324, чл. 326 и чл. 327 ал.1
от Кодекса за застраховането в сила от 07.12.2018 г.

Застраховател, наименование,
правно-организационна форма

Застрахователна
компания
„УНИКА“
АД
е
лицензиран
застраховател, имащ право да извършва дейност по застраховане
съгласно условията на Кодекса за застраховане.

Държава членка на седалището
на застрахователя

Република България

Седалище и адрес
на управление

гр. София 1000,
бул. “Тодор Александров“ № 18.

Ред за подаване на жалби
съгласно правилата на
застрахователя за уреждане
на претенции по чл. 104, ал. 1 КЗ
и интернет страницата, на която
са публикувани

Застраховащият, застрахованият и ползващото лице уведомяват
писмено застрахователя за всички жалби и/или конфликти,
свързани със застрахователната полица.
Жалби по подадени претенции се приемат в Централно
Управление на Дружеството, в отдел Деловодство. За улеснение на
застрахованите лица или третите ползващи лица, жалби могат да
бъдат подавани и в други офиси на застрахователя. В този случай
жалбите постъпили в други офиси се препращат в Централата на
дружеството.
Всички постъпили в дружеството жалби се завеждат в определен
регистър.
Жалби, подадени повторно по въпрос или претенция, по които
застрахователят е изпълнил задължението си за произнасяне, не
се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на
произнесеното становище или се основават на новонастъпили
факти и обстоятелства.
Жалбите, които не се разглеждат от застрахователя, се връщат на
подателя с придружително писмо.
Всички спорни въпроси, за които не е постигнато споразумение
между страните, могат да бъдат отнесени за разрешаване по
компетентност от съответния български съд, по общия ред.

Интернет адрес на правилата
на застрахователя

Политика за управление на жалбите на ЗК „УНИКА“ АД може да
намерите на интернет страницата на компанията www.uniqa.bg.

Подаване на жалби срещу
застрахователя пред държавни
органи на Република България

Жалби срещу застрахователя, в зависимост от естеството им могат
да бъдат подавани пред Комисия за финансов надзор, Комисия за
защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни.
Извънсъдебното решаване на спорове, освен по указаните погоре способи, може да се разглежда и по допустимия от
процесуалния закон начин.

Интернет адрес на доклада
за платежоспособността и
финансовото състояние
на застрахователя

На интернет страницата на компанията www.uniqa.bg може да
намерите доклада за платежоспособността и финансовото
състояние на застрахователя.

Информационен документ
за застрахователен продукт

Информационния документ за този застрахователен продукт е
наличен на хартия и се предоставя на ползвателя на
застрахователна услуга достатъчно време преди сключване на
застрахователния договора заедно с информацията по чл. 326 КЗ .

Предоставяне на съвет относно
застрахователния продукт

Застрахователят или застрахователният посредник, когато
застрахователният продукт се разпространява чрез посредник, не
предоставят съвет относно предложения ми застрахователен
продукт.

Информация
за възнагражденията

Служителите на застрахователя, извършващи директни продажби
(без
застрахователен
посредник),
получават
трудово
възнаграждение, което e включено в застрахователната премия и
се формира в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.
Когато застрахователният продукт се разпространява чрез
застрахователен посредник, последният получава комисиона,
която е включена в застрахователната премия и се формира в
съответствие с изискванията на Кодекса за застраховане.

Приложим закон спрямо
застрахователния договор

Приложимият закон е българският.

Допълнителна информация

В случай, че се наложи ползвателят на застрахователна услуга
да прави плащания, различни от текущи премии и планирани
плащания, след сключване на застрахователния договор,
застрахователят предоставя допълнителна информация за
всяко подобно плащане.
В случай на комбинирана застраховка ползвателят на
застрахователни услуги е информиран, че може да закупи
поотделно всяка от съответните застраховки, след като получи
пълно описание на всяка от тях, включително и информация за
цената.

