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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?  

Застраховката осигурява защита при злополука върху живота, здравето и телесната цялост на физически 
лица, водачи и пътниците в моторни превозни средства (МПС). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Какво не покрива застраховката? 

 Заболяване от каквото и да е естество; 

 Злополука, причинена от 
неправоспособен водач или от водач, 
управлявал след употреба на алкохол 
и/или други упойващи вещества; 

 Злополука, вследствие на война, 
размирици, бунтове, граждански 
вълнения, тероризъм, атомни и ядрени 
експлозии и др; 

 Съзнателно излагане на опасност, 
извършване на или опит за извършване 
на престъпления, опит за самоубийство 
или самоубийство; 

 Земетресение; 

 Температурни влияния (измръзване, 
слънчев или топлинен удар, слънчеви 
изгаряния); 

 Злополука по време на тренировки, 
състезания, съревнования, изпитания; 

 Други, съгласно Общите условия на 
застраховката. 

 

  Какво покрива застраховката? 

Застраховката покрива злополуки, 
настъпили със застрахованите лица по 
време на качване, пътуване или слизане от 
превозно средство, като изплаща 
обезщетения за следните рискове:  

 Смърт, вследствие на злополука; 

 Трайна загуба на работоспособност, 
вследствие злополука. 

Застрахователната сума е договорената 
парична сума, представляваща горна 
граница на отговорността на застрахователя 
по застраховката. Застрахователната сума е 
еднаква за всяко регистрирано място в 
превозното средство. 

 

 

 

 

 

  Има ли ограничения на покритието? 

 Злополуки, настъпили преди началото 
на застраховката; 

 Возещи се пътници извън установения 
брой седящи места в превозното 
средство. 

 
 

http://www.uniqa.bg/
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  Кога и как плащам? 

При сключване на застраховката трябва да заплатите общата дължима сума (включително 
застрахователна премия и данък) или първа разсрочена вноска от нея, в случай на разсрочено 
плащане. При уговорено разсрочено плащане трябва да заплащате всяка следваща вноска най-късно 
на посочените в Застрахователната полица падежи. 

Плащането може да се извърши на каса, чрез банков превод или чрез интернет страницата на 
застрахователя: www.uniqa.bg (само за полици на физически лица). 

 

  Кога започва и кога свършва покритието? 

Застрахователното покритие започва от момента на качване в превозното средство и завършва при 
слизане от него. 

Застраховката се сключва за срок от една година и влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ деня 
на сключването и (освен ако в полицата е уговорено друго) при условие, че е платена цялата 
дължима или първа вноска от разсрочената застрахователна премия и изтича в 24:00 часа на деня, 
посочен като неин краен срок. При неплащане на разсрочена вноска застраховката се прекратява 
след изтичане на 15 дни от датата на падежа на вноската.  

  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. 

 

  Какви са задълженията ми? 

 При сключване на застрахователния договор да обявите точно и изчерпателно съществените 
обстоятелства, които са Ви известни и са от значение за риска; 

 Да съобщите своевременно на застрахователя за всички обстоятелства, в резултат на които 
рискът може да бъде значително увеличен; 

 При настъпване на застрахователно събитие да уведомите застрахователя в срок не по-късно от 5 
(пет) работни дни от узнаването; 

 Да изпълните всички указания, дадени от застрахователя при настъпване на застрахователно 
събитие. 

  Как мога да прекратя застраховката? 

Застрахователният договор може да бъде прекратен от застрахования с едномесечно писмено 
уведомление и връщане на застрахователната полица на застрахователя. Прекратяването влиза в 
сила от края на текущия застрахователен период. 
 

 

http://www.uniqa.bg/

