Планинска застраховка
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА Живот“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 27 – ЖЗ от 10.08.1998 г.

Продукт: Планинска застраховка

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, прекратяване на договора 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?
Застрахователен продукт, предназначен за финансово обезпечаване на медицински разходи, направени от
застрахования, които са възникнали във връзка с настъпила злополука и/или заболяване. Може да се
използва при спортна или туристическа дейност в планината, както и при упражняване на хоби.
Застраховката се предлага в един основен пакет - Стандарт и два допълнителни избираеми, които могат да
се добавят към основния – пакет Екстремен спорт или хоби и пакет Спасяване с хеликоптер.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Рискове, свързани с живота,
работоспособността и телесната
цялост на физически лица за
рисковете и условията, описани подолу за времето, през което
упражняват хоби, спортна или
туристическа дейност в планината. В
зависимост от избрания от
ползвателя пакет, могат да бъдат
покрити следните рискове:

 Не се застраховат за риска „Смърт от
злополука“ лица под 14-годишна възраст,
лица над 70 години, както и
недееспособни лица.

 Смърт и трайна
неработоспособност от злополука.
 Спасителни разноски, медицински
разходи, разходи за евакуация,
разходи за репатриране.

 Не се застраховат лица със загубена
работоспособност над 50%.

Има ли ограничения на покритието?


Упражняване на екстремен спорт или
хоби, ако това не е договорено изрично в
полицата.



Участие в организирани състезания,
залегнали в спортните календари на
съответните федерации или клубове.



При подготовка, опит или извършване на
престъпление, участие в побой или
физическа саморазправа.



Събития, настъпили при употреба на
алкохол, медикаменти или наркотични
вещества; Съзнателно излагане на
опасност, самоубийство или опит за
такова.



Земетресение.



Война, революция, тероризъм, атомни и
ядрени експлозии и всякакви прояви,
свързани с военни или терористични
действия.

Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователното покритие е валидно на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?


Да определя застрахователната сума и да я посоча.



Да осигуря вярна и пълна информация, необходима за сключване на договора.



Да платя изцяло застрахователната премия.



Да съхранявам получените разписки за успешно направено плащане.
 Да подавам вярна информация при сключване на застрахователен договор
Кога и как плащам?



При сключване на застрахователния договор заплащам цялата премия еднократно.



Плащането може да се извърши на каса, чрез банков превод, E-pay или чрез интернет страницата
на застрахователя: www.uniqa.bg.

Кога започва и кога свършва покритието?


Застрахователният договор влиза в сила в 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната
полица като начало на застраховката, при условие, че е платена премията.



Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да се прекрати предсрочно с писмено уведомление от
застраховащия при условия и ред, посочени на интернет страницата ни: www.uniqa.bg.

