Комбинирана застраховка
„У дома и щастлив“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 40/14.09.1998 г.

Продукт: 6Q

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 други.
Какъв е този вид застраховка?
„У Дома и Щастлив“ e модерен и гъвкав застрахователен продукт, който включва покритие по три основни
застраховки: имущество, обща гражданска отговорност и злополука. Ползвателят на застрахователната
услуга може да избере да сключи само застраховка „Имущество“ или да си гарантира максимално
застрахователно покритие, като включи някоя от двете или и двете избираеми застраховки – „Обща
гражданска отговорност“ и „Злополука“. Обхватът на застраховката може да се разшири в зависимост от
личната необходимост на клиента с три допълнителни покрития по избор „Късо съединение“/„Токов удар“,
„Пътуване“, „ Домашен любимец“.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

В зависимост от избрания от клиента пакет,
могат да бъдат покрити следните рискове:

 Събития, настъпили преди началото на
застраховката;

 Пожар, мълния, експлозия, имплозия,
удар от летателен апарат;

 Умишлени действия на застрахования;

 Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане
от тежест при естествено натрупване на
сняг и лед;
 Свличане и срутване на земни пластове;
 Земетресение;
 Наводнение;
 Авария на водопроводни, канализационни
и паропроводни инсталации;
 Счупване на стъкла;
 Удар от пътно превозно средство;
 Домашен асистанс;
 Злоумишлени действия на трети лица,
кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм.
Допълнително избираеми покрития:

 Присъщи недостатъци, нормално
износване, корозия;
 Загуби от обезценка, пропуснати ползи;
 Изхабяване на части или фабричен
дефект;
 Грешки в проектирането, некачествен
ремонт, нарушени строително-технически
норми;
 Подпочвени води;
 Военни действия, гражданска война,
военен преврат, акт на тероризъм;
 Безредици,граждански вълнения, стачки;
 Конфискация, реквизиция,
национализация;
 Атомни и ядрени експлозии,
радиоактивност, йонизираща радиация.

Обща гражданска отговорност;
Злополука;

Има ли ограничения на покритието?

Домашен любимец;



Сгради, подлежащи на събаряне;

Късо съединение/токов удар;



Сгради в строеж или ремонт;

Пътуване.



Фургони, сглобяеми къщи, оранжерии;



Сухопътни превозни средства;



Служебни документи.
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България на адреса, посочен в полицата.

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 полагам грижа за застрахованото имущество и да спазвам изискванията за безопасност;



Да взема мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди и намаляване на размера
им, в случай на събитие;



Да допусна Застрахователя за извършване на оглед след настъпване на застрахователно
събитие и да предоставя поисканите от него документи, пряко свързани с установяване на
събитието и размера на вредите.


Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам цялата премия или първата 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, застраховкaта
се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа без писмено
предупреждение.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие,
отправено до Застрахователя. Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен
период.

