Застраховка
Помощ при пътуване
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД,
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Продукт: A3

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?
Застраховката предлага защита на български и чуждестранни граждани при пътуване или престой извън страната
на постоянното им местоживеене. Застраховката е подходяща при еднократни пътувания, като допълнително
улеснение предлага възможността предоставена на ползвателя към основното покритие да се добавят и
допълнителни покрития.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Основни покрития по застраховката:

 Застрахователно обезщетение, за всички
случаи, за които не е посочена коректно целта
на пътуването

 Неотложни
медицински
разходи
вследствие на акутно заболяване или
злополука, включително в резултат на
заболяване от COVID-19
 Разходи за медицинско транспортиране
и репатриране вследствие от злополука,
акутно
заболяване
или
смърт,
включително в резултат на заболяване
от COVID-19
 Смърт на застрахования причинена от
злополука

 Предварително съществуващи заболявания
от каквото и да е естество
 Разходи за последващо лечение след
овладяване на акутното състояние при
заболяване или злополука
 Практикуване на екстремни любителски
спортове и състезания от всякакъв вид,
професионални спортове
 Опит за самоубийство

 Спешна стоматологична помощ

 Военни действия, гражданска война, военен
преврат, акт на тероризъм

Допълнително избираеми покрития:

 Безредици,граждански вълнения, стачки

Отмяна на пътуване
Спасителни разноски
Кражба чрез взлом, загуба или забавяне
на личен багаж
Гражданска отговорност към трети лица
Правна помощ

 Атомни и ядрени експлозии, радиоактивност,
йонизираща радиация
 Заболявания, обявени като пандемия от
Световната
здравна
организация,
новопоявила се болест и/или епидемия с
опустошителен характер.
 Разходи в резултат на карантиниране от
заболяване от COVID-19
 Разходи за тестване за заболяване
COVID-19 без лекарско предписание

от

 Разходи за „Отмяна на пътуване“ в резултат на
заболяване от COVID-19
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Има ли ограничения на покритието?






Лимитът на отговорност за смърт от злополука е до 1 000 (хиляда) евро за всяко застраховано лице
Не се покрива риска „смърт, причинена от злополука“ за лица под 14 години, над 65 години, за
недееспособни лица, както и на лица със загубена трудоспособност над 50%
Лимитът на отговорност за спешна стоматологична е до 300 (триста) евро за всяко застраховано лице
Подлимитът на отговорност за забавяне на личен багаж е до 100 (сто) евро за всяко застраховано лице
Разходи за настаняване в стандартна стая в болнично заведение за не повече от 21 (двадесет и един)
дни в резултат на заболяване от COVID-19.

Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката е валидна за територията, посочена в полицата:


Цял свят без САЩ, Канада и Турция



Цял свят

Какви са задълженията ми?
 Да определя застрахователната сума в евро, освен за допълнителното покритие „Отмяна на пътуване“,
която е в български лева и да ги посоча
 При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката, аз или мой
представител да уведомим Асистанс компанията в срок от 24 часа
 Да изпълня указанията, дадени ми от Асистанс компанията или застрахователя
 Да уведомя застрахователя в посочения в Общите условия срок след завръщането ми в страната в
случай, че сам съм заплатил медицинските разноски

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща в лева еднократно при сключване на застрахователния договор.
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 пътуването, при условие че е платена цялата дължима премия и изтича в 24.00 часа на деня,
посочен за край на пътуването.
Когато към основното покритие е добавено и покритие за отмяна на пътуване, застраховката може да се
сключи не по-късно от 21 дни преди пътуването.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор може да бъде прекратен по желание на застрахования преди началото му или
след това, ако не е настъпило застрахователно събитие

