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Специални
условия

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА КОМБИНИРАНА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „У ДОМА И ЩАСТЛИВ”
I. УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО
Тези условия са приложими само с Общите условия за
застраховане на имущество на физически лица, изменени и
допълнени както следва:

Покрити рискове
1. По тези условия застрахователят обезщетява застрахования
за пълна загуба или частична щета, причинена от рисковете,
посочени по-долу, съгласно посочения в застрахователната
полица пакет.

Пакет “Стандарт”
2. Покрити рискове:
2.1. пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен
апарат или от предмет, паднал от него;
2.2. буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при
естествено натрупване на сняг или лед;
2.3. наводнение.

6.1. за гасене на пожар, разчистване, демонтаж, монтаж и
почистване;
6.2. за транспорт на отпадъци и депониране;
6.3. за установяване на причините и отстраняване на
щетите по инсталацията при авария на водопроводна,
канализационна и паропроводна инсталация.

Пакет “Престиж”
7. Покрити рискове:
7.1. пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен
апарат или от предмет, паднал от него;
7.2. буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при
естествено натрупване на сняг или лед;
7.3. наводнение;
7.4. свличане и срутване на земни пластове;
7.5. злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

3. Застраховани разходи:

7.6. авария на водопроводни,
паропроводни инсталации;

3.1. за гасене на пожар, разчистване, демонтаж, монтаж и
почистване;

7.7. счупване на стъкла;

3.2. за транспорт на отпадъци и депониране.

канализационни

и

7.8. земетресение;
7.9. удар от пътно превозно средство;

Пакет “Комфорт”
4. Покрити рискове:

7.10. щети вследствие на индиректно (непряко) попадение
на мълния.

4.1. пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен
апарат или от предмет, паднал от него;

8. Допълнителни рискове само за движимо имущество:

4.2. буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при
естествено натрупване на сняг или лед;
4.3. наводнение;
канализационни

8.2. грабеж;
8.3. щети по време на транспорт при смяна на адреса;

4.4. злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
4.5. авария на водопроводни,
паропроводни инсталации;

8.1. кражба чрез взлом, кражба чрез използване на
технически средства;

и

8.4. развала на продукти при авария/прекъсване на ел.
захранване на хладилна техника;

4.6. счупване на стъкла.

8.5. счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на
печки, санитарен фаянс.

5. Допълнителни рискове само за движимо имущество:

9. Застраховани разходи:

5.1. кражба чрез взлом, кражба чрез използване на
технически средства;

9.1. за гасене на пожар, разчистване, демонтаж, монтаж и
почистване;

5.2. грабеж;

9.2. за транспорт на отпадъци и депониране;

5.3. щети по време на транспорт при смяна на адреса.

9.3. за установяване на причините и отстраняване на
щетите по инсталацията при авария на водопроводна,
канализационна и паропроводна инсталация;

6. Застраховани разходи:
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9.4. за наемане на алтернативно жилище или хотел;

Добавък „Късо съединение/токов удар”

9.5. за възстановяване на входна врата или ограда;

Този добавък е приложим само с Общите условия за
застраховане на имущество на физически лица и като част
от валидна застрахователна полица.

9.6. за отключване и подмяна на външни брави в случай на
откраднат/загубен ключ.

Годишни лимити на обезщетение
10. Лимити на обезщетение по рискове:
10.1. счупване на стъкла - 10 % от застрахователната сума на
сградата;
10.2. кражба чрез взлом, кражба чрез използване на
технически средства и грабеж - 20 % от застрахователната
сума на движимото имущество, в т.ч.:
10.2.1. пари в брой и ценни предмети, съхранявани:
10.2.1.1. в постоянно обитаеми помещения - лева 200
(двеста);
10.2.1.2. заключени в каса или сейф, в обитаеми помещения
- лева 2 000 (две хиляди);
10.3. за кражба чрез взлом или грабеж на кредитни/дебитни
карти и лични документи - покриват се само служебните
такси за издаване на нови кредитни/дебитни карти и лични
документи;
10.4. за развала на храна в хладилници и фризери - лева
200 (двеста).
11. Лимити на обезщетение за:

По тази застрахователна полица, срещу заплащане на
допълнителна застрахователна премия, застрахователят
покрива щети на имущество вследствие на късо съединение
или токов удар.
Годишен лимит на обезщетение – лева 5 000 (пет хиляди).

Добавък „Пътуване”
Този добавък е приложим само с Общите условия за
застраховане на имущество на физически лица и като част
от валидна застрахователна полица.
По тази застрахователна полица, срещу заплащане на
допълнителна застрахователна премия, застрахователят
покрива щети на застрахованото имущество, настъпили
извън адреса, посочен в застрахователната полица,
вследствие на рискове, покрити по условията на полицата,
при условие, че при настъпване на събитието имуществото
е било използвано като придружаващ багаж и се е намирало
в сграда.
Годишен лимит на обезщетение – лева 2 000 (две хиляди).
Самоучастие на застрахования за рисковете „Кражба чрез
взлом” и „Грабеж” - 25 % от всяко одобрено обезщетение.

II. ЗАСТРАХОВКА “ОБЩА ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ”

11.1. разходи за установяване на причините и отстраняване
на щетите по инсталацията при авария на водопроводни,
канализационни и паропроводни инсталации - лева 500
(петстотин);
11.2. разходи за отключване и подмяна на външни брави/
ключалки
в случай на откраднат/загубен ключ - лева 200 (двеста);
11.3. всички останали разходи:
11.3.1. пакет “Стандарт” - общо лева 1 000 (хиляда);
11.3.2. пакет “Комфорт” - общо лева 2 000 (две хиляди);
11.3.3. пакет “Престиж” - общо лева 3 000 (три хиляди).

Застраховка гражданска отговорност се сключва по Общите
условия за застраховка “Обща гражданска отговорност” на
физически лица, изменени и допълнени както следва:

Покрити рискове
1. По тази застрахователна полица, срещу заплащане
на допълнителна застрахователна премия се покрива
отговорността за вреди на трети лица, причинени от
застрахования в резултат от или вследствие на настъпване на
риск, покрит по условията на застраховката на имуществото
и в срока на нейното действие, при използване за лични
цели на жилището.

Отговорност на застрахователя

Застрахователна сума
12. Застрахователната сума по тези условия е равна на
възстановителната стойност на имуществото към датата на
сключване на застраховката.
13. При определяне на застрахователната сума за база се
взема разгънатата застроена площ на жилището.
14. Ако при настъпване на застрахователно събитие се
установи, че увреденото имущество е подзастраховано, при
определяне на дължимото обезщетение застрахователят
няма да взема предвид подзастраховането, доколкото то не
надхвърля 50%.

Самоучастие
15. Безусловно самоучастие на Застрахования за:

2. Отговорността на застрахователя е ограничена до лимита,
посочен в полицата.

Добавък „Домашен любимец”
Този добавък е приложим само с Общите условия за
застраховка “Обща гражданска отговорност” на физически
лица и като част от валидна застрахователна полица.
По тази застрахователна полица, срещу заплащане на
допълнителна застрахователна премия, застрахователят
покрива:
1. Отговорността на застрахования за вреди на трети лица
вследствие отглеждането на домашни любимци – куче или
котка.
Годишен лимит на отговорност – лева 2 000 (две хиляди).

15.1. риска земетресение – фиксирана сума в размер на 2
(два) % от застрахователната сума;
15.2. разходи за отключване и подмяна на външни брави
в случай на загубен ключ – 50 % от всяко одобрено
обезщетение.

Изменения и допълнения
16. За сключването на застраховката не се изисква писмено
предложение от застрахования.

Самоучастие – 5 % от всяко одобрено обезщетение.
2.
Медицински
разноски
(включително
за
ветеринарномедицински услуги, медикаменти, стационарно
лечение, лабораторни изследвания, рентгенови снимки и
др. подобни) вследствие злополука с домашен любимец –
куче или котка.
Лимит на обезщетение – лева 1 000 (хиляда).
Обезщетяват се действително направените разходи срещу
представяне на документи за разходите по лечението на
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кучето/котката.
3. По този добавък не се предоставя покритие за за кучета от
породите питбул, бултериер, мастиф, шар пей, ротвайлер,
кавказка овчарка, дого аржентино, американски булдог.

IIІ. ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА”
Застраховка Злополука се сключва по Общите условия за
застраховка “Злополука”, изменени и допълнени както
следва:

Предмет на застраховката
1. По тази полица, срещу заплащане на допълнителна
застрахователна премия се застраховат лицата, живеещи
в едно домакинство на адреса, посочен в полицата като
„адрес на застрахованото имущество” и имащи там
постоянно местожителство. Домакинство са лицата без

оглед на родствена връзка помежду им, живеещи заедно в
обособени жилищни помещения и имащи общ бюджет.
2. Покрити рискове:
2.1. смърт от злополука – застрахователят изплаща
застрахователната сума на законните наследници и/или
ползващото лице;
2.2. трайна загуба на трудоспособност от злополука –
застрахователят изплаща на застрахования такъв процент
от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайна
загуба на трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК
(Териториална/Национална експертна лекарска комисия).

ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Застрахователните полици по тези специални условия се
сключват без писмено предложение на застрахования.

Тези Специални условия са приети от УС на ЗК „УНИКА” АД на 22.03.2010 г. и са в сила от 02.04.2010 г., изм. 15.11.2010 г.,
изм. 06.08.2013 г. в сила от 23.09.2013 г., изм. 14.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г., изм. 30.03.2020 г., в сила от 07.05.2020 г.,
изм. 21.08.2020 г., в сила от 21.09.2020 г.

За ЗК „УНИКА“ АД
Подпис:______________________
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