
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 намира в други предоставени на клиента документи, като например: общи условия, 
специални условия, застрахователна полица и др.

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка за закупено движимо имущество от държател на банкова платежна карта, удължена гаранция 
на закупеното имущество и разходи за кражба на лични документи и ключове.

Какво покрива застраховката?

Настоящата застраховка покрива 
имуществени загуби и вреди, претърпени 
от картодържател на застрахована дебитна 
банкова карта както следва:

 Защита на покупката 
Осигурява покритие на закупено със 
застрахованата банкова платежна карта 
движимо имущество за следните рискове: 

- Кражба;
- Пожар; 

- Случайно счупване.

 Откраднати документи и ключове
Покрива разходите на картодържател по 
застрахована банкова платежна карта 
за преиздаване на лични документи (вкл. 
документ за регистрация на автомобил) 
и ключове от жилище (вкл. бравата) 
вследствие на: 

- Кражба;
- Грабеж.

 Удължена гаранция

Осигурява покритие на бяла и черна 
техника, закупена със застрахована 
банкова платежна карта, в следствие на: 

- Механична повреда настъпила 
в периода на удължена гаранция, 
която би била покрита по условията 
на оригиналната гаранция на 
производителя.

Какво не покрива застраховката?

  Събития, настъпили преди началото на 
застраховката; 

  Умишлени действия, груба небрежност 
или неполагане на дължима грижа от 
застрахования; 

  Конфискация, реквизиция, 
национализация или други подобни 
мерки; 

  Какъвто и да е акт на тероризъм ;

  Косвени загуби или вреди и 
административни имуществени санкции; 

  незаконни действия на Застрахования в 
нарушение на нормативни актове;

  стареене, нормално износване 
вследствие на употреба, оксидация;

  Други, подробно описани в Общите 
условия за застраховка на държатели на 
банкови платежни карти Изключения.

Има ли ограничения на покритието?

ЗА РИСК ЗАЩИТА НА ПОКУПКАТА:
! Закупено движимо имущество единствено 

за лична употреба или подарък 

! Минимална покупна стойност от 200 
(двеста) лева 

! Покритието е валидно до 30 дни от датата 
на закупуване

ЗА РИСК УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ:

! Покритието влиза в сила след изтичане 
на оригиналната търговска гаранция, и 
е валидно за период от 24 месеца след 
това. 
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Какви са задълженията ми?

•	 Да	дам	писмено	пълни	и	изчерпателни	отговори	на	поставените	от	Застрахователя	въпроси;	

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

•	 Да	уведомя	застрахователя	при	настъпване	на	застрахователно	събитие.

•	 Да	допусна	Застрахователя	за	извършване	на	оглед	и	да	предоставя	поисканите	от	него	
документи при настъпване на събитие. 

Кога и как плащам?
Дължимата годишна/месечна застрахователна премия се плаща от застрахования съгласно 
уговорените в полицата условия.

Кога започва и кога свършва покритието?

Застрахователният договор се сключва за неопределен срок. За начална дата се счита датата на 
активиране на застрахованата банкова карта.

Покритието „Защита на покупката“ е валидно за закупено ново имущество и е в сила за период от 30 дни 
за всяко едно новозакупено имущество от момента на предаването му на Застрахования(включително 
времето, необходимо за транспорт, монтаж и инсталиране) и продължава до прекратяване на 
застраховката, независимо от причината.

Покритието „Откраднати документи и ключове“ започва от началната дата на застраховката, 
посочен в полицата и продължава до прекратяване на застраховката, независимо от причината.

Покритието „Удължена гаранция“ покрива период от 24 месеца, влизащ в сила в деня, следващ 
изтичането на оригиналната гаранция на производителя за съответното имущество (която не е 
по-малко от 24 месеца) и изтичащ 24 месеца след това, освен ако застраховката бъде прекратена 
междувременно, независимо от причината.

Как мога да прекратя договора?

Застрахователният договор се прекратява без неустойки или други разноски от всяка от страните с 
едномесечно предизвестие. 

Застраховката се прекратява и при прекратяване на договора за издаване и ползване на банкова 
карта между Застрахования и Банката. Или при неплащане на три поредни месечни вноски.

Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на цял свят.
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