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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Описание на продукта

Застраховка „УНИКА Здраве” се основава на Общи условия за ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА – в сила от 01.06.2011 г.

В зависимост от  допълнителното застрахователно  покритие застраховката се предлага в два варианта:

• Тарифа „КОМФОРТ” – Застрахователна защита за Дневни пари при болничен престой, включително фиксирана сума

при счупвания на кости и рехабилитация, физиотерапия и лечебна физкултура (ЛФК) след лечение на счупването;

• Тарифа „ПРЕСТИЖ” – Застрахователна защита за Дневни пари при болничен престой, включително фиксирана сума

при счупвания на кости, рехабилитация, физиотерапия и лечебна физкултура (ЛФК) след лечение на счупването и опе-

рации. 

Срок и действие на застрахователния договор

Застраховката се сключва за срок една година с възможност за автоматично продължаване за всяка следваща година чрез

заплащане  на поредната застрахователна премия.

Началото на застраховката е винаги първо число на месец, следващ месеца през който се сключва застраховката. Нача-

лото на застраховката се посочва в полицата.

Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на датата, посочена за начало, но не преди 24:00 часа на датата, на която е пла-

тена премията. За покрития, по които има отлагателни периоди застраховката влиза в сила от 24:00 часа на  датата, на която

изтича съответния отлагателен период.

Отлагателен период

• Общият отлагателен период е два месеца. 

• Не се прилага отлагателен период при лечение, наложено от злополука.

• Специалният отлагателен период за обезщетения за раждане, спонтанен аборт, преглед по време на бременност и

свързани с бременността заболявания и техните последствия е 9 месеца. За преждевременно раждане или спонта-

нен аборт, които при нормално протичане на бременността биха довели до раждане след 9 месеца, се предоставя

застрахователна защита след изтичане на общия отлагателен период.

Отлагателните периоди се изчисляват от датата на началото на застраховката.

Валута на застраховката

Застрахователният договор се сключва в евро (EUR) или лева (BGN), като  разплащанията могат да бъдат: 

• обезщетенията – в съответната избрана валута или равностойността им в лева по фиксинга на БНБ; 

• застрахователните премии – в лева или в EUR, или равностойността им в лева по фиксинга на БНБ.

Застрахователна премия

Застрахователната премия е годишна и се определя в зависимост от избраната тарифа и възрастта на застрахованото

лице.

Застрахователната премия се изчислява отделно за всяко лице. Общата премия е равна на сбора от застрахователните пре-

мии за всяко застраховано лице, като отделно се посочва и общата вноска за Обезпечителен фонд по чл. 311и от КЗ.

Начин на плащане – по банков път, чрез договор за комунални услуги с Райфайзен банк, по ведомост или друг. В случай,

че премиите се плащат в лева, плащането може да се извърши и по електронен път чрез B-Pay, E-Pay. Потребителският

номер на ЗК „УНИКА Живот” АД е 61001.

Застраховани лица

Застраховката се сключва с дееспособни физически лица или юридически лица, които са страна по застрахователните до-

говори (Държател на полица/Договорител).

Застраховката се сключва върху живота на физически лица, включително и върху живота на трети лица.

Възрастта на всяко застраховано лице може да бъде от 0 до 64 години. При семейна застраховка могат да се застраховат

и деца, включително новородени.  

При приемане за застраховане възрастта на всяко лице се определя като разлика между календарната година и годината

на раждане.

Указания



страница 3

Вид и сключване на застрахователен договор

Застраховката може да бъде:

• Индивидуална;

• Семейна (съпруг/а, партньор/ка, деца);

• Групова.

Договорителят има право да избере една от двете тарифи, която се отнася за всички застраховани лица по една полица.

Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение, по образец на застрахователя, което включва и здравна

декларация на лицето, което ще бъде застраховано. 

• Предложението се подписва лично от държателя на полицата и всички застраховани лица. Ако някое от тези лица е

под 18 години, Предложението се попълва и подписва от законните му представители.

• При попълване на здравната декларация:

- ако всички кандидати за застраховане са отговорили с „Не” и на трите въпроса, се пристъпва към издаване на заст-

рахователна полица;

- ако някой от кандидатите за застраховане е отговорил с „Да” на първия или втория въпрос, кандидатът не се при-

ема за застраховане по тази тарифа. В този случай застрахователна полица може да се издаде за останалите кан-

дидати;

- ако някой от кандидатите за застраховане е отговорил с „Не” на първите два въпроса и с „Да” на третия въпрос,

тогава се уточнява вида на спорта и посредникът отправя запитване по имейл до ЦУ, Дирекция „Краткосрочно

застраховане” относно възможността за застраховане на това лице. Решението за приемане за застраховане на

това лице се взема в рамките на същия ден. Възможно е на кандидата за застраховане да бъде предоставен за по-

пълване подробен въпросник относно здравословното му състояние и след това да бъде взето решение за евен-

туалните условия, при които може да бъде приет за застраховане.

Издаване на застрахователна полица

• Застрахователната полица се издава въз основа на коректно попълнено и подписано Предложение за застраховане.

В случаите, когато е необходимо съгласуване с ЦУ, след получаването на одобрението по имейл.

• След подписване на Предложението, клиентът заплаща годишната премия. Застрахователният посредник откъсва

първите два екземпляра на Предложението (оригинал и първо копие) и връчва на застрахования папката, която съ-

държа второ копие на Предложението, Общите условия за здравна застраховка и Специалните условия на застра-

ховката. 

• Оригиналът на Предложението се предоставя на служител на застрахователя в съответния офис на УНИКА, който из-

дава застрахователната полица (оригинал и копие) от информационната система. Полицата се регистрира с кода на

посредника, сключил застраховката, след което се предоставя на посредника за подписване от договорителя и заст-

рахованите лица.

• Оригиналът на полицата се предоставя на договорителя, а подписаното копие на полицата се връща в съответния

офис на УНИКА, където заедно с оригинала на Предложението формират аквизиционното досие на застраховката. 

Застрахователни покрития

Застраховката покрива всички рискове, посочени в таблицата и съгласно лимитите по-долу:

Тарифа „КОМФОРТ”

1. Дневни пари при болничен престой

При стационарен болничен престой поради заболяване, злополука или раждане се изплащат на ден:

a) при заболяване EUR/BGN 35,00

b) при злополука EUR/BGN 70,00

Това обезщетение се изплаща ако злополуката e настъпила по време на застрахователния период и последвалите ле-
чения са извършени не по-късно от 2 години след злополуката, в противен случай се изплаща обезщетение като при
заболяване т. 1 а)

c) раждане EUR/BGN 35,00

общо не по-малко от EUR/BGN 210,00
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Когато вследствие на една и съща злополука или заболяване възникнат застрахователни събития по повече от едно по-

критие, застрахователят изплаща сума за всеки риск поотделно.

A. Допълнителни застрахователни условия 

1. Отлагателни периоди (чл. 8 от Общите условия за Здравна застраховка)

Общият отлагателен период е 2 месеца. Той отпада при злополуки.

Специалният отлагателен период при раждания, спонтанни аборти, прегледи и заболявания свързани с бременността и

2. Фиксирана сума при счупвания (фрактури) на кости

В случай на счупване на кост или счупвания на кости вследствие на злополука, се изплаща обща фиксирана сума.

Тя се определя в зависимост от вида и тежестта на фрактурата:

a) при обикновени/леки фрактури на кости, включително фрактури на лицевия череп, чиято
терапия е била консервативна.

EUR/BGN 250,00

б) при средно тежки фрактури на кости, чиято терапия е била

- хирургическа с остеосинтеза от всякакъв вид или

- консервативна в рамките на необходим от медицинска гледна точка стационарен болничен
престой по-дълъг от 10 дни

EUR/BGN 500,00

в) при тежки фрактури на кости EUR/BGN 750,00

Като тежки фрактури на кости се считат:

- счупвания на кости, при които е извършена хирургическа терапия под формата на протезиране на тазобедрена
става, коляно, глезенна става, рамо, лакът или китка, както и фрактури на прешлени на гръбначния стълб, които
са лекувани хирургически с остеосинтеза от всякакъв вид или протезиране;

- фрактури на черепа с черепно-мозъчна травма.

При няколко костни счупвания вследствие на една и съща злополука – независимо от броя на счупените кости, фик-
сираната сума се изплаща еднократно. При няколко, едновременно настъпили костни счупвания от различен вид и
различна тежест, меродавна за изчислението на фиксираната сума за костни счупвания е най-високо категоризира-
ната фрактура.

При костни счупвания, причинени от различни злополуки, настъпили по различно време фиксираната сума за костни
счупвания се изплаща отделно за всяка една злополука, като гореизложеното е валидно по аналогичен начин. Откъс-
ване на сухожилие от залавното място на костта, отделяне на частици от костта, както и костни фисури и сходни нара-
нявания на костта не се считат за костно счупване. 

3. Фиксирана сума за рехабилитация, физиотерапия и лечебна физкултура (ЛФК)

Допълнително обезщетение за счупване при проведена физиотерапия, рехабилитация и лечебна
физкултура (ЛФК) след проведено лечение на счупването

EUR/BGN 100,00

Тарифа „ПРЕСТИЖ” 

Има покритията на Тарифа „КОМФОРТ”, но предоставя още едно покритие:

4. Фиксирана сума за операции

При болнично лечение, при което застрахованият е подложен на хирургическа интервенция, посочена в Схемата на
групите операции на UNIQA, се изплаща еднократна фиксирана сума за операция.

В зависимост от вида на хирургическата интервенция фиксираната сума възлиза за:

Категория на операции 1 EUR/BGN 750,00

Категория на операции 2 EUR/BGN 1.250,00

Категория на операции 3 EUR/BGN 2.000,00

При извършване на няколко операции едновременно (по време на една анестезия), фиксираната сума за операции
се изплаща само един път, като в случай, че се касае за различни оперативни категории се изплаща обезщетение за
онази оперативна интервенция, която съгласно Схемата на групите операции на UNIQA попада в най-високата група. 

Не се изплащат обезщетения за хирургически интервенции, които не са посочени в Схемата на групите операции на
UNIQA.
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техните последствия е 9 месеца. За преждевременни раждания и спонтанни аборти, които при нормално протичане на

бременността биха довели до раждане след изтичане на 9 месеца, се предоставя застрахователна защита след изтичане

на общия отлагателен период.

2. Дневни пари при болничен престой

За изплащането на дневни пари при болничен престой се изисква представяне на доклад (епикриза) от изписването от

болницата. Той трябва да съдържа следните данни на застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на

раждане, диагноза, протичане на заболяването и продължителност на престоя.

3. Фиксирана сума при счупвания на кости

За изплащането на фиксираната сума при счупвания на кости е необходимо да се представи медицински доклад. До-

кладът  трябва да съдържа следните данни на застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане,

диагноза, заключение от рентгенов преглед или рентгенография на фрактурираната кост, както и вида на терапията.

4. Фиксирана сума за рехабилитация, физиотерапия и лечебна физкултура (ЛФК)

За изплащането на фиксирана сума за рехабилитация, физиотерапия и лечебна физкултура (ЛФК) е необходимо да се

представи заверена физио-процедурна карта. Тя трябва да съдържа следните данни на застрахованото лице: собствено

и фамилно име, дата на раждане, диагноза, вид и брой извършени процедури описани по дати.

5. Фиксирана сума за хирургически операции

За изплащането на фиксирана сума за операции се изисква представянето на епикризата от болницата. Тя трябва да

съдържа следните данни за застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, диагноза, включи-

телно описание и дата на извършената операция, както и продължителността на престоя

6. Преминаване от премия за деца към премия за възрастни

Когато застраховано дете навърши 18 години, то от първо число на следващия месец заплаща дължимата премия за

възрастни лица.

Б. Актуализиране на премиите

1. Застрахователят си запазва правото да актуализира премията 

- когато застрахованият достигне следващата възрастова група, като актуализирането на премията се извършва спрямо

валидния за тази възрастова група размер на премията. 

- ако се промени честота на ползване на обезщетения от застрахованата общност, но само ако тези промени се отна-

сят за всички застраховани с покритие по настоящата Тарифа. 

2. Съществуват следните възрастови групи: 

до 17 години, 18 – 30 години, 31 – 40 години, 41 – 45 години, 46 – 50 години, 51 – 55 години, 56 – 60 години, 61 – 65 години.

3. Актуализиране на премията

Актуализирането на премията влиза в сила от  първо число на месеца, който следва след писменото уведомление на при-

тежателя на полицата.

4. В рамките на един месец, следващ месеца, в който е извършено писменото уведомление, притежателят на поли-

цата/договорителят има право да откаже в писмена форма адаптирането на премията. В такъв случай застраховката ще

бъде прекратена към датата на актуализацията. 

ГОДИШНИ ПРЕМИИ 

във валутни единици (EUR или BGN),

в зависимост от валутата, в която е сключена застраховката 

Възрастова
група

до 17 год. 18 - 30 год. 31 - 40 год. 41 - 45 год. 46 - 50 год. 51 - 55 год. 56 - 60 год. 61 - 65 год.

Тарифа
КОМФОРТ

80.00 94.00 103.00 119.00 143.00 180.00 232.00 296.00

Тарифа 

ПРЕСТИЖ
95.00 111.00 122.00 140.00 169.00 213.00 274.00 350.00

ЗК „УНИКА Живот” АД



страница 6


