Страхування квартири ONLINE
Страхова компанія «УНІКА» висловлює Вам свою повагу та запрошує до співпраці!
Дізнайтесь детальніше щодо умов страхування вашої Квартири Online

Страхові ризики:
■ пожежа, в т.ч. підпал, вибух, удар блискавки;

■ виливання води із комунальних систем;

■ падіння пілотованих літальних апаратів;

■ проникнення води чи інших рідин із

■ стихійні лиха;

■ крадіжка з проникненням (зі зломом),
грабіж, розбій;

сусідніх приміщень;

■ бій скла.

Об’єкт страхування: квартира з внутрішнім оздобленням та домашнім рухомим майном.
Умови страхового захисту
Програма
Умови страхування

Базова

Оптимальна

Дія договору

1 рік, припиняється з моменту виплати за першим
страховим випадком

1 рік,
після страхового випадку договір продовжується до
дати його завершення (в межах страхової суми).

Страхова сума,

150 000 гривень за всю квартиру

15 000 гривень за кожний метр квадратний квартири

Вартість страхування

450 гривень

25,5 гривень за кожний метр квадратний квартири

Ліміти відшкодування за
окремими видами майна

Для стін квартири - до 105 000 грн., для оздоблення - до
30 000 грн., для рухомого домашнього майна - до 15 000
грн.

Без лімітів за категоріями, в межах страхової суми

15 000 гривень

60 000 гривень

Ліміт по ризиках
«Крадіжка», «Грабіж»,
«Розбій»

Доказом наявності рухомого майна в місці страхування є документи на таку одиницю рухомого майна (наприклад,
сервісна книжка, гарантійний талон, рахунок тощо). В разі їх відсутності на одну одиницю рухомого майна
встановлюється ліміт у розмірі 5 000 грн., але не більше вартості нової такої одиниці, за умови надання довідки
компетентних органів.

Ліміт по ризику «Бій скла»

10 000 гривень

Принцип розрахунку збитку

Для стін квартири – ринкова вартість (зі зносом).
Для іншого майна - нова відновлювальна вартість (без зносу).

Франшиза

1 000 гривень

Опція «Експрес-виплата»

Так, до 15 000 гривень
(не стосується ризиків «Крадіжка», «Грабіж», «Розбій»)

Додаткові умови

•
•
•
•

для власних та орендованих квартир
без огляду, без складання переліку рухомого домашнього майна;
без врахування умови виплати у частці,
виплата без урахування зносу для оздоблення та рухомого домашнього майна;

Для отримання додаткової інформації щодо страхування майна
залишайте заявку на сайті uniqa.ua
Опис умов страхування надається в інформаційних цілях і не може бути використаний як частина офіційної угоди.

