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„Здраве и Спокойствие“
Специални условия „Дневни пари Престиж“
Застрахователна защита за Дневни пари при болничен престой включително фиксирана сума при счупвания на кости и операции

Тези специални условия се прилагат само заедно с Общите
условия за Здравна (медицинска) застраховка „УНИКА за нашето здраве“, като част от валидна застрахователна полица.

в) при тежки фрактури на кости

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 гръбначния стълб, които са лекувани хирургически с остеосинтеза от всякакъв
вид или протезиране

Застраховката се сключва в евро (EUR) или лева (BGN), по
желание на застраховащия.
Застрахователната защита обхваща изплащане на обезщетения под формата на предварително фиксирани парични
суми за необходим от медицинска гледна точка стационарен
престой поради заболяване, злополука или раждане, както и
за счупвания на кости и хирургически операции на застрахованото лице в следния обхват:

1. Дневни пари при болничен престой (чл.26 от Общите условия на застраховката)
При стационарен болничен престой застрахователят изплаща фиксирано обезщетение за всеки ден, в който застрахованото лице е било хоспитализирано след настъпване на
застрахователното събитие, както следва:
a) при заболяване

EUR/BGN 35,00

б) при злополука

EUR/BGN 70,00

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

EUR/BGN 35,00

общо не по-малко от

EUR/BGN 210,00

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

EUR/BGN 750,00

- фрактури на черепа с черепно-мозъчна травма
При няколко костни счупвания вследствие на една и съща
злополука – независимо от броя на счупените кости, фиксираната 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 категоризираната
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.
Откъсване на сухожилие от заглавното място на костта, отделяне на частици от костта, както и костни фисури и сходни
наранявания на костта не се считат за костно счупване.

3. Фиксирана сума за операции (В изменение на
чл.27 от Общите условия на застраховката)
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

- хирургическа с остеосинтеза от всякакъв вид или

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.

- консервативна в рамките на необходим от медицинска
гледна точка стационарен болничен престой по- дълъг
от 10 дни
EUR/BGN 500,00

Не се изплащат обезщетения за хирургически интервенции,
които не са посочени в Схемата на групите операции на
UNIQA.

б) при средно тежки фрактури на кости, чиято терапия е
била:
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спрямо валидния за тази възрастова група размер на
премията.

4. Размер на застрахователно обезщетение(чл.17,
ал.2 от Общите условия на застраховката) :
Застрахователната защита обхваща всички изброени в т.1-3
застрахователни обезщетения, като размера на застрахователното обезщетение зависи от протичането на заболяването, респективно от злополуката, както и на извършеното
медицинско лечение. В зависимост от конкретния развой
на заболяването, респективно на злополуката, както и на извършеното медицинско лечение, се изплащат – в случай, че
е приложимо както Дневни пари за болничен престой (т.1),
така и Фиксираната сума за костно счупване (т.2) и фиксирана сума за операция (т.3).

- ако се промени честотата на ползване на обезщетения
от застрахованата общност, но само ако тези промени
се отнасят за всички застраховани с покритие по настоящите Специални условия.
Застрахователната премия се определя съгласно следните
възрастови групи:
18 - 30 години
31 - 40 години
41 - 45 години
46 - 50 години

5. Отлагателни периоди

51 - 55 години

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

56 - 60 години

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 спонтанен аборт, които при нормално протичане на бременността
биха довели до раждане след 9 месеца, се предоставя застрахователна защита след изтичане на общия отлагателен
период.

Актуализирането на премията влиза в сила от първо число на месеца, който следва след писменото уведомление на
притежателя на полицата.

61 - 65 години

В рамките на един месец, следващ месеца, в който е извършено писменото уведомление, застрахованото лице има
право да откаже в писмена форма адаптирането на премията. В такъв случай застраховката ще бъде прекратена към
датата на актуализацията.

6. Застрахователна премия (чл. 12, ал. 1, т.1 и ал 8,
т.2 и 3 от Общите условия на застраховката)

7. Заключителни разпоредби

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

1. При противоречие между настоящите специални условия
и общите условия, се прилагат разпоредбите на настоящите
специални условия.

6.1. Застрахователят си запазва правото да актуализира премията:

2. При противоречие между настоящите специални условия
и/или общите условия с условията в застрахователната полица, се прилагат условията записани в застрахователната
полица.

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

Настоящите специални условия са приети с решение на УС на ЗК „УНИКА Живот“ АД от 02.02.2016 г. и влизат в сила от
04.04.2016 г

Долуподписаният,____________________________________________________________________________________________
декларирам, че получих екземпляр от настоящите специални условия, съдържащ 2 (две) страници, запознат съм със съдържанието им и ги приемам.

Дата:_____________

Подпис: ____________
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