
Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна инфор-
мация за продукта се намира в застрахователната полица, Общите условия на застраховка „Злополука и заболяване“  и Специалните 
условия на застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия“, които 
може да получите още преди сключване на застраховката и представляват неразделна част от застрахователния договор.   

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия“ е доброволна за-
страховка, която се сключва  под формата на групов договор от собственици, ползватели, наематели на спортни/развлекателни съо-
ръжения или организатори на културни и други мероприятия. Застраховат се животът, здравето и работоспособността на физическите 
лица, посетители на спортни и развлекателни съоръжения и различни мероприятия. Правата на застрахован посетител се удостоверя-
ват с билет, абонаментна карта или с друг документ, доказващ наличието на валидна застраховка.
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Какво покрива застраховката?
Застраховка „Злополука на посетителите на спортни и раз-
влекателни съоръжения, културни и други мероприятия“ 
се сключва за застрахователна сума, която се договоря 
между Застрахователя и Застраховащия - собственика, 
ползвателя, наемателя или организатора на мероприяти-
ето, и се посочва в застрахователната полица. Застрахо-
вателната сума представлява максималния лимит на от-
говорност на Застрахователя и се използва като база при 
определяне на застрахователните обезщетения по отдел-
ните рискове. Застраховката покрива следните рискове: 

 Смърт вследствие злополука;

 Трайна загуба на работоспособност вследствие злопо-
лука;

 Медицински разноски вследствие злополука;

 Репатриране вследствие  злополука.

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение 
и не носи отговорност в следните случаи:

 За събития, настъпили преди влизане или след изли-
зането от територията, на която се ползва спортното 
или развлекателно съоръжение, залата или мястото 
на мероприятието;

 За събития, настъпили извън регламентираното ра-
ботно време на спортното или развлекателно съоръ-
жение, залата или мястото на мероприятието;

 При навлизане в охраняеми плажове и басейни извън 
регламентираното работно време на спасителите;

 При неспазване на инструкциите за ползаване на 
спортно или развлекателно съоръжение;

 Събития, настъпили вследствие излагане на опасност 
и умишлено действие от страна на Застрахования;

 Употреба на алкохол или алкохолно натравяне, нарко-
тици, опиати, стимуланти, упойващи или дрогиращи 
вещества;

 Бременност, раждане, аборти или усложнения, свър-
зани с бременността,  лечение на стерилитет, включи-
телно изкуствено оплождане.

Има ли ограничения на покритието?
 Не се покрива риска „Смърт вследствие злополука” за 

недееспособни лица и лица под 14-годишна възраст; 

 Не се изплащат застрахователни обезщетения за ус-
ложнения или смърт, настъпили след изтичане на 
една година от датата на злополуката; 

 Ако Застрахованият има и други застраховки, по кои-
то се покриват рисковете „Медицински разноски“ и 
„Репатриране“, отговорността на Застрахователя е 
пропорционална на отношението на договорения 
лимит на отговорност към общия лимит по всички за-
страховки. 

Пълна информация за изключенията и ограниченията 
може да намерите в Общите условия на застраховка „Зло-
полука и заболяване“ и в Специалните условия на застра-
ховка „Злополука на посетителите на спортни и развлека-
телни съоръжения, културни и други мероприятия“.



Къде съм покрит от застраховката?
 Териториалното покритие по застраховката е валидно за Република България.

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да предоставите на Застрахователя информацията, която е от значение за оценка на риска по застраховката.  

По време на действие на договора:
- да уведомявате посетителите за правата им по застраховката и за задълженията им при настъпване на застрахователно събитие;
- ако е договорено премията да се заплаща за брой реализирани посещения - да уведомявате ежемесечно Застрахователя за броя им, 

както и да осигурите достъп до счетоводните си документи при поискване от страна на Застрахователя;
- ако застраховката е сключена във връзка с еднократно мероприятие – да уведомите Застрахователя за действително присъствалите 

посетители в деня, следващ провеждането на мероприятието;
- да уведомите Застрахователя за промяна в обстоятелствата от значение за застрахователния риск незабавно след узнаването им.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да снабдите Застрахования с необходимите документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и заплащането 

на застрахователната премия;
- да уведомите писмено Застрахователя за настъпили събития, в сроковете описани в Общите условия на застраховката;
- да предоставите на Застрахователя пълна информация за настъпилото събитие и да съдействате за изясняване на обстоятелствата и 

фактите, касаещи застрахователното събитие.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия на застраховка „Злополука и заболяване“ 
и в Специалните условия на застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други 
мероприятия“.

Кога и как плащам?
При сключване на договора заплащате авансова застрахователна премия, изчислена на база очаквания брой посетители. 

За договори, сключени във връзка с еднократни мероприятия, в случай, че са присъствали повече от застрахованите лица, довнасяте 
допълнителна премия след изтичане на мероприятието.

При договори със заплащане на премия за брой реализирани посещения месечната премия се заплаща до датата на падеж, уговорена 
в договора. Авансовата премия се приспада от последната месечна премия по договора.

Застрахователната премия може да се заплаща в брой или по банкова сметка на Застрахователя, в брой или по клиентската сметка на 
застрахователния посредник.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застраховката може да бъде сключена за срок от един ден до една година.

Конкретен посетител се счита за застрахован при закупуването на билета или абонаментната карта, ако е заплатена застрахователна 
премия. Застрахователното му покритие влиза в сила от момента на влизането му на територията на съоръжението/мероприятието и 
изтича в момента на излизане от него. За митинги и шествия началото е един час преди официално обявения от организатора час за 
начало, и изтича един час след официалния край на мероприятието.

Прекратяването на застрахователния договор прекратява и покритието за всички посетители.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно с писмено предизвестие до Застрахователя, ако застраховката е 
сключена за срок не по-малък от една година и ако до края на договора остават не по-малко от три месеца. Когато застрахователният 
договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия, Застрахователят има право на премията за изтеклата част от догово-
ра, като връща на Застраховащия само частта от премията за неизтеклата част, но намалена с административните разходи за издаване 
на застрахователната полица. В случай че по застраховката е изплатено или предстои да се изплати застрахователно обезщетение (не-
зависимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и за неизтеклата част от застраховката.


