
Застраховка „Злополука на пътниците в средствата  
за обществен превоз“ 
Информационен документ за застрахователния продукт
Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД, ЕИК 121076907 
Република България, гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №2                 Продукт: Задължителна застраховка „Злополука на 
За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 1 3939                   пътниците в средствата за обществен превоз“
Лиценз за извършване на застрахователна дейност №7/15.06.1998 г.
Актуалният информационен документ на Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз” 
може да намерите на www.armeec.bg

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна инфор-
мация за продукта се намира в Кодекса за застраховането, Наредба № 49 за задължителното застраховане и застрахователната полица.  

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ е задължителна застраховка за превозвачите, извършващи 
обществен превоз на територията на Република България. Обект на застраховане са здравето, животът и телесната цялост на пътници-
те в средствата за обществен превоз. За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до 
тях преди качването и след слизането. 

При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск, Застрахователят изплаща на застрахованото лице, а при 
смърт на застрахованото лице – на законните му наследници, застрахователната сума или съответната част от нея.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Злополука на пътниците в средствата за 
обществен превоз“ се сключва за застрахователна сума, 
която представлява горната граница на отговорността на 
Застрахователя. Размерът  на застрахователната сума по 
тази застраховка е нормативно определен в Кодекса за 
застраховането. 

Покритите рискове по застраховката са:

 Смърт вследствие на злополука; 

 Трайна загуба на работоспособност вследствие на зло-
полука. 

За покрит риск се считат също: 

 Изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъ-
кани, причинени от внезапно напрягане на собствени 
сили;

 Инфекциите, при които заразната материя е проник-
нала в организма на пострадалото от злополука лице;

 Телесните увреждания или смъртта, настъпили по вре-
ме на превоза при спасяване на своя или на чужд жи-
вот или на имущество.

Какво не покрива застраховката?
 Война, размирици или действия, имащи военен харак-

тер, терористични актове, бунтове, граждански вълне-
ния и др.;

 Опит за извършване или извършване на престъпле-
ние от общ характер от пътника; 

 Опит за самоубийство или самоубийство на пътника; 

 Заболяване;  

 Преждевременно раждане или аборт на пътника, ос-
вен ако те са предизвикани от настъпилата злополука; 

 Температурни влияния (простуда, измръзване, слън-
чев или топлинен удар), операции, облъчване, инжек-
ции и други лечебни действия на пътника, доколкото 
те не са следствие от настъпила злополука; 

 Алкохолни отравяния и пряко причинени от тях ув-
реждания, употреба на наркотични вещества или те-
хни аналози от пътника; 

 Земетресение или атомни и ядрени експлозии, радио-
активни продукти и замърсявания от тях, радиацион-
но (йонизиращо) лъчение.

Има ли ограничения на покритието?
 Застрахователят не дължи плащане за събития, настъ-

пили извън срока на застрахователното покритие по 
договора;

 Не са обект на застраховката животът, здравето или 
телесната цялост на водачите на превозното средство 
или обслужващия персонал, освен ако не е включено 
доброволно покритие;

 Качването и слизането на пътниците по време на 
движение на превозното средство или извън опре-
делените за тази цел места прекратява действието на 
застраховката, освен ако напускането на превозното 
средство в движение е предизвикано от непосред-
ствена опасност за живота или здравето на пътника; 

 Трайна загуба на работоспособност, настъпила след 
една година от датата на събитието, освен когато съща-
та е определена по установения ред след изтичането 
на едногодишния срок от настъпване на застрахова-
телното събитие и се намира в причинно-следствена 
връзка с него.



Къде съм покрит от застраховката?
 Задължителната застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз” има действие само когато 

застрахователното събитие е настъпило на територията на Република България. При заплащане на допълнителна премия 
покритието може да бъде разширено и за чужбина;

 Когато извънредни причини по време на пътуването наложат отклоняване на летателния апарат или плавателния съд за 
обществен превоз, застраховката има действие за времето на това отклонение. 

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите съществените обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;  

По време на действие на договора:
- Застраховащият е длъжен да обяви пред Застрахователя незабавно след узнаването им новонастъпилите съществени обстоятелствата, 

вкл. всяка промяна на своето име, фирма или наименование, или адрес за кореспонденция;
- да заплащате застрахователната премия  в размера и на падежите, уговорени в застрахователния договор;
- когато застрахователната премия се определя като процент от реализираните приходи, Застраховащият е длъжен ежемесечно да 

предоставя на Застрахователя месечна справка за реализираните приходи, а при поискване да осигури на Застрахователя достъп до 
счетоводните си документи за проверка.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- При настъпване на застрахователно събитие Застраховащият е длъжен да уведоми Застрахователя. Уведомяването може да се 

извърши и от пострадалия пътник /негови близки;
- Застраховащият/Превозвачът е задължен да състави акт за злополука на пострадалия пътник с подробно описание на случая и в 

10-дневен срок да предостави на Застрахователя препис или фотокопие от акта. Ако злополуката е отразена в акт на компетентен 
орган по контрола на съответния вид транспорт, превозвачът снабдява пострадалия пътник или ползващите лица със заверено копие 
от документа и не е необходимо да се съставя друг.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователната премия или първата вноска от нея (когато е договорено разсрочено плащане) трябва да бъде 
платена при сключването на застрахователния договор, но не по-късно от датата на началото на застрахователното покритие, освен 
ако е уговорено друго.

При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде заплащана най-къс-
но на датата, която е посочена в застрахователната полица като падеж на съответната вноска.  

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

Кога започва и кога свършва покритието? 
Договорът за задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществен превоз“ се сключва за срок не по-кратък от една година.

Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата и часа, посочени в полицата за начало, но при условие, че е платена 
дължимата застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане). Застрахователното покритие изтича в 23.59 часа 
на деня, посочен в полицата за край на срока или на деня на предсрочното му прекратяване.

Как мога да прекратя договора?
Застраховка може да бъде прекратена от Застрахования с писмено предизвестие, отправено до ЗАД „Армеец“. Когато застраховател-
ният договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия, Застрахователят има право на премията за изтеклата част от 
договора, като връща на Застраховащия само частта от премията за неизтеклата част, но намалена с административните разходи за 
издаването на застрахователната полица. В случай че по застраховката е изплатено или предстои да се изплати застрахователно обез-
щетение (независимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и за неизтеклата част от 
застраховката.


