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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информация за про-
дукта се намира в застрахователната полица и Общите условия за застраховка „ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ”, които може да получите още преди сключване 
на застраховката и представляват неразделна част от застрахователния договор. 

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ“ е доброволна застраховка, предмет на която са животът, здравето и работоспособността на физически лица. При 
настъпване на покрит риск застрахователите изплащат на ползващите се лица застрахователната сума или фиксирани парични суми до лимита на 
отговорност за съответния риск. Застраховката може да бъде сключена от физическо или юридическо лице под формата на индивидуален /за едно 
лице/ или групов /за 2 и повече лица/ договор.

Какво покрива застраховката?
Покрити рискове от ЗАД „Армеец“:

 Смърт вследствие на злополука;
 Смърт вследствие на ПТП;
 Трайно намалена работоспособност вследствие на 

злополука; 
 Медицински разходи при хоспитализация и транспор-

тиране или репатриране вследствие на злополука или 
заболяване;

 Разходи за планинско спасяване.
Покрити рискове от ЗЕАД „ЦКБ Живот“:

 Трайно намалена работоспособност над 70% вслед-
ствие на заболяване;

 Разходи за високоспециализирани изследвания при 
болнично лечение на онкологични заболявания, ос-
тър инфаркт на миокарда или мозъчен удар; 

 Медицински разходи за долекуване в домашни усло-
вия след проведена хоспитализация вследствие на 
злополука или заболяване;

 Дневни пари за болничен престой вследствие на зло-
полука или заболяване.

Какво не покрива застраховката?
 Събития, настъпили преди началото или след изтича-

не на периода на застрахователното покритие; 
 Събития, умишлено причинени от застрахования;
 Употреба на алкохол или алкохолно натравяне, нарко-

тици, опиати, стимуланти, упойващи или дрогиращи 
вещества;

 Събития, настъпили при умишлено извършване или 
опит за извършване на престъпление от общ харак-
тер;

 Самоубийство или опит за самоубийство на застрахо-
вания; 

 Предшестващи заболявания, хронични заболявания 
или техните рецидиви;

 Изследвания, диагностика или лечение, които не са по 
лекарско предписание.

Има ли ограничения на покритието?
 Лица с трайно намалена работоспособност, лица от-

говорили положително на писмено поставените от 
застрахователя въпроси във връзка със здравослов-
но състояние и лица над 65 години, могат да се застра-
ховат след индивидуална оценка на застрахователния 
риск и при специални условия;

  Участие в състезание (регламентирано и нерегламен-
тирано), практикуване на опасен спорт или хоби от 
застрахования, военни и терористични действия, ра-
диация, атомни и ядрени експлозии, замърсяване на 
околната среда;

 Медицински разходи за долекуване в домашни усло-
вия след проведена хоспитализация се изплащат (до 
избрания лимит) след минимум 3 дни болничен пре-
стой за всяко събитие вследствие на злополука и само 
веднъж в застрахователната година за събитие вслед-
ствие на заболяване;

 Дневни пари за болничен престой се изплащат при 
минимум 5 дни болничен престой и максимум до 30 
дни в една застрахователна година. При събития, на-
стъпили вследствие на заболяване, обезщетение се 
изплаща само веднъж в една застрахователна година;

 Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” 
за недееспособни лица и лица под 14-годишна въз-
раст.

Пълна информация за изключенията и ограничения-
та може да намерите в Общите условия за застраховка  
„ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ“. 



Къде съм покрит от застраховката?
 Цял свят: за рисковете Загуба на живот вследствие на злополука, Загуба на живот вследствие на ПТП, Медицински 

разходи при хоспитализация и транспортиране или репатриране вследствие на злополука или заболяване, Разходи за 
Високо Специализирани Изследвания при болнично лечение на онкологични заболявания, остър инфаркт на миокарда 
или мозъчен удар и Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука или заболяване. 

 Република България: за рисковете Трайна неработоспособност от 0% до100% вследствие на злополука, Трайна 
неработоспособност над 70% вследствие на заболяване, Разходи за планинско спасяване и Медицински разходи за 
долекуване в домашни условия след проведена хоспитализация вследствие на злополука или заболяване.

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
-  да обявите точно и изчерпателно всички обстоятелства, които са Ви известни и са от значение за риска. 

 По време на действие на договора:
- да заплащате определената застрахователна премия до падежа, определен в полицата.
- да уведомите застрахователите незабавно за всички новонастъпили обстоятелства, които са от значение за риска.

- в случай на промяна на посочения в застрахователната полица адрес, незабавно да уведомите застрахователите.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да представите на застрахователите всички необходими документи, доказващи настъпването на събитието и обстоятелствата, 

свързани с него.
 Задълженията на застраховащия и застрахования са подробно описани в Общите условия на застраховка „ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ”.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща от застраховащия еднократно или разсрочено на равни вноски до или на падежите, посочени 
в застрахователния договор. 

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? 
Срокът на застраховката е от 1 година до навършване на 65 години по индивидуални полици и от 1 година до 3 години по групови 
полици. 
Периодът на застрахователното покритие започва да тече от 0.00 часа на датата, посочена в полицата за начало на застраховката и 
изтича в 24:00 часа на датата, посочена в полицата за край на срока, при условие че е платена дължимата застрахователна премия.

Как мога да прекратя договора?
Застраховащият има право едностранно да прекрати индивидуален застрахователен договор в срок до 30 дни от датата на полу-
чаване на застрахователната полица, застрахователните условия и друга информация, имаща значение за съдържанието на дого-
вора, като отправи до застрахователите едностранно писмено съобщение. В случай на едностранно прекратяване на договора от 
застраховащия, застрахователите връщат платената застрахователна премия или първата вноска от нея в срок до 30 дни от датата 
на получаване на писменото съобщение, ако междувременно не е настъпило застрахователно събитие, като удържат частта, съот-
ветстваща на времето, през което застрахователите са носили риск.

Застрахователният договор може да бъде прекратен по всяко време от действието му с едномесечно писмено предизвестие, от-
правено от всяка една от страните. 


