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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информация за 
продукта се намира в застрахователната полица и Общите условия на застраховка „Злополука и заболяване“, които може да получите още преди 
сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор.   

Какъв е този вид застраховка?
Универсална застраховка „Злополука“ е доброволна застраховка, предмет на която са животът, здравето и работоспособността на физически лица. 
При настъпване на покрит риск Застрахователят изплаща на ползващите се лица суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за 
съответният 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?
Застраховката се сключва за застрахователна сума, 
договорена между страните. Застрахователната сума 
представлява горната граница на отговорността на За-
страхователя и служи като основа за изчисляване на за-
страхователните обезщетения. 

Покрити рискове:
 Смърт вследствие  злополука;

 Трайно намалена работоспособност вследствие  зло-
полука; 

 Временна неработоспособност вследствие злополука 
над 10 дни;  

 Медицински разноски и/или репатриране, вследствие 
на злополука;

Покритието е валидно както при трудови, така и при бито-
ви злополуки.

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;

 Дентално лечение;
 Изследвания, диагностика или лечение, които не са по 

лекарско предписание, както и за протези, коригира-
щи устройства или оборудване, очила/лещи;

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

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 69 години могат да се застра-
ховат след индивидуална оценка на застрахователния 
риск и при специални условия;

 Участие в организирани спортни състезания и/или 
тренировки, практикуване на високорискови дей-
ности и спортове от застрахования, военни и теро-
ристични действия, радиация, атомни и ядрени екс-
плозии, замърсяване на околната среда, слънчев и 
топлинен удар се покриват само при изрично допъл-
нително договаряне и срещу заплащане на допълни-
телна премия;

 Обезщетения за временна неработоспособност се из-
плащат до два пъти, когато застраховката е сключена 
за една година и само веднъж, когато застраховката е 
сключена за по-кратък срок;

 Застрахователни обезщетения за трайно намалена 
работоспособност или смърт се изплащат ако трайно 
намалената работоспособност/смъртта са настъпили 
най-късно до една година от датата на злополуката;

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

Пълна информация за изключенията и ограниченията 
може да намерите в Общите условия по застраховка „Зло-
полука и заболяване“. 



Къде съм покрит от застраховката?
 Република България;
 Срещу заплащане на допълнителна премия покритието може да се разшири и извън територията на Република България. 

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 уведомите Застрахователя незабавно за всички новонастъпили обстоятелствата, които са от значение за риска.
- в случай на промяна на посочения в застрахователната полица адрес, незабавно да уведомите Застрахователя.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да представи на Застрахователя 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 “Злополука и заболяване”.

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 ден до 1 година в зависимост от желанието на клиента. 
Периодът на застрахователното покритие започва да тече от 0.00 часа на деня, посочен в полицата за начало и изтича в 23:59 часа 
на деня, посочен в полицата за край на срока, при условие че е платена дължимата застрахователна премия.
За лицата, посочени в списъка на застрахованите при сключване на застраховката застрахователното покритие влиза в сила в 00:00 
часа на датата посочена за начало в застрахователната полица, при условие, че застрахователната премия е платена в уговорените 
размер и срок.
За лицата, които се включват към групата на застрахованите застрахователното покритие започва в:
- 00:00 ч. на деня, следващ уведомяването на Застрахователя, когато лицето заема мястото на напуснал застрахован или
- в 00:00 ч. на деня, следващ заплащането на допълнителна премия за това лице;
Застрахователното покритие изтича в 23:59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или на деня на предсрочното му 
прекратяване. Предсрочното прекратяване на договора прекратява покритието за всички застраховани лица.
Застрахователното покритие за конкретен застрахован се прекратява в 23:59ч. на деня на напускането му, когато напуска групата на 
застрахованите преди изтичане на срока по полицата.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно с писмено предизвестие до Застрахователя. В случай на пре-
кратяване на застрахователния договор преди изтичане на застрахователния период Застрахователят има право на съответната 
премия само за частта от застрахователния период, през който е носил покритие. В случай, че по застраховката е изплатено или 
предстои да се изплати застрахователно обезщетение (независимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена 
премия, включително и за неизтеклата част от застрахователния период.


