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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,  Общите условия по застраховка „Злополука и заболяване“ и  Специални условия по застраховка  „Спасителни раз-
носки“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор.    

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Спасителни разноски“ е доброволна застраховка, предмет на която са животът, здравето и работоспособността на физически лица. Предназ-
начена е за български граждани и чужденци на възраст до 69 години, които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и трениро-
въчни мероприятия на територията на Република България. На застрахованите лица се осигурява морско или планинско издирване и спасяване по суша, 
въздух и вода, включително подводно издирване и спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспорт. Застраховката може да бъде сключена от 
физически или юридически лица под формата на индивидуален (за едно лице) или групов (за 2 или повече лица) договор.

Какво покрива застраховката?
Застраховката се сключва за застрахователна сума, догово-
рена между страните. Застрахователната сума представлява 
горната граница на отговорността на Застрахователя и слу-
жи като основа за изчисляване на застрахователните обез-
щетения. Отговорността на Застрахователя е до размера на 
договорения лимит, независимо от броя на настъпилите за-
страхователни събития през периода на застрахователното 
покритие. Застраховката се сключва за следните рискове:  

 Смърт вследствие на злополука; 

 Трайна загуба на работоспособност вследствие на злопо-
лука; 

 Спасителни разноски.

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не изплаща обезщетения за:

 Събития, настъпили преди началото или след изтичане 
на периода на застрахователното покритие; 

 Навлизане в неохраняеми водни площи, включително 
охраняеми плажове и басейни извън регламентираното 
работно време на спасителите;

 При навлизане в бурно море (червен и черен флаг);

 Скокове във водоеми (в това число охраняеми) от скали 
или други възвишения на сушата или от плавателни съдо-
ве;

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

 Употреба на алкохол или алкохолно натравяне, наркоти-
ци, опиати, стимуланти, упойващи или дрогиращи веще-
ства;

 Бременност, раждане, аборти или усложнения, свързани 
с бременността,  лечение на стерилитет, включително из-
куствено оплождане;

 Предшестващи заболявания; хронични заболявания или 
техните рецидиви;

 Дентално лечение;

 Изследвания, диагностика или лечение, които не са по 
лекарско предписание, както и за протези, коригиращи 
устройства или оборудване, очила/лещи.

Има ли ограничения на покритието?
 Застраховат се физически и психически здрави лица на 

възраст до 69 години. Не се покрива рискът „Смърт вслед-
ствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 го-
дишна възраст; 

 Упражняване на високорискови и екстремни спортове от 
Застрахования се покриват само при изрично допълни-
телно договаряне и срещу заплащане на допълнителна 
премия;

 Не се изплащат застрахователни обезщетения за услож-
нения или смърт, настъпили след изтичане на една годи-
на от датата на злополуката; 

 Ако Застрахованият има и други застраховки, покриващи 
риска „спасителни разноски“, отговорността на Застрахо-
вателя е пропорционална на отношението на договоре-
ния лимит на отговорност към общия лимит по всички 
застраховки.

Пълна информация за изключенията и ограниченията може 
да намерите в Общите условия на застраховка  „Злополука и 
заболяване“ и Специалните условия на застраховка „Спаси-
телни разноски“. 



Къде съм покрит от застраховката?
 Териториалното покритие по застраховката е валидно само за 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 за промяна в обстоятелствата от значение за застрахователния риск незабавно след узнаването им.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да уведомите писмено Застрахователя в срокове, 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.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователната премия трябва да бъде платена при сключването на застрахователния договор. Не се допуска разсрочване 
на застрахователната премия.

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

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

Периодът на застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен в полицата за начало и изтича в 23:59 часа на деня, 
посочен в полицата за край, 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. 
Предстрочното прекратяване на договора прекратява покритието за всички застраховани лица.

Застрахователното покритие за конкретен Застрахован се прекратява в 23:59 ч. на деня на напускането му, когато напуска групата на застрахо-
ваните преди изтичане на срока по полицата.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно с писмено предизвестие до Застрахователя, ако застраховката е сключе-
на 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 договора, 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 (независимо от неговия размер), 
Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и за неизтеклата част от застраховката.


