ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА”

Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, бул. „Христофор 		
		
Колумб“ №43, Разрешение №8/15.06.1998 г. www.euroins.bg
Продукт:
Злополука на учащи, деца и персонал от учебни и детски заведения
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия на застраховка „Злополука и общо заболяване“, специалните условия за застраховка „Злополука
на учащи, деца и персонал от учебни и детски заведения”, застрахователната полица и другите документи,
които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
По този продукт се застраховат деца, ученици, студенти, преподаватели, административен и помощен
персонал от учебни и детски заведения, на възраст между 1 и 70 години, срещу рискове, свързани с живота,
здравето и телесната цялост. Със застраховката може да се застрахова както едно лице, така и група лица.
Какво покрива застраховката?
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и/или
предшестващи
заболявания, профилактични изследвания
и имунизации, психични заболявания и
разстройства, както и последиците от тях;
x Заболявания, свързани със злокачествени
или доброкачествени образувания, херния,
радикулит, епилепсия и др.
Физиотерапии, рехабилитация и други
подобни;
Събития вследствие употреба на алкохол,
наркотици и упойващи вещества;
Събития вследствие на практикуване на
опасна дейност или спорт – парашутизъм,
алпинизъм, гмуркане на голяма дълбочина
и др.
x
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Застраховката не покрива:
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Основни рискове (поне един от тях трябва
да е включен в покритието)
Смърт вследствие на злополука - като
обезщетение се изплаща застрахователната
сума;
Трайно загубена работоспособност
вследствие на злополука - обезщетението
е в размер на такъв процент от
застрахователната
сума,
какъвто
е процентът на трайна загуба на
работоспособност.
Допълнителни рискове, които може да се
добавят към основните:
Временна неработоспособност над 10
дни вследствие на злополука – до 12 % от
застрахователната сума, но не повече от
600 лева;
Временна неработоспособност над 20 дни
вследствие на заболяване — до 8 % от
застрахователната сума, но не повече от
400 лева;
Медицински разходи вследствие на
злополука или заболяване — до 10% от
застрахователната сума, но не повече от
300 лева;
Разходи за медицински транспорт – до 10 %
от застрахователната сума, но не повече от
300 лева;
Разходи за стоматологично лечение
вследствие на злополука — до 3 % от
застрахователната сума, но не повече от
150 лева.
Минималната застрахователна сума за едно
лице е 1 000 лева.

Какво не покрива застраховката?

Има ли ограничения на покритието?
! Рискът „смърт” не се покрива за малолетни
лица и за лица, поставени под пълно
запрещение.
! Обучаващи се задочно, във вечерни училища
или курсове не могат да бъдат застраховани
по тази застраховка.

Къде съм покрит от застраховката?
√ Покритието е валидно само за събития, настъпили на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Когато сключвате застраховката Вие трябва да обявите всички обстоятелства, които са Ви
известни и имат отношение към застрахователния риск, както и да отговорите точно и
изчерпателно на всички въпроси, поставени Ви от застрахователя;
При настъпване на застрахователно събитие трябва да уведомите писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД
в срока и по реда, посочени в общите условия, както и да представите всички документи,
необходими за установяване на основанието и размера на застрахователната претенция.

Кога и как плащам?
В полицата се договаря начина на плащане – еднократно, преди влизане в сила на полицата,
или на разсрочено плащане на вноски.
Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на
падеж, посочена в полицата.
Дължимата сума може да бъде платена на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:
• директно (в брой или по банков път) или
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Покритието започва с началото на срока на застраховката, посочен в полицата, при условие
че е заплатена цялата премия или първата вноска по нея – в случай на разсрочено плащане
на премията.
Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Чрез писмено уведомление за прекратяване, считано от датата на получаването му от
застрахователя.

