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 пътниците в обществения транспорт
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в Наредба
№ 49 от 16.10.2014 г., Кодекса за застраховането, застрахователната полица и другите документи, които
са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Това е застраховка, която е длъжен да сключи и да поддържа всеки превозвач, който извършва
обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията
на Република България. Обект на застраховане по тази застраховка са здравето, животът и телесната
цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт.
Какво покрива застраховката?

x

√ Застрахователната сума за всяко събитие за
всеки пътник не може да бъде по-малка от
50 000 лева.

x Заболяване от каквото и да е естество на
пътника;
x Война, размирици или действия, имащи
военен характер, бунтове, граждански
вълнения и други;
x Опит за самоубийство или самоубийство на
пътника;
Преждевременно раждане или аборт на
пътника, освен ако са предизвикани от
настъпилата злополука;
Температурни
влияния
(простуда,
измръзване, слънчев или топлинен
удар), освен ако те са предизвикани от
настъпилата злополука;
Алкохолни отравяния и пряко причинени
от тях увреждания, употреба на наркотични
вещества или техни аналози от пътника.
x

За покрит риск се считат също:
√ изкълчванията,
обтяганията
или
скъсванията на тъкани, причинени от
внезапно напрягане на собствени сили;
√ инфекциите, при които заразната материя
е проникнала в организма на пострадалото
от злополука лице;
√ телесните увреждания или смъртта,
настъпили по време на превоза при
спасяване на своя или на чужд живот или
на имущество.

Застраховката не покрива:

x

√ Смърт – като обезщетение се изплаща
застрахователната сума;
√ Трайна загуба на работоспособност
- обезщетението е такъв процент
от застрахователната сума, какъвто
е процентът на трайно загубената
работоспособност.

Какво не покрива застраховката?

Има ли ограничения на покритието?
! Покритието е валидно, само докато
пътниците се намират в превозното
средство или са в непосредствена близост
до него преди качването и след слизането.
! От покритието са изключени водачите
на превозните средства и обслужващия
персонал в тях.
! Не се носи отговорност за риска “смърт” за
малолетни лица или лица, поставени под
пълно запрещение.

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

Какви са задълженията ми?
Да представите на застрахователя попълнено предложение-въпросник (по образец на
застрахователя) с цялата нужна информация;
Да платите застраховката или първата вноска по нея преди да влезе в сила;
Ако през срока на застраховката настъпят промени в обстоятелствата, които имат връзка с
покрития риск, трябва да обявите тези промени пред застрахователя;
Ако през срока на застраховката настъпят промени в данните на застраховано превозно
средство, трябва да обявите тези промени пред застрахователя.

Кога и как плащам?
Ако сключите застраховката на база брой места в превозните средства:
• При еднократно плащане – преди датата, вписана в полицата като начална.
• При разсрочено плащане – преди датите, вписани в полицата като дати, до които трябва
да платите поредната вноска.
Ако сключите застраховката на база реализиран приход от продадени билети и карти:
• Авансова премия - преди датата, вписана в полицата като начална.
• Периодични вноски, които са % от отчетения приход за съответния договорен период – до
15-то число на месеца, предхождащ отчетния период.
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 от часа и датата, вписани в полицата като начало, при условие че е
платена премията или първата вноска по нея – при разсрочено плащане.
Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

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

