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Продукт:
Злополука (планинска)
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в
общите условия на застраховка „Злополука“, застрахователната полица и другите документи, които са
неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е предназначена за застраховане на лица на възраст до 70 години, които се занимават с
туризъм и/или със спорт в планината, срещу рискове, свързани с живота, здравето и телесната цялост,
които са настъпили в резултат на злополука.
Какво покрива застраховката?

√ Смърт – като обезщетение се изплаща
застрахователната сума;
√ Трайна загуба на работоспособност
обезщетението
е
процент
от
застрахователната сума, равен на процента
загубена работоспособност (степен на
увреждане);
√ Временна неработоспособност - изплаща
се определен процент от застрахователната
сума, в зависимост от продължителността
на временната неработоспособност, но не
повече от 1 000 лева;
√ Спасителни разходи – покриват се разходи
до 1 000 лева за услуги на ПСС към БЧК по
издирване, спасяване и транспортиране до
най-близкия пункт за медицинска помощ;
√ Медицински разходи – възстановяват се
разходи до 10 % от застрахователната сума,
но не повече от 500 лева за медицинско,
фармацевтично, болнично или амбулаторно
лечение и обслужване;
√ Разходи за транспортиране на тленни
останки - до 500 лева.
√ Застрахователната сума се договаря при
сключването на застраховката, като не
може да бъде по-ниска от 1 000 лева.

Какво не покрива застраховката?

x Заболявания от всякакъв вид;
x Злополука вследствие упражняването
на опасна дейност или спорт, освен ако е
уговорено друго;
x Злополука вследствие употребата на
алкохол или упойващи вещества.
x Опит за самоубийство, самоубийство или
самонараняване;
x Изгаряния от слънчеви лъчи;
x Усложнения, получени след изтичане на
една година от злополуката.

Има ли ограничения на покритието?
! По застраховката не се покрива риск “смърт”
за малолетни лица и за лица, поставени под
пълно запрещение;
! Застраховката е валидна само за злополука,
настъпила по време на туризъм;
! Ако покритието включва каране на ски
или сноуборд, тези дейности трябва да
се осъществяват само на подготвени и
обозначени писти;
! Ако покритието включва определен
планински спорт (колоездене, катерене,
бягане и др.), съответният спорт трябва да се
упражнява само по предназначени за целта
маршрути като се използват подходящи
предпазни средства и обезопасителни
мерки.

Къде съм покрит от застраховката?
В зависимост от уговореното в полицата покритието е валидно само за събития, настъпили
на територията на Република България по време на:
√ туризъм;
√ планински туризъм и любителско упражняване на зимни спортове.

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:
• направите необходимото за ограничаване на размера на вредите;
• 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?
Застраховката трябва да бъде платена еднократно преди влизането й в сила.
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.
Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.

