
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЗАСТРАХОВКИ  

ЗЛОПОЛУКА

Застрахователната премия се заплаща в лева еднократно при 
сключване на застрахователния договор или  на разсрочени 
вноски, определени в застрахователната полица. 

Бонуси 
Отстъпка от застрахователната премия се получава:

	при подновяване на застрахователния договор;
	липса на щети от предходната година;
	ако сте притежател на Auto CarD;
	за корпоративни клиенти;
	при групови застраховки в зависимост от броя на 

застрахованите лица.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте 
длъжен да:

	уведомите ЗД ЕВРОИНС АД съгласно указаните 
в Общите условия по съответния вид застраховка 
срокове;
	докажете по безспорен начин настъпилото 

застрахователно събитие и претенцията си към  
ЗД ЕВРОИНС АД по основание и размер;
	спазвате всички указания дадени Ви от  

ЗД ЕВРОИНС АД, както и да окажете съдействие за 
определяне размера на обезщетението;
	уведомите ЗД ЕВРОИНС АД ако извършените 

разходи са платени или поети от медицински 
схеми, здравноосигурителни дружества, други 
застрахователи, правителствена или частна 
медицинска програма и др.

НЕОБХОДИМО Е ДА УВЕДОМИТЕ  ЗД ЕВРОИНС АД 
ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

	В Ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД
	В агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във Вашия град
	По факс 02 / 965 -15-26
	На електронен адрес : office@euroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователното обезщетение се определя и изплаща 
след проверка на представените от Вас комплект 
оригинални документи, подробно описани в Общите 
условия на отделните видове застраховки доказващи 
настъпване на застрахователното събитие.

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник 
на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.

Свържете се с нас:
0700 17 241

www.euroins.bg

 Застраховка „Злополука на пътниците в 
средствата за обществен превоз“:

Основни рискове:
	смърт вследствие злополука;
	трайна загуба на работоспособност вследствие 

злополука. 
Застраховано лице е пътникът в обществено превозно 
средство. Застрахователят носи отговорност за събития, 
настъпили на територията на Република България. Срокът 
на договора е една година.

Изберете това покритие, което най-пълно отговаря на 
потребностите Ви.

В застрахователният договор могат да бъдат включени 
и други застрахователни покрития и лимити по Ваше 
желание и при съгласие на ЗД ЕВРОИНС АД, като за целта 
се издава добавък. Застрахователната премия и лимита на 
отговорност са предмет на договаряне.

КАК СЕ СКЛЮЧВАТ ЗАСТРАХОВКИТЕ?

Застрахователният договор се сключва писмено във 
формата на застрахователна полица. Застрахователната 
полица може да бъде индивидуална, групова за определен 
брой лица по поименен списък или по средносписъчен 
състав.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахователната сума представлява общия лимит на 
отговорност, който поема  ЗД ЕВРОИНС АД. Тя се определя 
в лева или евро и се договаря между Вас и Застрахователя 
съгласно избраният от Вас покрит риск и описаните в 
Общите условия на съответния вид застраховка лимити. 

Отговорността на ЗД ЕВРОИНС АД по конкретен 
застрахователен договор не може да надхвърля 
договорения в него общ лимит.

Обезщетенията за конкретен риск не могат да надвишават 
определения в Общите условия лимит на отговорност за 
съответния риск.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ?  

Размерът на застрахователната премия се определя в лева 
или евро на база действащи тарифи на ЗД ЕВРОИНС АД по 
отделните видове застраховки. 

Асеновград, пл. “Изложение” 1, Търговски 
център “Чая”
Банско, ул. “ген. Стилиян Ковачев” № 1
Благоевград, ул. “Кирил и Методий” №3
Ботевград, пл. “Незнаен войн” 7, оф. 3 
Бургас, ул. “Цар Симеон” 63 
Бургас, ул. “Антим I” 9 
Бургас, ул. “Александровска” 137, вх. В, ет. 1 
Бургас, ул. “Ал. Стамболийски” 24, ет. 1 
Варна, ул.”Охрид” №26
Варна, ул.”Софроний Врачански” № 8 /между 
НОИ и БНБ/
Велико Търново, ул. “Никола Габровски” 19 
Велико Търново, ул. Марно поле № 9 Г
Велинград, ул. Винчо Горанов 6, Бизнес 
център “Актив”, партер
Видин, ул. “Дунавска” 2 
Враца, бул. “Демокрация” 17 
Враца, ул. “Баба Йота” 5 
Габрово, ул. “Пенчо Славейков” 1 - 3 
Гоце Делчев, ул. ”Христо Ботев” 16 
Добрич, “Страцин“ № 14
Добрич, ул. Генерал Гурко № 9
Дупница, ул. ”Цар Самуил” 8
Дупница, площад “Свобода” № 1, партер (до 
хотел Рила)
Елин Пелин, пл. Свети Николай Чудотворец, 
ет. 2
Казанлък, ул. “Христо Ботев” 32, ет. 2, оф. 3 
Карлово, ул. “Васил Левски” №9
Карнобат, ул. “Девети септември” № 9Г
Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков“ №3
Костенец, ул. Китка № 12
Кърджали, бул. ”България” № 49, партерен 
етаж на бл.1
Кюстендил, бул. “България” 44
Кюстендил, ул. Цар Освободител № 21
Кюстендил, ул. Мориц Леви № 4
Ловеч, ул. “Димитър Пъшков” №22, партер
Ловеч, ул. Цар Освободител № 45
Монтана, ул. “Трети март” 53 
Монтана, ул. Граф Игнатиев № 4
Нова  Загора, ул. Миньо Балкански № 59 
(бивша ул. Преславска)
Пазарджик, пл. “Възраждане”, БЦ ”Тракия”, 
оф. 101 
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №25
Перник, ул. Кракра № 20 - партер
Перник, ул. Кракра № 16
Петрич, ул. „Славянска“ № 3
Петрич, ул. “Лазар Маджаров “ № 2
Пирдоп, ул. “Цар Освободител“ 51 
Плевен, бул. “Данаил Попов” 18, ет. 3 
Плевен, ул. Кирил и Методий  №18 - офис 3 
Плевен, бул. Димитър Константинов № 11
Пловдив, бул. Васил Априлов № 102, партер

Пловдив, бул. “Източен” 80, бл. Пежос, офис 
101-108
Пловдив, ул. ”Май” № 16, партер
Попово, бул. България № 61
Разград, ул. “Н. Й. Вапцаров” 4, бл. Ален мак 
Разлог, ул. Бяла река №12
Русе, ул. “Духовно възраждане” 45 
Русе, ул. “Славянска” 11 
Самоков, бул. ”Искър” № 107 
Сандански, ул. “Гео Милев” № 12, партер 
Свиленград, ул. Трети Март 19
Свищов, ул. “Цар Освободител”  № 23, ет. 2 
Своге, ул. Цар Симеон № 17
Севлиево, ул. “Пенчо Славейков” 8 
Силистра, ул. “Генерал Скобелев” № 17, вх.Б, ет.1 
Силистра, ул.Симеон Велики № 16
Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” 17, ет. 1
Сливен, ул. Братя Миладинови № 8
Смолян, ул. “Грудьо войвода” 1 
София, ул. “Хан Крум” № 35, ап.2
София, бул. “Христо Ботев” 5, ет. 1
София, ж. к. “Света троица”, ул. Цар Симеон, бл 
303 Б вх.Б, ет.5, ап.41
София, ул. “Фр. Нансен” 25 а 
София, ул. “Бузлуджа” № 52, ет. 1
София, бул. Ген. Стефан Тошев № 1-3
София, ул.”Софийски герой” №3, вх.Б, ет.1, ап. 
1, офис 21
София, бул. “Д-р Петър Дертлиев”,  № 4, ет. 2 
бизнес център Атлантик
София, жк Младост 4, Бизнес парк София, 
сграда 5В, партер
София, кв.Иван Вазов, ул.Димитър Манов 
бл.15
София, бул Пенчо Славейков № 35
София, ул.Козлодуй № 21
София, бул.Александър Пушкин № 13
София, бул.Г.М.Димитров № 62
София, жк Люлин бл.963
София, ул. ”ХХІ век” № 2, офис 2, партер
София, жк “Разсадника” бл. 87 вх. 12 партер     
София, ул. “Света София” 8, ет. 4, ст. 9 
София ЦУ, бул. “Христофор Колумб” №43
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 
95, партер
Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 
105, ет. 4, оф. 3
Троян, л. Ген. Карцов 28, 
Търговище, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 7 
Харманли, ж.к Тракия №24
Хасково, пл. “Отец Паисий” 16 
Шумен, ул. “Цар Иван Александър” №84
Шумен, бул. “Симеон Велики” 59А 
Ямбол, ул. “Ал. Стамболийски” 6 
Ямбол, ул. Иван Вазов № 8

Агенции и представителства  
на „ЗД ЕВРОИНС АД”



години  получили банков кредит. Териториалният обхват на 
застраховката обхваща цял свят и се сключва за период от 
365 дни.

 Застраховка „Злополука на посетители на 
културни, спортни и развлекателни мероприятия 
и обекти”:

Основни рискове:

	смърт вследствие на злополука;
	трайно загубена работоспособност вследствие на 

злополука.

Допълнителни рискове:

	временна неработоспособност вследствие на 
злополука;
	медицински разходи вследствие на злополука;
	медицински транспорт / репатриране вследствие на 

злополука;
	гражданска отговорност към трети лица.

Застраховат се физически лица в качеството им на посетители 
на културни, спортни и развлекателни мероприятия и обекти, 
и притежаващи документ за достъп (билет, абонаментна 
карта, покана) без ограничение за възраст.

Застрахователят носи отговорност за събития настъпили 
единствено по времето и на мястото на провеждане на 
съответното мероприятие.  Застрахователният договор се 
сключва за период от 1 до 365 дни.

 „Планинска“ застраховка:

Основни рискове:

	смърт вследствие на злополука;
	трайно загубена работоспособност вследствие на 

злополука;
	временна неработоспособност вследствие на  

злополука;
	спасителни разходи вследствие на злополука;
	медицински разходи вследствие на злополука;
	разходи за транспортиране на тленни останки 

вследствие на злополука.

Застрахователното покритие е валидно за извършване на 
планински туризъм и / или любителско упражняване на 
зимни спортове в планините на територията на Република 
България.

Застраховат се лица на възраст между 1 и 70 навършени 
години и се сключва за период от 3 дни до 365 дни.

ЗАСТРАХОВКИ „ЗЛОПОЛУКА” 

Застраховки „ЗЛОПОЛУКА“ на ЗД ЕВРОИНС АД  
Ви осигуряват защита в случай настъпване на 
неблагоприятни за Вас застрахователни събития, 
свързани с Вашия живот и здраве.

 Чрез тях Вие получавате:

	обезщетение в границите на определения в 
застрахователния договор общ лимит на отговорност 
при настъпило застрахователно събитие;
	възстановяване на  разходи направени в резултат на 

настъпило застрахователно събитие;
	гарантирано партньорство с надежден и коректен 

Застраховател.

КАКВО ПОКРИВАТ ЗАСТРАХОВКИТЕ?

 Застраховка „Злополука и общо заболяване“:

Основни рискове:

	смърт и трайна неработоспособност от битова 
злополука;
	смърт и трайна неработоспособност от трудова 

злополука.

Допълнителни рискове:

	временна неработоспособност вследствие на 
трудова или битова злополука; 
	временна неработоспособност вследствие на общо 

заболяване; 
	дневни пари за болничен престой вследствие на 

общо заболяване; 
	дневни пари за болничен престой вследствие на 

трудова или битова злополука; 
	медицински разходи вследствие на общо заболяване; 
	медицински разходи вследствие на битова 

злополука;
	медицински разходи вследствие на трудова злополука;
	трайна неработоспособност вследствие на 

професионално заболяване.

Застраховано лице по застрахователната полица може да 
бъде български гражданин, както и постоянно пребиваващ 
в Република България чужденец, в добро здравословно 
състояние на възраст между 14 и 70 навършени години към 
датата на сключване на застраховката.

Застраховката важи само за територията на Република 
България и се сключва за срок  от 30  до 365 дни.

 Застраховка „Злополука на учащи, деца и 
персонал от учебни и детски заведения“:

Основни рискове:
	смърт вследствие на злополука (за лица над 14 г.);
	трайно загубена работоспособност вследствие на 

злополука.

Допълнителни рискове:

	временна неработоспособност вследствие на 
злополука; 
	временна неработоспособност вследствие на общо 

заболяване;
	медицински разходи вследствие на злополука;
	медицински разходи вследствие на общо заболяване.

Застраховат се лица на възраст между 1 и 70 навършени 
години. Застрахователният договор се сключва за период 
от 1 до 365 дни.

 Застраховка „Злополука на членове на спортни 
клубове“:

Основни рискове:

	смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност 
вследствие на злополука, описана в Специалните 
условия на тази застраховка.

Допълнителни рискове:

	разходи за репатриране и погребение;
	медицински разходи.

Застраховката се сключва за целия личен състав на 
спортния клуб - спортисти, треньори и обслужващ 
персонал. Застрахователят носи отговорност за настъпила 
застрахователна злополука за всяко лице и спортист извън 
и по време на провеждане на спортно-тренировъчен 
режим, първенства, турнири и срещи само от името на 
спортния клуб.

 Застраховка  „Злополука на кредитополучател“:

Основни рискове:

	смърт вследствие на злополука;
	над 70 % трайно загубена работоспособност 

вследствие на злополука.
Застраховат се лица на възраст между 18 и 70 навършени 

 Застраховка  „Комбинирана туристическа злополука“:

Основни рискове:

	смърт и трайна загуба на работоспособност 
вследствие на злополука;
	медицински разноски вследствие на злополука и /

или общо заболяване;
	разноски за репатриране;
	частично или пълно унищожаване на багаж ;
	взломна кражба на багаж ;
	лична отговорност за нанесени щети на трети лица.

Застраховат се лица на възраст над 1 година при престоя 
им в средствата за подслон /ако не е договорено друго/ на 
територията на Република България.

 Застраховка  „Трудова злополука“:

Основни рискове:

	смърт на застрахованото лице в резултат на трудова 
злополука;
	трайно намалена трудоспособност на застрахованото 

лице в резултат на трудова злополука;
	временна нетрудоспособност на застрахованото 

лице в резултат на трудова злополука.

Застраховката се сключва на основание Наредба за 
задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска  “трудова злополука”.

Срокът на застраховката не може да бъде по-дълъг от 365 
дни и по-кратък от 30 дни.

 Застраховка  „Злополука на лицата в МПС“:

Основни рискове:

	смърт вследствие злополука; 
	трайна загуба на работоспособност вследствие 

злополука; 
	временна загуба на работоспособност вследствие 

злополука. 
Допълнителни рискове:
	медицински разходи предписани от лекуващия лекар.

Застраховат се пътниците и водача на МПС пътуващи в 
застрахованото МПС към момента на настъпване на ПТП.

Застрахователят носи отговорност за събития настъпили 
на територията на Република България. При договореност 
и заплащане на допълнителна премия териториалният 
обхват може да бъде разширен. 

Застраховката се сключва за срок  от 30 до 365 дни.


