
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 посетители на културни, спортни и развлекателни мероприятия и обекти

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 посетители на културни, спортни и развлекателни мероприятия и обекти”, застрахователната полица 
и другите документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Тази застраховка се сключва от организатор на куртурно, спортно или развлекателно мероприятие или 
от собственик или наемател на културен, спортен или развлекателен обект, като с нея се застраховат 
всички посетители на съответното мероприятие или обект, без ограничение за възраст.

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 20 
дни вследствие на злополука - до 9 % от 
застрахователната сума, но не повече от 
900 лева;
Медицински разходи вследствие на 
злополука или заболяване - до 5% от 
застрахователната сума, но не повече от 
500 лева;
Медицински транспорт/репатриране 
вследствие на злополука - до 500 лева;
Гражданска отговорност към трети лица 
- до 1 000 лева.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

Застраховката не покрива:
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Рискът „смърт” не се покрива за малолетни 
лица и за лица, поставени под пълно 
запрещение.
Застрахователят не носи отговорност 
за събития, станали с организатора на 
мероприятието, съответно със собственика 
или наемателя на обекта, както и с техни 
служители.

Има ли ограничения на покритието?
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Хронични и/или предшестващи 
заболявания, профилактични изследвания 
и имунизации, психични заболявания и 
разстройства, както и последиците от тях;
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.



Покритието е валидно само за събития, настъпили по времето и на мястото на провеждане 
на съответното мероприятие или на територията на съответния обект.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Когато сключвате застраховката 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;
Застрахованият е длъжен да положи усилия за предотвратяване настъпването на 
застрахователно събитие, а ако такова все пак настъпи – за намаляване и ограничаване на 
последиците от него;
При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва да уведоми писмено „ЗД 
ЕВРОИНС” АД в срока и по реда, посочени в общите условия, както и да представи всички 
документи, необходими за установяване на основанието и размера на застрахователната 
претенция. 

Какви са задълженията ми?

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.

Кога започва и кога свършва покритието?

Чрез писмено уведомление за прекратяване, считано от датата на получаването му от 
застрахователя.

Как мога да прекратя договора?

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.
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