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Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите 
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в Общите 
условия на застраховка “Злополука на лицата в МПС”
Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка, която осигурява защита на живота и здравето на лицата в МПС при ПТП, 
включително и на водача.

Вреди нанесени на пътник при ПТП случило 
се на територията на Република България, в 
лимит, за който е застраховано всяко място 
в МПС, в това  число и мястото на водача. 
Застраховат се всички места в моторното 
превозно средство.

Смърт на пътник в МПС.

Трайна загуба на работоспособност на 
пътник в МПС .

Временна загуба на работоспособност на 
пътник в МПС.

Разходи за медицинско, фармацевтично, 
болнично или амбулаторно лечение и 
обслужване.

Възможност за разширяване на покритието 
за територия извън територията на 
Република България.

Какво покрива застраховката? Какво непокрива застраховката?

Всякакъв вид заболявания;
Военни действия, граждански размирици, 
терористични актове и др. подобни с 
масови последици;
Опит за самоубийство или самоубийство;
Преждевременно раждане или аборт освен 
предизвикани от злополука;
Температурни влияния освен предизвикани 
от злополука;
Управление на МПС без свидетелство за 
управление за съответната категория или с 
невалидно такова;
Злополуки след употреба на алкохол, 
наркотични или упойващи вещества;
Смърт вследствие на злополука за 
малолетни лица и за лица, поставени под 
пълно запрещение.
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Покритието е валидно за пътник в МПС към 
момента на ПТП или при слизане, или качване 
в МПС.
Обезщетението при трайна загуба на 
работоспособност на пътник в МПС е процент 
от застрахователната сума, равен на процента 
неработоспособност установен в решение на 
ТЕЛК/НЕЛК.
Обезщетението при временна загуба 
на работоспособност е процент от  
застрахователната сума в зависимост 
от продължителността на загубената 
работоспособност.
Разходи за медицинско, фармацевтично, 
болнично или амбулаторно лечение и 
обслужване се възстановяват в размер до 3% 
от застрахователната сума.

Има ли ограничения на покритието?
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На територията на България. Покритието може да се разшири и за чужбина.

Къде съм покрит от застраховката?

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата 
или разсрочено плакане на вноски. Всяка вноска по  премията трябва да бъде платена в 
пълен размер най-късно на датата на падеж, посечена в полицата.
Трябва да имате пред вид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането 
на вноската с 15 дни от определената дата, полицата ви ще бъде прекратена и ще загубите 
застрахователно покритие.
Дължимата сума може да бъде платена:
 - във всеки офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
 - чрез банков превод по сметката на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, посочена в полицата;
 - чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога и как плащам?

Да предоставите на Застрахователя вярна, точна и пълна информация за покритието, което 
желаете, и за МПС.
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 застрахованите превозни 
средства, трябва да обявите тези промени пред Застрахователя в 7 срок от възникване на 
промяната.
Ако настъпи застрахователно събитие и предявите претенция за обезщетение, трябва да 
представите на Застрахователя всички нужни и поискани от вас документи.

Какви са задълженията ми?

Застрахователното покритие започва от 00.00 часа на деня посочен за начало в срока на 
полицата при условие, че е платена застрахователната премия  или първа вноска от нея и 
изтича в 24.00 часа на деня посочен за край в полицата.

Кога започва и кога свършва покритието?

Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.

Как мога да прекратя договора?


