
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:  Трудова злополука

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в Наредбата 
за задължително застраховане на работниците и служителите за риска   „трудова злополука”, приета с 
ПМС № 24 от 06.02.2006 г., застрахователната полица и другите документи, които са неразделна част от 
застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
С тази застраховка работодателите могат да застраховат своите работници и служители срещу риска 
„трудова злополука”. За някои работодатели е задължително да сключат тази застраховка съгласно 
действащото българско законодателство.   

Покриват се следните рискове от трудова 
злополука по смисъла на чл. 55, ал. 1 от КСО:
Смърт на застраховано лице – изплаща се 
застрахователната сума за застрахованото 
лице;
Трайно намалена работоспособност 
- изплаща се такъв процент от 
застрахователната сума за застрахованото 
лице, какъвто е процентът на трайно 
намалената работоспособност;
Временна неработоспособност - изплаща 
се определен процент от базовата 
стойност според периода на временна 
неработоспособност. 
„Базова стойност” е брутната работна 
заплата на застрахованото лице или 
друга, по-висока сума, определена при 
сключването на застраховката.

В покритието по застраховката могат да 
бъдат включени и рискове от:
трудова злополука по смисъла на чл. 55, 
ал. 2 от КСО;
битова злополука.
За рисковете от трудова злополука 
застрахователната сума за всяко 
застраховано лице е равна на 7-кратния 
размер на неговата годишна брутна 
работна заплата.

За рисковете от битова злополука 
застрахователната сума за всички 
застраховани лица е еднаква, като не може 
да бъде по-малка от 1 000 лева.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

Застрахователят не дължи обезщетение, ако 
събитието е настъпило:
ако застрахованото лице съзнателно 
причини собствената си смърт;
в резултат на извършване от застрахованото 
лице на престъпление от общ характер;
при война, военни действия или  вследствие 
на терористичен акт.
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Покрива се само временна  
неработоспособност над 10 дни;
Обезщетението за всеки започнат месец 
временна неработоспособност вследствие 
на трудова злополука е до 10 % от базовата 
стойност.

Има ли ограничения на покритието?
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Покритието е валидно за събития, настъпили на територията на Република България.
Срещу допълнителна премия покритието може да бъде разширено и за събития в чужбина.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

При сключване на застраховката трябва да представите:
•   попълнено предложение-въпросник по образец на застрахователя;
•   списък на работниците и служителите, които подлежат на застраховане;
•   данни за брутните работни заплати на подлежащите на застраховане лица.
През времетраенето на застраховката сте длъжни да обявявате пред застрахователя:
•   промените в обстоятелствата, които имат връзка със застрахования риск;
•   освободените и/или назначените работници и служители.

Какви са задълженията ми?

Периодът на покритието започва от момента, от който започва да тече срока на застраховката, 
при положение че е платена премията или първата вноска по нея – при разсрочено плащане.
Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?

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

Как мога да прекратя договора?

Когато премията се плаща еднократно, тя може да бъде платена при сключването на 
застраховката или най-късно на датата на падеж, посочена в полицата.
Когато премията се плаща разсрочено на вноски, първата вноска се плаща при сключването 
на застраховката или на датата на падеж, а останалите вноски – най-късно на датата на техния 
падеж.

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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