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:
Комбинирана туристическа застраховка
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия за комбинирана туристическа застраховка, в застрахователната полица и в другите документи,
които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка за гости на хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически
спални и други места за подслон на територията на Република България.
Какво покрива застраховката?

√
√
√
√
√
√

Смърт;
Трайна загуба на работоспособност;
Медицински разходи вследствие
на
злополука и/или общо заболяване;
Разходи за репатриране;
Частично или пълно унищожаване или
взломна кражба на багаж;
√ Гражданска отговорност за нанесени щети
на трети лица;
√ Други рискове, индивидуално уговорени в
полицата.
√ При условие че е заплатена дължимата
застрахователна премия, покритието е
валидно и при ползването на безплатна
нощувка.

Какво не покрива застраховката?

или
трайна
загуба
на
x Смърт
работоспособност в резултат на общо
или професионално заболяване, военни
действия, въстания, бунтове, граждански
вълнения или други събития от подобно
естество;
x Медицинска интервенция, която не е
наложена от злополука;
x Следболнично възстановително лечение
като физиотерапии, рехабилитация и други
подобни;
x Събития вследствие употреба на алкохол,
наркотици и упойващи вещества;
x Събития вследствие на практикуване на
опасна дейност или спорт – лов, пещерно
дело, парашутизъм, алпинизъм и др.
x Умишлени действия на застрахованото
лице;
x Унижожение и кражба на пари, чекове,
цени книжа, произведения на изкуството.

Има ли ограничения на покритието?
! Рискът „смърт” не се покрива за малолетни
лица и за лица, поставени под пълно
запрещение.
! Покритието за щети по багажа е до 10 % от
застрахователната сума, но не повече от
100 лева за всяка отделна вещ.

Къде съм покрит от застраховката?
√ Покритието за всяко застраховано лице е в сила за периода на неговата регистрация в
мястото за подслон, за което се сключва застраховката, за събития, настъпили в рамките на
територията на мястото за подслон, включително на прилежащите му външни части — двор,
паркинг и др.
√ Покритието е в сила и при организирани екскурзии в чужбина, когато застрахованият не е
освободил заеманото от него помещение, при условие че е платена застрахователна премия
за времето на екскурзията.

Какви са задълженията ми?
При сключването на застраховката застраховащият трябва да обяви всички обстоятелства,
за които застрахователят е поставил писмен въпрос.
По време на действие на застраховката застраховащият трябва да:
• спазва предписанията на компетентните органи и на застрахователя за отстраняване на
източниците на опасност за причиняване на вреди и да допуска застрахователя да прави
проверки;
• обявява на застрахователя броят на нощувките на гости в мястото за подслон – по реда и в
срока, уговорени в застрахователния договор.
При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице трябва да:
• уведоми незабавно администрацията на мястото за подслон и съответните компетентни
органи;
• представи на застрахователя всички доказателства, необходими за установяване на
основанието за плащане на застрахователно обезщетение и неговия размер.

Кога и как плащам?
В зависимост от уговореното в полицата застрахователната премия се заплаща от
застраховащия:
• еднократно, при сключването на застраховката или в срока, посочен в полицата – когато
премията за целия застрахователен период се определя въз основа на предварително
деклариран брой легла в мястото за подслон;
• на вноски – когато премията се определя въз основа на месечни отчети за броя нощувки
на гости в мястото за подслон.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователното покритие започва с началото на срока на застраховката,
при условие че е платена премията или първата вноска по нея – при разсрочено плащане.
Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Чрез писмено уведомление до застрахователя – от датата на неговото получаване от
застрахователя.

