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:
Застраховка „Злополука”
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в
общите условия за застраховка „Злополука”, застрахователната полица и другите документи, които са
неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката покрива разходи и обезщетения на български и чуждестранни лица на възраст между 14
и 70 години, които са претърпели битова или трудова злополука. Застраховката може да бъде сключена
както за едно лице, така и за повече лица (групова застраховка).
Какво покрива застраховката?
Основни рискове
√ Смърт вследствие на злополука.
√ Трайна загуба на работоспособност
вследствие на злополука.
√ Застраховка Злополука се сключва винаги
за минимум един основен риск.
Допълнителни рискове
√ Временна
неработоспособност
на
застрахованото лице за повече от 20 дни.
√ Разходи при медицинско, фармацевтично,
болнично или амбулаторно обслужване
вследствие претърпяна злополука.
√ Дневни пари за болничен престой
вследствие на злополука.

Какво не покрива застраховката?
x Заболявания и последиците от тях.
x Профилактични изследвания.
x Груба
небрежност,
престъпни
или
умишлени действия или при задържане на
застрахования от органите на реда.
x Бременност,
раждане,
аборт
и
последиците от тях.
физиотерапия,
x Рехабилитация,
следболнично лечение.
x Самолечение и лечение чрез
психоаналитични/ психотерапевтични действия.
x Психични смущения, вродени заболявания,
епилепсия, херния, дископатия и пр.
x Злополука, настъпила вследствие на
употреба на алкохол и/или наркотични
вещества.
x Причинени или дължащи се на военни
действия,
тероризъм,
радиация,
земетресения, и др.
x При практикуване на опасни спортове алпинизъм, авиаторство, парашутизъм,
гмуркане и състезания от всякакъв вид.

Има ли ограничения на покритието?
! При трайна загуба на работоспособност се
изплаща % от Застрахователната сума, равен
на присъдения % неработоспособност.
! При временна неработоспособност се
обезщетява неработоспособност, настъпила
за пръв път до 1 месец и за втори път до 3
месеца от датата на злополуката, в % от

застрахователната сума, но не повече от 1
200 лева.
! Дневни пари за болничен престой се
изплащат за до 10 последователни дни за
всяко събитие, но до общо 30 дни болничен
престой за всички събития и в размер на
0.5% от сумата в полицата, но не повече от
50 лв. за ден.
! Медицински разходи се възстановяват
в размер до 5% от определената
застрахователна сума, но не повече от
1 000 лв.
Къде съм покрит от застраховката?
√ На територията на Република България.
Какви са задълженията ми?
Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата;
При сключване на застраховката трябва да отговорите точно на поставените от
застрахователя писмени въпроси;
При настъпване на застрахователно събитие в зависимост от събитието да уведомите:
компетентните органи, застрахователя в уговорения срок, да заведете щета;
Да предоставите цялата информация по случая и документите, които Ви поиска
застрахователя, за да докажете основанието и размера на претенцията си за получаване на
застрахователно обезщетение. Обадете се в най-близкия офис и ще получите необходимата
Ви консултация или посетете www.euroins.bg.
Кога и как плащам?
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.
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховането, ако закъснеете с плащането
на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите
застрахователното 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 започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало в срока на
полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея
при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 ч. на деня, посочен за край в полицата.
Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.

