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Продукт:
Злополука при туризъм и спорт в България
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия на застраховка „Злополука при туризъм и спорт в България“, в застрахователната полица и в
другите документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е подходяща за застраховане на физически лица на възраст до 70 години срещу рискове,
свързани с живота, здравето и телесната цялост, които могат да възникнат по време на туризъм или
любителско упражняване на водни или планински спортове.
Какво покрива застраховката?

Застраховката не покрива:
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Покрити дейности
В зависимост от уговореното в полицата
покритието може да е валидно за:
Дейности на открито - посещаване на
забележителности,
зелено
училище,
тиймбилдинг и др.;
Водни спортове – рафтинг, кану-каяк,
уинд и кайтсърфинг, водни ски, плуване,
ветроходство, шнорхелинг;
Планински спортове – любителско каране
на ски, сноуборд или кънки на лед по
обозначени писти и пързалки, трекинг,
колоездене, конни спортове, пейнтбол.
В случай на групови мероприятия и
организиран групов транспорт до мястото
на тяхното провеждане, покритието е в
сила и по време на пътуването.
Покритието за водни спортове включва и
дейности на открито;
Покритието за планински спортове
включва дейности на открито, както и
водни спортове.

x

Допълнително покритие
(по избор към основното покритие)
√ Медицински и спасителни разходи;
√ Разходи за стоматологична помощ;
√ Разходи за погребение.

x

с

x Събития в резултат на болест или естествена
причина;
x Събития вследствие употреба на алкохол,
наркотици и упойващи вещества;
x Умишлени действия на застрахования или
на бенефициент по полицата;
Събития, вследствие неспазване на
маркировка, знаци, табели и указания на
организацията, отговорна за безопасността
на съответното място.
Събития в резултат на терористични
действия, войни, стачки, граждански
вълнения;
Бременност, аборт, раждане и последиците
от тях;
Събития вследствие на практикуване
на опасна дейност или спорт като
парашутизъм, алпинизъм, гмуркане на
голяма дълбочина и др., освен изрично
описаните в покритията спортове и
дейности.
x

Основно покритие
√ Смърт;
√ Трайна загуба на работоспособност;
√ Временна
неработоспособност
продължителност над 10 дни.

Какво не покрива застраховката?

Има ли ограничения на покритието?
! Спасителни разходи се покриват до 40% от
лимита за медицински и спасителни разходи.
! При
временна
неработоспособност
обезщетението е в размер на 0.10% от
определения в договора лимит, за ден, и не
може да надхвърли 5% от общия лимит по
полицата.

√ Лимитът на отговорност може да бъде
между 1 000 лв. и 5 000 лв. (избира се от
четири варианта).

! Лимитите по отделните покрития са в агрегат,
за целия срок на договора, независимо от
броя събития.

Къде съм покрит от застраховката?
√ Покритието важи само за събития, настъпили на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Трябва да уведомите застрахователя незабавно, но не по-късно от 3 дни, в писмена форма,
при всеки случай на промяна в първоначално декларираните обстоятелства при сключване
на договора.
В случай на застрахователно събитие трябва да уведомите застрахователя в срок до 7 дни
от деня на настъпване на събитието, както и да съдействате и представите необходимите
доказателства за установяване на размера на вредата.

Кога и как плащам?
Премията се плаща еднократно, в брой или по банков път, най-късно на датата на падежа,
посочена в полицата.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователното покритие започва с началото на срока на застраховката,
при условие че е платена дължимата премия. Покритието свършва с прекратяването на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
С писмено уведомление, с ефект от 3-ия ден от връчването му.

