
Застраховка злополука
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
Република България, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.

Този информационен документ има за цел да Ви представи основната информация, касаеща Вашата застраховка. Пълната пред-
договорна и договорна  информация   за продукта може да намерите в комплекта от документи, включващ предложение за сключ-
ване на застраховка, застрахователна полица, общи условия и др. За да бъдете изчерпателно информирани, молим да прочетете
пълния комплект от документи!

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Злополука и помощ при нещастен случай в планината” е доброволна застраховка, при която Застрахователят се за-
дължава срещу платена застрахователна премия да носи риска за събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на
Застрахования, в рамките на покрития риск и да изплати договорените застрахователни суми, и/или обезщетения на Застрахо-
вания, неговите наследници или трето ползващо се лице при настъпване на застрахователно събитие.

Какво покрива
застраховката?

Застрахователят осигурява покритие
по следните рискове:

смърт или трайна загубаü
на трудоспособност
вследствие на злополука;
медицински разходи,ü
включително разходи за
болничен престой, но за
не повече от 30 (тридесет)
дни от датата на злополу-
ката;
разходи за издирване,ü
спасяване и транспорти-
ране до най-близкото
болнично заведение
вследствие на злополука.

Застрахователната сума е лимит на от-
говорност на Застрахователя за срока
на застраховката.

Какво не покрива застраховката?
В условията на полицата са посочени рисковете, които не са покрити от

застраховката, като част от тях са: 
сбиване;û
самоубийство или опит за такова, включително и когато застрахова-û
ният е в състояние на невменяемост.

Има ли ограничения на покритието?
В условията на полицата са посочени рисковете, които не са в обхвата на

застраховката, като част от тях са:
преднамерено излагане на опасност и опит за/или извършване на!
престъпление от Застрахования;
употреба на алкохол, лекарствени препарати с упойващи или стиму-!
лиращо действие и на всякакъв вид наркотици и опиати;
ангажиране или участие на Застрахования в спортни състезания или!
прояви и упражняване на екстремни спортове, като: пещерно дело,
рафтинг, безмоторно летене, делтапланеризъм, скокове с парашут,
бънджи скокове, ловен и конен спорт, освен ако с добавък е уговоре-
но друго и е платена допълнителна застрахователна премия;
други събития, настъпили вследствие на груба небрежност от страна!
на Застрахования.

Къде съм покрит от застраховката?
Покритието е валидно само за територията на Република България.ü

Какви са задълженията ми?
Плащане на дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата; •
Предприемане на всички целесъобразни, обичайни и разумни предохранителни мерки за осигуряване на без-•
опасността на Застрахования или на своята лична безопасност;
Уведомяване на  Застрахователя в писмена форма за настъпване на застрахователното събитие;•
Представяне на  всички документи, с които Застрахованият разполага и тези, поискани от застрахователя, свързани•
с установяване на събитието и размера на вредите, в зависимост от характера на събитието.

Кога и как плащам?
Полицата може да бъде платена еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на за-

страхователната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при сключване на договора.
Застрахователната полица или вноските по нея могат да бъдат платени в брой, с банкова карта или по банков път.

Продукт:
Злополука и помощ при

нещастен случай в планината



Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е от 1 (един) ден до 30 (тридесет) дни и се посочва в застрахователната полица. Застрахова-

телното покритие е валидно след плащане на застрахователната премия/първата вноска по полицата. Покритието се прекра-
тява с изтичане на срока на договора, при прекратяване на договора от някои от страните или при неплащане на дължима
вноска при разсрочено плащане на премията със закъснение продължило повече от 15 (петнадесет) дни след падежа.

Как мога да прекратя договора?
С 15(петнадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя.


