
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 по застраховката, включващ за-
страхователна полица, общи условия на застраховката и др.  За да бъдете изчерпателно информирани, молим да прочетете пълния
комплект от документи! 

Какъв e този вид застраховка?
Застраховка „Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство“ покрива риска от настъпване на застрахователно
събитие за всички места в МПС, включително мястото на водача, съгласно броя им, обявен в регистрационните документи на
МПС, или само мястото на водача.

Какво покрива застраховката?
По условията на застраховка „Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство“ се покрива само едно от

по-долу изброените покрития:
злополука на местата в МПС;ü
злополука на лицата в МПС;ü
злополука на водача в МПС.ü

Застрахователната сума е лимит на отговорност на Застрахователя за срока на застраховката.

Продукт:  
Злополука на лицата,

пътуващи в МПС

Какво не покрива застраховката?
Настъпване на вреда вследствие на преднамерено действие на застрахованото лице, правоимащо да получи за-û
страхователната сума;
настъпване на вреда, причинена от неправоспособен водач, от водач без валидно свидетелство за категориятаû
МПС, което управлява, или от водач с отнето свидетелство за управление;
ПТП, причинено от водача на МПС, който е посочен в полицата, когато е употребил алкохол с концентрация надû
допустимата по закон, когато е под въздействие на наркотично вещество или негов аналог или когато е отказал
да се подложи на проверка за употреба на алкохол, наркотично вещество или негов аналог;
претенции за обезщетение, когато водачът на МПС, който е посочен в полицата, е напуснал местопроизшествиетоû
преди пристигане на компетентните органи за контрол на движението по пътищата;
претенции за обезщетение, когато пътниците в застрахованото МПС са повече от допустимите, посочените в сви-û
детелството за регистрация на МПС; 
претенции за обезщетение, когато МПС пренася товар, надвишаващ товароносимостта, предвидена в свидетел-û
ството за регистрация на МПС; 
трайна загуба на работоспособност или телесни увреждания, съществуващи преди застрахователното събитие.û

Подробна информация за изключенията може да бъде намерена в раздел VI.  Общи изключения на общите условия по застра-
ховката.

Има ли ограничения на покритието?
Вреди, понесени при ПТП от лица, намиращи се в МПС, използвано за обучение, състезания, изпитания и други;!
вреди при неизползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване за деца съгласно Закона за дви-!
жение по пътищата; 
опит за самоубийство или самоубийство на пътник;!
опит за извършване или извършване на престъпление или терористичен акт;!
преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те не са в резултат на настъпила злополука; !
вреди от загубена възможност за упражняване на професия в резултат на настъпила злополука.!

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



Какви са задълженията ми?
Да уведомите Застрахователя за всяко новонастъпило обстоятелство или промяна на обстоятелствата, вписани•
в застрахователния договор от значение за риска (вкл. промяна на адрес, наличие на друг застрахователен до-
говор).
Да плащате в срок уговорената застрахователна премия.•
При настъпване на застрахователно събитие трябва да уведомите компетентните органи с цел документиране на•
събитието. 
При настъпване на застрахователно събитие да уведомите Застрахователя в срок до 7 (седем) дни от узнаване за•
събитието.
Да представите писмена претенция за събитието, медицински документи, решение на ТЕЛК, акт за смърт, удос-•
товерение за наследници, други доказателства и сведения за установяване на основателността и размера на пре-
тенцията.

Кога и как плащам?
Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на застраховател-

ната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при сключване на договора. Застрахо-
вателната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната пре-

мия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. Покритието се прекратява с изтичане на срока
на договора, при прекратяване на договора от някоя от страните или при неплащане на дължима вноска при разсрочено пла-
щане на премията, когато закъснението е продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа. 

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


