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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 застрахователна по-
лица, общи условия и др. За да бъдете изчерпателно информирани, молим да прочетете пълния комплект от документи! 

Какъв е този вид застраховка?
Комбинирана застрахователна полица„Злополука” е доброволна застраховка, при която Застрахователят се задължава 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 Застрахования, неговите
наследници или трето ползващо се лице при настъпване на застрахователно събитие.

Какво покрива 
застраховката?

Основното застрахователно покритие включва рис-
ковете:

смърт вследствие на злополука; ü
трайна загуба на трудоспособност вслед-ü
ствие на злополука. 

Застрахователното покритие може да бъде разшире-
но с допълнителни рискове, като: 

временна загуба на работоспособност в
резултат на злополука; временна загуба
на работоспособност в резултат на забо-
ляване; действително извършени разхо-
ди за закупуване на лекарствени
средства и медикаменти във връзка с на-
стъпила злополука; действително из-
вършени разходи за закупуване на
лекарствени средства и медикаменти
във връзка с настъпило заболяване;
дневни пари за болничен престой - за
всеки ден болничен престой в резултат
на злополука; действително извършени-
те разходи за издирване и спасяване на
Застрахования в резултат на злополука;
Действително извършени разходи за ме-
дицински транспорт на Застрахования в
резултат на злополука; действително из-
вършени разходи за репатриране на
тленните останки на Застрахования в ре-
зултат на злополука; действително из-
вършени погребални разноски за
погребението на тленните останки на За-
страхования в Република България в ре-
зултат на смърт от злополука.

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

Продукт: 
Комбинирана застрахова-

телна полица Злополука

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

са покрити от застраховката, като част от тях са: 
професионално заболяване;û
предшестващо заболяване, рецидивиращо в хронич-û
но, или продължаващо заболяване, за което застра-
хованото лице знае, и от което вече се е лекувало;
събития във връзка с ядрени аварии, йонизираща ра-û
диация, химически обгазявания и експлозивни веще-
ства; 
психични разстройства, депресии, епилепсия. û

Подробна информация за изключенията може да бъде намерена
в раздел IХ. Общи изключения на общите условия по застрахов-
ката.

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

са в обхвата на застраховката, като част от тях са:
смърт в резултат на злополука за недееспособни ли-!
ца и лица под 14 (четиринадесет) години;
употреба на алкохол, употреба на допинг и на вся-!
какъв вид наркотици, опиати и производните им ве-
щества;
груба небрежност на Застрахования, умишлено изла-!
гане на опасност и/или извършване и/или опит за из-
вършване на престъпление от Застрахования или
лице, правоимащо да получи застрахователно обез-
щетение;
сбиване, самоубийство или опит за такова, включи-!
телно и когато Застрахованият е в състояние на не-
вменяемост;
употреба на лекарствени препарати с упойващо или!
стимулиращо действие, стероиди, кортикостероиди,
когато същите не са приети по лекарско предписа-
ние. 

Подробна информация за ограниченията на покритието може да
бъде намерена в раздел IХ. Общи изключения на общите условия
по застраховката.



Къде съм покрит от застраховката?
Покритието Ви по тази застраховка е валидно за територията на Република България, освен ако не е договореноü
друго между страните по договора.

Какви са задълженията ми?
Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.•
Да уведомите Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка с рискове, идентични на тези, посочени•
в покритията по настоящите Общи условия.
Да предприемете всички обичайни, разумни и целесъобразни предохранителни мерки за осигуряване на без-•
опасността на Застрахования.
Да съобщите в 7(седем)-дневен срок от узнаването на всички нововъзникнали обстоятелства след сключване•
на застраховката, които са от значение за риска, дори и те да са настъпили със съгласието или участието на Заст-
рахования.
Да уведомите Застрахователя в писмена форма за настъпване на застрахователното събитие.•
Да представите всички необходими документи, поискани от Застрахователя, свързани с установяване на съби-•
тието и размера на вредите, в зависимост от характера на събитието.

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

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

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е от 1 (един) ден до 1 (една) година. Застрахователното покритие започва след плащане на

застрахователната премия или първата вноска по полицата. Покритието се прекратява с изтичане на срока на договора, при
прекратяване на договора от някои от страните или при неплащане на дължима вноска при разсрочено плащане на пре-
мията със закъснение, 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.


