
Çàñòðàõîâàíå íà Çëîïîëóêè
Информационен документ за застрахователен продукт

 Продукт: „Злополука на лица в превозни стредства”

Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Злополука на лица в превозни 
средства“. Моля, имайте предвид, че пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да 
откриете в общите условия на застраховката, застрахователната полица и останалите приложения към нея.

Êàêúâ å òîçè âèä çàñòðàõîâêà?
Застраховка  Злополука на лица в превозни средства

Êàêâî ïîêðèâà çàñòðàõîâêàòà?

Не са обект на застраховане водачите и 
пътниците на мотоциклети и мотопеди
Не се допуска застраховане на част от пътни-
ческите места 
Други описани подробно в Общите условия

Смърт от злополука 

Трайна загуба на работоспособност от 

злополука

Временна неработоспособност от злополу-

ка

Медицински разходи вследствиие злополука

Разходи за погребение от злополука

Èìà ëè îãðàíè÷åíèÿ íà ïîêðèòèåòî?  
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война или военни действия, граждански 

размирици и др. подобни; 

терористични актове, освен в случаите, 

когато покритието на риска е изрично дого-

ворено със Застрахователя; 

извършване или опит за извършване на 

престъпление от общ характер от Застрахо-

вания, участие в сбиване, освен в случай на 

самоотбрана; 

опит за самоубийство или самоубийство на 

Застрахования; 

заболяване от каквото и да е естество на 

Застрахования, включително епилептични 

припадъци или припадъци от други заболява-

ния, кръвоизливи, парализи, стомашно - 

чревни инфекции, хранителни отравяния и 

други, освен в случаите, когато вследствие 

на застрахователно събитие се породят 

болестни страдания и те причинят смърт 

или телесно увреждане; 

преждевременно раждане или аборт на 

Застрахования, освен ако те са предизвикани 

от настъпила злополука; 

температурни влияния (простуда, измръзва-

не, слънчев или топлинен удар), операции, 

облъчване, инжекции и други лечебни 

дейст-вия на застрахования, доколкото те не 

са следствие от възникнала злополука; 

алкохолни отравяния и пряко причинени от 

тях увреждания на Застрахования, употреба 

на наркотични вещества или техни аналози 

от Застрахования; 

земетресение или атомни и ядрени експлозии, 

радиоактивни продукти и замърсявания от 

тях, радиационно (йонизиращо) излъчване, 

природни бедствия и всички подобни събития 

с масови последици;

самолечение, неспазване на лекарски предпи-

сания; умишлено самонараняване или само-

увреждане;

увреждане на здравето, настъпило по време

на задържането на Застрахования от органи

на властта или в място за лишаване от

свобода, изпълнение на смъртно наказание,

наложено с влязла в сила присъда;

събития, настъпили с превозното средство

по време на тренировки, състезания, изпита-

ния и др. подобни, практикуване на високори-

скови дейности - моторни, летателни, възду-

хоплавателни, водоплавателни и подводни

спортове и занимания, освен когато Застра-

хователят е дал предварително писмено

съгласие и е платена допълнителна застра-

хователна премия;

злополука, настъпила при ремонт на превоз-

ното средство;

трансплантация на органи, тъкани и клетки,

освен в резултат на злополука, когато това е

необходимо за извеждане от опасност

живота на Застрахования.

Обект на застраховане по тази застраховка са 
здравето, животът и телесната цялост на 
водачите и пътниците в превозните средства, 
когато те се намират в превозните средства 
или в непосредствена близост до тях преди 
качването или след слизането.
Основен риск:

Допълнителни рискове:

Êàêâî íå ïîêðèâà çàñòðàõîâêàòà?

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 
68, ЕИК 030269049 и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност -Решение №1 на Националния съвет по 
застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на 
застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Дружество: 
„Дженерали Застраховане” АД
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г.



Êîãà è êàê äà ïëàòÿ?
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено 
разсрочено плащане - на датите, посочени в застрахователната полица.

Кога започва и свършва покритието?

Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия 

в полицата, при условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсроче-

но плащане. Застрахователното покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край 

или в момента на предсрочно прекратяване на застраховката.

Как мога да прекратя договора?

Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, чрез мотивирано 

писмено уведомление, като прекратяването настъпва в 24:00 часа на датата на получаването му от 

Застрахователя.

Êàêâè ñà ìîèòå çàäúëæåíèÿ?
Заплащане на застрахователната премия в указаните срокове.

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият или третите ползващи лица предявяват 

пред Застрахователя писмено претенция за изплащане на обезщетение или застрахователна сума. 

Застрахованият е длъжен да сътрудничи на Застрахователя за установяване на застрахователното 

събитие и размера на дължимата сума /обезщетение, като предостави пълна информация за обстоятел-

ствата, довели до възникването на застрахователното събитие и за размера на претърпените вреди. 

Застрахованият или ползващите лица набавят сами и за своя сметка необходимите документи, изисква-

ни при предяваване и за обосноваване на претенцията. 

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 
68, ЕИК 030269049 и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност -Решение №1 на Националния съвет по 
застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на 
застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Êàêâî å òåðèòîðèàëíîòî ïîêðèòèå?
     Република България с възможност за договаряне на разширено териториално покритие за Европа или  
     Цял свят


