
  Застраховка за злополука, разни финансови загуби, вреди на имущество и 
  обща гражданска отговорност
  Информационен документ за застрахователен продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Туристическа застраховка

Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява индивидуалните условия 
по застрахователния договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може да бъде намерена в документацията по 
застрахователния договор. 

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е доброволна застраховка, чрез която се застраховат туристи, организирани от лицензирани туристически фирми, 
учебни заведения, организации и фирми.

Какво покрива застраховката?
 Основното покритие включва следните рискове:

• смърт и трайна загуба на работоспособност на 
застрахования в резултат на злополука;

• медицински разноски и репатриране на 
застрахования или на тленните му останки в резултат 
на злополука или акутно заболяване.

Допълнителното покритие включва следните 
рискове:
• кражба, загуба или повреда на лични вещи;
• отмяна на пътуването;
• гражданска отговорност на застрахования за 

нанесени телесни увреждания и материални вреди 
на трети лица.

Застрахователната сума е посочена в 
застрахователния договор парична сума, 
представляваща горната граница на отговорността на 
застрахователя към застрахования, третото ползващо 
се лице или към третото увредено лице, като за 
отделните покрития могат да бъдат договорени и 
различни застрахователни суми.

Какво не покрива застраховката?
 Застрахователят не дължи изплащане на 

обезщетение за събития, причинени директно 
или косвено от: 
• война или военни действия, актове на тероризъм 

и други подобни;
• ядрена реакция или радиоактивно излъчване;
• участие на застрахования в спортни мероприятия, 

професионално и непрофесионално упражняване 
на зимни и водни спортове, конен спорт, лов и 
риболов, екстремни спортове, освен ако за това 
не е начислена допълнителна застрахователна 
премия;

• самоубийство или опит за самоубийство, 
самонараняване, умишлено излагане на опасност;

• извършване или опит за извършване на 
престъпление от общ характер на застрахования;

• употреба на алкохол, наркотични или други 
упойващи вещества;

• бременност, раждане или аборт;
• заразяване и заболяване от венерически болести 

и СПИН;
• къпане на застрахования в неохраняеми водни 

басейни и къпане на застрахования (ако е под 
12-годишна възраст) във водни басейни без 
придружител 

и други, подробно изброени в Общите условия.

За отделните рискове има предвидени 
допълнителни специални изключения, които са 
подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничение на покритието?
      Предвижда се изплащане на обезщетения 
за рисковете и до размерите, посочени в 
застрахователния договор, в случаите на събитие с 
лица на възраст от 1 до 70 години.
Не се сключват застраховки за лица, загубили 50 
и повече процента работоспособност, както и за 
психично болни лица.

Не подлежат на застраховане за риска „Смърт от 
злополука“ лица под 14 годишна възраст, както и 
лица, поставени под пълно запрещение, като за 
същите е валидно единствено покритието по риска 
„Трайна загуба на работоспособност в резултат на 
злополука“.

В случай че турист не даде писмено съгласие за 
включването му в застрахователния договор, за тези 
лица не се осигурява покритие за риска „Смърт от 
злополука“.  



Къде съм покрит от застраховката?
     Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, освен, ако в 
застрахователния договор не е уговорено друго.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор застраховащият/застрахованият следва да ни представи всички 
необходими данни и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при 
сключване на застрахователния договор.
Застраховащият следва да обезпечи писменото съгласие на всеки турист за включването му в застрахователния 
договор.
По време от действието на застрахователния договор застрахованият е длъжен да ни уведомява за всички промени 
в обстоятелствата, които е декларирал, както и за всички новонастъпили обстоятелства, които биха били съществени за 
оценката на риска от наша страна.
По време от действието на застрахователния договор застраховащият е длъжен да:
• ни уведомява за промяна в своя адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплаща застрахователната премия по договора в уговорените срокове.
При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да:
• ни уведоми по реда и в сроковете, посочени в Общите условия;
• ни оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие, и 

представи всички необходими документи.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено. 
Застрахователната премия е платима в брой или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователния договор, при условие 
че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея. Застрахователното покритие е в сила до 24.00 часа 
на датата, посочена в застрахователния договор, при условие че застрахователната премия е платена. При неплащане 
или частично плащане на разсрочена вноска до падежа, посочен в застрахователния договор, покритието по него се 
прекратява към 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа.

Как мога да прекратя договора?
Застраховащият може да прекрати застрахователния договор по всяко време, като ни уведоми за това с едномесечно 
писмено предизвестие. 


