
  Застраховка Злополука
  Информационен документ за застрахователния продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Застраховка „Злополука на местата в МПС“ 

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

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е доброволна застраховка, осигуряваща покритие на основание платена застрахователна премия 
на лицата, пътуващи в посоченото в застрахователния договор моторно превозно средство (МПС), за телесни увреждания или 
смърт, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие (ПТП) до една година от датата на събитието.

Какво покрива застраховката?
Застрахователят предоставя:

  Основно покритие, включващо:
• Смърт от злополука;
• Трайна загуба на работоспособност, следствие 
на злополука.

  Допълнително покритие, включващо:
• Временна загуба на работоспособност, 
следствие на злополука;
• Медицински разноски следствие на злополука.
Допълнителното покритие се предоставя по  
желание на застраховащия срещу заплащане на 
допълнителна застрахователна премия. Видът 
и размерът на  допълнителното покритие сe 
определя в застрахователния договор. 
При смърт на застраховано лице, на законните 
наследници се изплаща застрахователната сума 
за едно място, записана в полицата, разделена на 
равни дялове между наследниците;
При трайна загуба на трудоспособност, на 
застрахованото лице се изплаща обезщетение, 
изчислено като процент от застрахователната 
сума, който е равен на процента на загубена
работоспособност.
Съгласно условията на застрахователния 
договор:
• при Временна загуба на работоспособност се 
изплаща обезщетение в процент от
застрахователната сума. 
• в обезщетението за Медицински разноски 
се включват разходи за медицинско, 
фармацевтично, хирургично и болнично 
обслужване, направени през първите 30 
дни след датата на злополуката по лекарско 
предписание и след представянето на редовни 
платежни документи за това.

Какво не покрива застраховката?  
 Застрахователят не носи отговорност за телесни 

увреждания и смърт, пряко или косвено причинени от:
• предумишлени действия от страна на застраховано 
лице или лице, имащо право да получи 
застрахователното обезщетение;
• преднамерено излагане на опасност, опит за 
извършване или извършване на престъпление от общ 
характер от застраховано лице;
• опит за самоубийство или самоубийство от 
Застрахования;
• водач, управляващ МПС, употребил алкохол над 
допустимите норми, регламентирани в Закона за 
движение по пътищата или други упойващи вещества и/
или непритежаващ валидно
свидетелство за правоуправление за съответната 
категория МПС по време на ПТП, както и при отказ 
за алкохолна проба, констатиран с документ от 
съответните органи;
• ПТП с МПС по време на тренировки, състезания, 
изпитания и други подобни, освен когато 
застрахователят е дал предварително писмено съгласие 
за това и застраховащият е заплатил
допълнителна застрахователна премия;
• експлозивни, запалителни, химически разрушаващи 
и други подобни материали, превозвани в МПС, с 
изключение на горивата, маслата и други технологични 
вещества, намиращи се в съответните фабрични 
резервоари и системи на МПС, необходими за 
експлоатацията му. Това не се отнася за МПС, 
специализирани за превоз на такива товари, ако 
застраховката е сключена при специални условия, 
записани в договора и е заплатена допълнителна 
премия.
• война или военни действия, въстания, бунтове, стачки, 
граждански вълнения или други от подобно естество;
• ядрени експлозии, радиационни, лазерни, 
ултравиолетови и други лъчения, радиоактивно
замърсяване, както и всякакви вреди, свързани с тях;
и други, подробно изброени в Общите условия по 
застраховката.

 Има ли ограничение на покритието? 
 Общата сума на обезщетенията за всички злополуки 

през застрахования период за едно застраховано 
място или за всички застраховани места, не може 
да надвишава съответните застрахователни суми, 
записани в застрахователния договор.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, освен, ако е 

договорено друго със застрахователния договор.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни 
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на 
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
• ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте ни декларирали както и за всички новонастъпили 
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна (промяна в  собствеността, промяна на 
предназначението или на регистрационния номер на МПС);
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
• ни уведомите при настъпване на застрахователно събитие по реда и в сроковете, посочени в застрахователния 
договор;
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• ни представите необходимите документи, свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на 
вредите.

Кога и как плащам?
Застрахователните премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователния договор и е в сила до 
24.00 часа на датата, посочена в застрахователния договор,  при условие, че е платена застрахователната премия или 
първата вноска от нея. 
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 или на друг, изрично посочен в него срок.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това с едномесечно писмено 
предизвестие. 


