Застраховка ЗЛОПОЛУКА
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България
Продукт: Задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен транспорт

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, както и в Кодекса за застраховането и Наредба № 49 за задължителното застраховане по застраховки
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.

Какъв е този вид застраховка?

Задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен транспорт се сключва от превозвачите, които извършват
обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Обект на застраховане по задължителната
застраховка са здравето, животът и телесната цялост
на пътниците в средствата за обществен превоз
(релсови превозни средства; тролейбуси и автобуси;
летателни апарати; всички видове плавателни съдове;
въжени линии и влекове; таксиметрови автомобили).
За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни
средства или в непосредствена близост до тях преди
качването и след слизането.

Застрахователят не дължи плащане, когато
причинената на пътника смърт или трайна
загуба на работоспособност е вследствие на:
• война, размирици или действия, имащи военен
характер, бунтове, граждански вълнения и други;
• терористичен акт освен в случаите, когато
покритието на риска е изрично договорено със
застрахователя;
• опит за извършване или извършване на
престъпление от общ характер от пътника;
• опит за самоубийство или самоубийство на
пътника;
• заболяване от каквото и да е естество на пътника,
включително епилептични припадъци или
припадъци от други заболявания, кръвоизливи,
парализи, стомашно-чревни инфекции,
хранителни отравяния и други, освен в случаите,
когато вследствие на застрахователно събитие се
породят болестни състояния и те причинят смърт
или телесно увреждане;
• преждевременно раждане или аборт на пътника,
освен ако те са предизвикани от настъпилата
злополука;
• температурни влияния (простуда, измръзване,
слънчев или топлинен удар), операции, облъчване,
инжекции и други лечебни действия на пътника,
доколкото те не са следствие от настъпила
злополука;
• алкохолни отравяния и пряко причинени от тях
увреждания, употреба на наркотични вещества
или техни аналози от пътника;
• земетресение или атомни и ядрени експлозии,
радиоактивни продукти и замърсявания от тях,
радиационно (йонизиращо) лъчение.

Отговорността на застрахователя за изплащане на
застрахователната сума или на съответната част от
нея се поражда в случаите, когато вследствие на
злополука, покрита по застраховката, е причинена
смърт или трайна загуба на работоспособност на
пътник.
Минималната застрахователна сума по
застраховката за всяко събитие за всеки пътник
е 50 000 лв. 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.

Има ли ограничение на покритието?
По застраховката не са обект на застраховане
здравето, животът и телесната цялост на водачите
на превозните средства и на обслужващия
персонал.

Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката има действие само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Република
България. Когато извънредни причини наложат отклоняване на летателния апарат или плавателния съд за обществен
превоз, застраховката има действие за времето на това отклонение.

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 декларирали, както и за всички новонастъпили
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна;
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• уведомите компетентните органи и нас по реда и в сроковете, посочени в действащото законодателство;
• ни оказвате пълно съдействие за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие, и
представите всички необходими документи.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се определя от застрахователя и се договаря със застраховащия като абсолютна сума на
място в средството за обществен превоз или като процент от сумата на приходите от продажба на превозни документи –
билети, карти и други. 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?
Застраховката се сключва за срок не по-кратък от една година.
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.

Кога започва и кога свършва покритието?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това с едномесечно
писмено предизвестие.

