
  Застраховка Злополука, разни финансови загуби и гражданска отговорност  

  Информационен документ за застрахователен продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Застраховка „Злополука в чужбина“

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 комбинирана застраховка, осигуряваща покритие за застрахования и гражданската 
отговорност на застрахования за застрахователни събития, настъпили по време на пътуване или престой извън територията на 
Република България.

Какво покрива застраховката? 

Покритите рискове са групирани в следните 
секции:

 Секция „А“ – Злополука предвижда 
изплащане на застрахователно обезщетение 
в случай на злополука, причинила смърт 
на застрахования, или трайна загуба на 
работоспособност на застрахования до една 
година от датата на събитието.

 По Секция „Б“ - Медицински разноски 
застрахователят възстановява на застрахования 
или заплаща директно на болничното заведение 
медицински разноски за спешна медицинска 
помощ в резултат на злополука или акутно 
заболяване, направени по необходимост извън 
територията на Република България за не повече 
от 30 дни от датата на злополуката или началото 
на акутното заболяване.

 По „Секция в“ - Разходи за репатриране 
се обезщетяват разходите, директно 
произтичащи от събитие, покрито по Секция 
„А“ или „Б“ за репатриране на застрахования до 
местожителството му в Република България (ако 
това е наложително, с  оглед на здравословното 
му състояние и продължаване на лечението) 
или репатриране на тленните останки при смърт 
на застрахования до местожителството му в 
Република България.
на акутното заболяване.

 Секция „Г“ - Лична отговорност на 
застрахования е валидна само в допълнение 
на Секция „А“ с лимит на обезщетение не по-
висок от застрахователната сума по Секция 
„А“. Съгласно условията на тази секция, 
застрахователят обезщетява застрахования за 
суми, които той е законово задължен да заплати 
за причинени от него на трети лица: смърт или 
телесни наранявания; материални вреди. Освен 
за сумата на иска, застрахователят обезщетява 
застрахования за съдебните разноски и 
разходите по защитата.
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?
  

 По застраховката не се изплащат обезщетения за 
събития, причинени директно или косвено от:
• война или военни действия, въстания, бунтове, стачки, 
граждански вълнения, тероризъм или други от подобно 
естество;
• участие на застрахования в някой от следните видове 
спорт: лов, конен спорт, алпинизъм, пещерно дело, 
безмоторно летене, делтапланеризъм, парашутизъм, 
ветроходни и подводни спортове, зимни спортове, 
както и каквото и да е участие в състезания или 
тренировки, освен ако това не е изрично уговорено 
в застрахователния договор и не е заплатена 
допълнителна застрахователна премия;
• самоубийство или опит за 
самоубийство,самоосакатяване, умишлено излагане 
на опастност (освен при опит за спасяване на човешки 
живот), психическо разстройство или психиатрично 
лечение;
• извършване или опит за извършване на престъпление 
от общ характер от застрахования, увреждания, 
получени при задържане от органите на реда, в 
следствен арест или затвор или действия, нарушаващи 
обществения ред;
• употреба на алкохол, наркотични или други упойващи 
вещества и причинно свързани с тях заболявания и 
злополуки;
• бременност – нормална или патологична, раждане, 
аборт;
• ядрена реакция или радиоактивно излъчване;
и други, подробно изброени в Общите условия.
За отделни секции и рискове са предвидени 
допълнителни специални изключения, които са 
подробно изброени в Общите условия.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застраховката е валидна извън територията на Република България, съгласно териториалния обхват, посочен в 

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, така 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:
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор, както и за заведени искове по Секция „Г“;
• да ни оказвате пълно съдействие за установяване на събитието, размера на вредите и за установяване на 
обстоятелствата, при които е настъпило, вкл. да ни предоставите всички необходими документи.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща еднократно - в брой или по банков път. Застрахователната премия може да бъде 
определена в български лева или валута.

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.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор в случай че не сте реализирал пътуването или сте се завърнал преди 
да изтече срокът на застрахователния договор.

Има ли ограничение на покритието? 
 Застраховката се сключва за физически лица от 1 до 

70-годишна възраст, включително. При допълнителна 
договореност и срещу заплатена допълнителна 
застрахователна премия, могат да бъдат застраховани и 
лица на възраст над 70 години. 
Не подлежат на застраховане лица със загуба на 
работоспособност над 50%, както и психично болни 
лица.
Не подлежат на застраховане за риска „Смърт от 
злополука“ лица под 14-годишна възраст, както и лица 
поставени под пълно запрещение.


