Застраховка ЗЛОПОЛУКА
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „Алианц България Живот“, регистрирано в Република България
Продукт: Задължителна застраховка „Трудова злополука“

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 Наредбата за задължителното застраховане на
работниците и служителите за риска „трудова злополука“ и Кодекса за застраховането.

Какъв е този вид застраховка?
Застраховката се сключва от и за сметка на работодател върху живота и трудоспособността на неговите работници и служители,
определени по реда на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“.

Какво покрива застраховката?
Покрити рискове:
При смърт на застраховано лице вследствие на
трудова злополука, настъпила през срока на
застраховката на законните му наследници се
изплаща застрахователната сума, ако смъртта е
настъпила до една година от датата на злополуката;
При трайно намалена работоспособност на
застрахования вследствие на трудова злополука,
настъпила през срока на застраховката,
на застрахования се изплаща процент от
застрахователната сума, равен на процента
трайно намалена работоспособност, установен от
съответния компетентен орган на медицинската
експертиза на работоспособността (ТЕЛК или
НЕЛК) съгласно Наредбата за медицинската
експертиза на работоспособността;
При временна неработоспособност вследствие
на трудова злополука, настъпила през срока
на застраховката, на застрахования се изплаща
процент от неговата брутна месечна заплата,
при която е сключена застраховката, за всеки
започнат месец временна неработоспособност в
зависимост от продължителността на загубената
работоспособност:
• над 10 до 30 календарни дни включително –
3% от брутната месечна заплата;
• над 30 до 60 календарни дни включително –
5% от брутната месечна заплата;
• над 60 до 120 календарни дни включително –
7% от брутната месечна заплата;
• над 120 календарни дни – 10% от брутната
месечна заплата.

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не отговаря за настъпване
на риска смърт, трайно намалена
работоспособност или временна загуба на
работоспособност на застрахованото лице,
които не са настъпили в резултат на трудова
злополука по чл. 55, ал.1 Кодекса за социално
осигуряване.
Дружеството не дължи суми и обезщетения
за състояния на застрахования след една
година от датата на злополуката.

Има ли ограничениe на покритието?
Не подлежат на застраховане по реда на
Наредбата, лица, които са:

Застраховани за риска „Трудова злополука“ за
настъпила трайно намалена работоспособност
или смърт, членове на екипажите на морски
кораби, попадащи в обхвата на Морската
трудова конвенция;
Застраховани на друго основание за риска
„Злополука“, включително военнослужещите и
служителите на МВР.

Къде съм покрит от застраховката?
На територията на Република България и чужбина.

Какви са задълженията ми?
В качеството Ви на Застраховащ, следва да ни представите всички необходими данни, информация и съществени
обстоятелства, които са от значение за оценката на риска. За целта трябва да ни представите писмено попълнено
„Заявление за сключване на Задължителна застраховка “Трудова злополука”, както и да ни предоставите вярна, точна и
изчерпателна информация, съгласно Наредбата.
По всяко 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;
• промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• всяка друга относима информация към сключването на застрахователния договор.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия може да бъде платена в български лева по банков път.
Застрахователната премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застрахователният договор е от един месец до 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.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това с 30-дневно писмено
предизвестие.

