СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО
ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА”
СЕКЦИЯ VIII: ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” ЗА СПОРТИСТИ
I.

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Застраховката се сключва върху живота на лица на възраст
до 65 навършени години, които активно практикуват
спортна дейност, учащи в спортни училища, организирани в
отбори, спортни клубове, федерации, дружества и други
подобни, както и на лица, които упражняват спортна
дейност през свободното си време.
Не се застраховат и не се изплаща обезщетение срещу
риска “Смърт в резултат на злополука” лица под 14годишна възраст, както и недееспособни лица (чл.412, ал 3.
От ТЗ). Същите са застраховани единствено срещу риска
“Трайна загуба на трудоспособност в резултат на
злополука”.
Застраховката може да бъде индивидуална или групова.
Груповата застраховка се сключва по приложен поименен
списък на застрахованите лица.

II.

сума, равна на процента загубена трудоспособност
определен от ЗМК на Застрахователя.
При временна загуба на трудоспособност на Застрахования
в резултат на злополука, продължила:
13.1.
от 21 до 30 дни включително, на Застрахования се
изплащат до 5% от застрахователната сума.
13.2.
от 31 до 40 дни включително, на Застрахования се
изплащат до 6% от застрахователната сума.
13.3.
от 41 до 60 дни включително, на Застрахования се
изплащат до 8% от застрахователната сума
13.4.
над 60 дни на Застрахования се изплащат до 10% от
застрахователната сума.
13.5.
Медицински разходи извършени на територията на
Р.България - на Застрахования се изплащат до 10% от
застрахователната сума.
V.

Размерът на застрахователната премия се определя в
зависимост от размера на застрахователната сума,
рисковата група към която се отнася конкретния вид спорт,
броя застраховани лица, покритите рискове.
Когато застраховката се сключва за срок по-малко от една
година, се прилага краткосрочната тарифа на
Застрахователя.
Когато е договорен увеличен размер на застрахователната
сума за рисковете смърт и/или трайна загуба на
трудоспособност от злополука, настъпила по време на
състезание включително за времето за подготовка
непосредствено преди състезанието, премията за
съответния рисков клас може да се завиши до 50%.
При условие, че се покриват рисковете от злополука само
по време на състезание, включително времето за
подготовка непосредствено преди състезанието, от
начислената премия може да се приспаднат 25%. В този
случай не може да се договаря увеличен размер на
застрахователната сума.
При условие, че се покриват само рисковете смърт и трайна
загуба на трудоспособност от злополука само по време на
състезание, включително времето за подготовка
непосредствено преди състезанието, от начислената
премия може да се приспаднат 40%. В този случай не може
да се договаря увеличен размер на застрахователната
сума.
Минималната застрахователна премия за една застраховка
е 5.00 BGN.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА
Срокът на застраховката е една година. Застраховката
може да се сключи и за по кратък срок, като се приложи
краткосрочната тарифа на Застрахователя.

III.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
Размерът на застрахователната сума се договаря между
Застрахователя и Застраховащия /Договорителя/.
Застрахователната сума може да бъде еднаква за всички
застраховани лица или различна по размер за всяко
застраховано лице от приложения списък.
Страните по застрахователния договор могат да договорят
увеличен размер на застрахователната сума за рисковете
смърт от злополука и/или трайна загуба на трудоспособност
от злополука, настъпила по време на състезание
включително за времето за подготовка непосредствено
преди състезанието.

IV.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ
По тези специални условия за злополука се считат и
събития настъпили по време на практикуването на
съответния вид спорт посочен в застрахователната полица.
При смърт на Застрахования в резултат на злополука на
законните наследници или на посочените ползващи лица се
изплаща застрахователната сума
При смърт на Застрахования в резултат на злополука
настъпила по време на състезание включително времето за
подготовка непосредствено преди състезанието на
законните наследници или на посочените ползващи лица се
изплаща застрахователната сума.
При трайна загуба на трудоспособност в резултат на
злополука на Застрахования се изплаща процент от
застрахователната сума, равен на процента загубена
трудоспособност определен от ЗМК на Застрахователя.
При трайна загуба на трудоспособност в резултат на
злополука по време на състезание включително времето за
подготовка непосредствено преди състезанието, на
Застрахования се изплаща процент от застрахователната

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

VI.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Настоящите условия могат да бъдат допълвани или
изменяни със Специални условия, договаряни между
страните и отразявани в Добавъци към застрахователната
полица или приложенията към нея.
За всички неуредени въпроси в тези условия се прилагат
Общите условия по застраховка “Злополука”, които са
неразделна част от застрахователния договор.

Настоящите условия са одобрени от Съвета на
директорите на ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

ЗАД

“ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ”

