
Застраховка Злополука
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: Животозастрахователна компания „Съгласие” АД, Р. България
Продукт: Индивидуална застраховка злополука с пакетни покрития „Съгласие Защита”
Дружеството притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност № 1211-ЖЗ/20.12.2006 и 
лиценз за застраховка „Злополука” №77-ЖЗ/06.02.2012.

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се намира в предоставената Ви Преддоговорна 
информация, Общи условия и Специални условия.

Какъв е този вид застраховка?
Индивидуална пакетна застраховка „Злополука” осигурява защита срещу събития, свързани с живота, здравето и/или телесната 
цялост на едно или повече физически лица, членове на едно семейство, за посочените в съответния пакет рискове.

Какво покрива застраховката?
 Смърт в резултат на злополука;

 Трайно намалена или загубена работоспособност 
в резултат на злополука;

 Временна неработоспособност в резултат на 
злополука над 10 дни;

 Дневно плащане за болничен престой в резултат 
на злополука (до 180 дни, вкл.).

Има ли ограничения на покритието?
 Умишлено самоубийство на застрахования;
 Умишлено извършване или опит за извършване на 

престъпление от общ характер от застрахования;
 Злополука, причинена или предизвикана от застрахованото 

лице, както и при наличие на преднамерено действие, измама 
или небрежност от страна на застрахования или ползващите 
лица;

 Злополука в резултат на активно участие на застрахования 
в извънредни събития (война, военни действия, тероризъм, 
бунт и т.н.);

 Злополука, настъпила вследствие на умишлено излагане на 
опасност, самонадеяност и груба небрежност от страна на 
застрахования;

 Участие на застрахования във високорискови спортове и 
хобита, както и професионални спортни дейности, освен ако 
за тях не е платена допълнителна премия;

 Злополука в резултат на употреба от страна на застрахования 
на наркотици, упойващи или стимулиращи вещества или на 
употреба на алкохол, надвишаващ границата, определена в 
нормативните актове, регулиращи ползването на МПС;

 Злополука в резултат на всякакъв вид пластични или 
козметични операции или операции, извършени от 
нелицензиран лекар, както и злополука в резултат на 
стоматологично лечение.

Какво не покрива застраховката?
 Смърт в резултат на заболяване;

 Трайно намалена или загубена работоспособност 
в резултат на заболяване;

 Временно намалена работоспособност в резултат 
на заболяване.

Къде съм покрит от застраховката?
 Цял свят

Какви са задълженията ми?
• Застраховащият трябва да плаща редовно и навременно, определените застрахователни премии по застраховката;
• Застраховащият е длъжен да уведоми застрахователя за настъпили промени в основните параметри по договора;
• При предявяване на застрахователна претенция, ползващото се лице е длъжно да предостави всички документи, свързани със 

застрахователното събитие.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия е годишна и се заплаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено - на шестмесечни и 
тримесечни вноски, ако годишната премия е над 100 лева. Премията се заплаща по банкова сметка на застрахователя или в брой срещу 
квитанция по образец на застрахователя.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Периодът на застрахователното покритие започва в 00:00 часа на датата, посочена като начало на срока на застраховката в полицата, при 
условие че застрахователната премия е платена. Периодът изтича в 24:00 часа на датата, посочена като край на срока на застраховката в 
полицата, при настъпила смърт на застрахованото лице или когато му е определена 100% трайна неработоспособност.

Как мога да прекратя договора?
Договорът може да бъде прекратен след подаване от застраховащия на Заявление за прекратяване на полицата.


