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Продукт: „Злополука на членове на спортни клубове“ 
 

Документът съдържа обобщена информация за застраховка „Злополука на членове на спортни клубове“. Пълната 

преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите условия на застраховката, 

застрахователната полица и приложенията към нея. 

Какъв е този вид застраховка? - Застраховка „Злополука на членове на спортни клубове” е доброволна застраховка, при 

която Застрахователят носи отговорност за събития, настъпили по време на тренировки и състезания . Застраховката може 

да бъде сключена индивидуално или групово. 
 

Какво покрива застраховката? 
 

Покриват се разходи за: 

 

Основно покритие: 

√ Смърт на Застрахования вследствие на злополука, 
настъпила до една година от датата на настъпване на 
злополуката - изплаща се застрахователната сума за 
съответния Застрахован; 
√ Трайно загубена или намалена работоспособност 
на Застрахования вследствие на злополука, 
настъпила до една година от датата на настъпване на 
злополуката - изплаща се процент от 
застрахователната сума за съответния Застрахован, 
който съответства на процента на трайно загубена 
или намалена работоспособност, определен от 
Териториалната експертна лекарска комисия /ТЕЛК/, 
Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК; 
√ Временна неработоспособност на Застрахования 
вследствие на злополука, настъпила за първи път в 
рамките на застрахователния договор - изплаща се 
процент от застрахователната сума за съответния 
Застрахован, както следва:  

• от 21 до 30 дни включително - 5%;  
• над 30 дни -10%. 

 
Допълнително покритие: 
√ Разходи за медицински транспорт и/или 
репатриране, вследствие на злополука; 
√ Медицински разходи вследствие злополука и/или 
дневни пари за болничен престой в обхвата на 
покритието. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какво не покрива застраховката? 

   Застрахователят не дължи плащане в случаите на: 

х самоубийство или опит за самоубийство; 
х събития, съществували или настъпили преди влизане 
в сила на застраховката, независимо дали са били 
известни на Застрахования; 
х участия на Застрахования в дейности или 
мероприятия с експериментална, клинични или 

научноизследователска цел; 
x злополука причинена или предизвикана от 
Застрахования или лице , което има право да получи 
застрахователната сума; 
x употреба на алкохол, опиати, наркотици, допинг, 

стимулиращи или други упойващи вещества; 

x хронични заболявания, освен в случаите, когато 
същите са възникнали в срока на действие на 
застраховката. 

 
 

 
 

Има ли ограничения на покритието? 

 
! Застраховат се български и чуждестранни граждани на 
възраст от 1 до 69 години включително; 
! лица със загубена работоспособност над 50%; 
! лица под 14 години или поставени под пълно 
запрещение лица по риска “смърт от злополука”; 
! Покриват се вреди до размера на застрахователната 
сума (лимит на отговорност) на Застрахователя; 
! Застрахователната сума е посочената в 
застрахователния договор парична сума, 
представляваща горна граница на отговорността на 
Застрахователя към Застрахования, третото ползващо 
се лице или законните наследници на Застрахования.



Къде  съм  покрит  от  застраховката? 
 

Валидността на застраховката е на територията на Република България. 
 

 
 
 
 

Какви са задълженията ми?  

Застрахованото лице е длъжно: 
 

• Застрахованият е длъжен: При настъпване на застрахователно събитие, да уведоми Застрахователя в срок до 
седем дни от датата на настъпване на събитието чрез предявяване на писмена претенция (по образец на 
Застрахователя); 
• При предявяване на претенция за изплащане на застрахователна сума или обезщетение, Застрахованият 

(третото ползващо се лице или законните наследници) е длъжен да представи на Застрахователя изисканите 

документи; 

• Застрахованият е длъжен незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на указания в договора 
адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от 
страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на Застрахования, обявен в договора, се смятат 
за връчени и получени от Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици. 

 
 
 
 
 
 
 

 Кога и как плащам? 
 В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено 
плащане на вноски - до четири равни  вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена 
в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 
Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане 
–ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни 
от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното  покритие. 
Дължимата сума може да бъде платена: 

• във всеки офис на ЗД „Бул инс“ АД; 
• чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул инс“ АД, посочена в полицата; 
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

 

 

 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата при 
условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане и изтича в 
24.00 часа на деня, посочен за край в полицата. 
 
 
 
 

Как мога да прекратя договора? 

Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно с петдневно предизвестие, посредством 
мотивирано писмено уведомление, като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от 
Застрахователя. 


