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Продукт: „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС”
Документът съдържа обобщена информация за застраховка „Злополука на местата в МПС“. 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” е доброволна застраховка, предмет на която са животът ,
здравето и работоспособността на физически лица водачи и/или пътници в МПС. Застраховката се сключва за всички места
в МПС.

Какво покрива застраховката?
Покриват се разходи за:
√ 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.

Къде съм покрит от застраховката?
Валидността на застраховката е на територията на
Република България.

Какво не покрива застраховката?
х самоубийство или опит за самоубийство;
х управление на превозно средство от Застрахования след
употреба на алкохол над допустимата по закон
концентрация, след употреба на опиати или други
упойващи вещества, както и при липса на
правоспособност за управление на съответната категория
превозно средство;
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.

Има ли ограничения на покритието?
! Покриват се вреди до размера на застрахователната
сума (лимит на отговорност) на Застрахователя;
! Не се допуска застраховане на част от местата;
! Не се застраховат местата на пътниците в средствата за
обществен транспорт;
! Ако броят на пътуващите в превозното средство е поголям от застрахования брой места, застрахователната
сума на един пътуващ се редуцира в зависимост от броя
на застрахованите места и действителния брой на
пътуващите лица.

Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно:
• Да изпълнява препоръките и предписанията на Застрахователя за отстраняване на източниците на опасност и
подобряване на мерките за безопасност в срок.
• Да уведомява писмено Застрахователя по време на действие на застраховката за:
• възникнали след сключването на застраховката обстоятелства, имащи отношение към риска;
• всяко посегателство върху застрахованото имущество независимо дали представлява покрит от
полицата риск;
• всяка промяна на посочените в застрахователната полица постоянен адрес и адрес за
кореспонденция на Застрахования;
• всяка промяна на адреса, както и за всяко тяхно преместване.
• Да съхранява на безопасно от повреда и унищожаване място документацията за застрахованото имущество.

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 без предизвестие, посредством мотивирано
писмено уведомление, като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от Застрахователя.

