
ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА”  
 

 

Информационен документ за застрахователния продукт 

Дружество:  „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, бул. „Христофор  
Колумб“ № 43, Разрешение №8/15.06.1998г., www.euroins.bg   

Продукт:  „Злополука” 

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в 
Общите условия за застраховка „Злополука”, застрахователната полица, специалните условия и 
другите документи, които са неразделна част от застрахователния договор.  
Какъв е този вид застраховка?  

Застраховката е предназначена за физически лица, които планират да посетят организирано 
развлекателно събитие на територията на Република България.  

 

 

Какво покрива застраховката? 

Застрахователят покрива рискове, настъ-
пили поради причини, подробно описани 
в общите и специални условия, които са 
били непредвидими към момента на 
закупуване на билета за съответното 
събитие и са възникнали в периода на 
застрахователното покритие, независимо 
от волята на застрахованото лице. 

 „Разходи за билет“: 

Покриват се разходите, извършени за 
закупуване на билет за организирано 
събитие, което застрахованото лице не 
може да посети поради: 

 Злополука или акутно заболяване.   

 Хоспитализация поради усложнения при 
нормално протичаща бременност, 
установена и медицински потвърдена 
след закупуване на билета. 

 Поставяне под карантина от здравните 
власти вследствие на лабораторно 
потвърден случай на „Ковид-19“. 

 Смърт на застрахованото лице или на 
негов близък. 

 Увреждане на жилището или на 
помещение, използвано за извършване 
на икономическа дейност, в резултат на 
пожар, кражба чрез взлом, злоумишлени 
действия на трети лица или стихийно 
бедствие. 

 ПТП, настъпило по време на превоза до 
мястото на провеждане на събитието. 

 „Смърт вследствие на злополука“ 

При смърт на застраховано лице, на 
законните наследници се изплаща 
размера на застрахователната сума. 

 
 

 

Какво не покрива застраховката? 

x събития, настъпили извън периода 
на застрахователното покритие; 

x събития и обстоятелства, които не 
са изрично посочени като причина 
за настъпване на застрахователно 
събитие; 

x събитието, за което застрахованото 
лице притежава билет, е отменено 
или отложено; 

x неизпълнение или неточно изпъл-
нение на условията по договора за 
събитието, за което е закупен билет; 

x хронични или минали заболявания; 

x мигрена, множествена склероза, 
епилепсия, цироза, остеопороза, 
злокачествени заболявания, вродени 
аномалии и заболявания; 

x събития, настъпили, когато застра-
хованото лице е под влиянието на 
или при употребата на алкохол, 
наркотици, допинг; 

x невъзможност за посещение на 
събитието поради въведени проти-
воепидемични мерки, включително 
забрана за напускане или 
посещение на съответната страна 
или населено място, както и 
поставяне под карантина на 
населеното място, в което живее 
или се намира застрахованото лице; 

x Други изключения, подробно описани 
в общите условия на застраховката. 

 

 

 

Има ли ограничения на покритието? 

! Застраховката може да бъде 
закупена само в момента на 
закупуването на билет за посе-
щение на съответното организирано 



Застрахователна сума за едно застра-
ховано лице: 1 000 BGN. 

Лимит на отговорност за риск 
„Разходи за билет“: определя се в 
зависимост от разходите, извършени за 
закупуване на билет за съответното 
организирано събитие. 

събитие, при условие че до 
началото на събитието остават не 
по-малко от 3 дни.  

! Риск „Смърт вследствие на злопо-
лука” не се покрива за малолетни 
лица или лица, поставени под пълно 
запрещение. 

 
 

 

 

Къде съм покрит от застраховката?  

Застрахователното покритие важи за събития, настъпили в цял свят. 
  
 

 
Какви са задълженията ми? 

 При настъпване на застрахователно събитие сте длъжен възможно най-скоро, но не по-
късно от 7 (седем) работни дни, писмено да уведомите застрахователя. 

 В зависимост от настъпилото събитие (увреждане на жилището, кражба чрез взлом, 
пожар, транспортно произшествие и други), сте длъжен да уведомите съответните 
компетентни органи веднага след узнаването и да изискате от тях документ, 
удостоверяващ събитието, включително причините за настъпването му. 

 При предявяване на претенция да ни предоставите всички необходими документи. 
  
 

 
Кога и как плащам?  

Застраховката се заплаща еднократно преди датата на влизане в сила на покритието. 

Дължимата сума може да бъде платена в брой или по банков път. 
  

 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

Застрахователното покритие започва от 00:00 часа на деня, следващ закупуването на 
билет и застраховка за съответното организирано събитие и се прекратява с 
първоначалното Ви влизане в зоната на събитието, но не по-късно от деня, посочен в 
билета за начало на събитието.  

  
 

 
Как мога да прекратя договора? 

Може да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до 
застрахователя. 

 


