СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
ПО ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАД, наричано
по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, съгласно настоящите Специални условия, сключва застрахователни индивидуали
или групови договори по застраховка “Злополука на спортисти” с български и чуждестранни спортисти, наричани
по-нататък „ЗАСТРАХОВАН”.
2.Тези Специални условия са приложими заедно с Общите условия за застраховка „Злополука”се прилагат доколкото
страните от застрахователния договор не са договорили друго.
II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
1. По настоящите Специални условия се застраховат спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или
професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и
федерации. По тези условия се застраховат трениьори и спортни съдии.
2. Не се застраховат длъжностни лица, лекари, рехабилитатори, технически, административен, организационен и
обслужващ персонал в отбори, клубове, дружества, съюзи или федерации.
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
1. Застрахователят носи отговорност за събития, настъпили на територията на Република България.
ІV. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
1. Срещу платена застрахователна премия Застрахователят се задължава, при настъпване на покрит по застраховката
риск, да изплати обезщетение в границите на определената в полицата застрахователна сума.
V. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
1. Застрахователят осигурява застрахователно покритие за събития настъпили в резултат на злополука само по време
на спортно състезание и непосредствено съпътстващата го преди състезението подготовка, което е под надзор и
разпореждане на организаторите. Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, застрахователното
покритие може да бъде разширено за събития настъпили по всяко време на денонощието.
2. Основни рискове:
2.1. Смърт в следствие на злополука;
2.2. Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука.
3. Допълнителни рискове
3.1. Временна неработоспособност вследствие на злополука.
3.2. Медицински разноски - медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти вследствие на
злополука;
3.3. Разходи за транспортиране - включват се извършени разходи за придвижване на застрахования до най-близко
медицинско заведение или местоживеенето му, или тленните му останки, включително неговия багаж, до
местоживеенето му в страната, вследствие злополука;
VІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВE
1.Освен изключените рискове в Общите условия по застраховка “Злополука”, по тези Специални условия
Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи:
1.1 При страдание от остеопороза;
1.2 При наличие на стара травма
1.3.Повреди или загуби, последица от обслужване от клуба, организацията или представители на семейството или
домакинството на застрахования;
1.4 Упражняване на спорт по време на лекарска забрана;
1.5. Извършени разходи, превишаващи обичайните разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи за
личен комфорт като радио, телевизор, приложение на козметични средства и процедури, услуги и лечение в
санаториуми, минерални бани, хидроклиники и други подобни.
VIІ. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР.
1.Застрахователния договор се сключва в писмена форма, представляваща застрахователната полица.
2.Застраховката може да бъде сключена от Застрахования, спортни дружества или други заинтересовани лица.
3.Застраховката е в сила от деня, посочен за начало и действа до деня, посочен за край в индивидуалната или групова
полица при условие, че е платена застрахователната премия.

4.Застраховката се сключва за срок посочен в договора и влиза в сила от 00.00 часа на деня посочен в полицата за
начало на договора, при условие, че е платена цялата застрахователната премия или първата вноска, в случаите
когато премията е разсрочена.
VIIІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
1. Застрахователна сума е вписаната в застрахователната полица стойност, която страните по договора се
споразумеят да бъде основа за определяне и/или лимитиране на размера на застрахователните плащания, дължими от
Застрахователя на ползващите се лица при настъпване на застрахователно събитие или при други условия, посочени
в съответния застрахователен договор.
1.1.Минималната застрахователна сума е 1 000 лева.
1.2. Максималната застрахователна сума е 30 000 лева
3. Размерът на застрахователната премия се определя в лева на база действащата тарифа на Застрахователя, в
зависимост от рисковата група, в която се отнася съответния спорт, избраното покритие, размера на
застрахователната сума и броя на застрахованите и се заплаща от Застраховащият /Застрахования/ .
4. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор или на разсрочени
вноски, определени в застрахователната полица
ІХ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща обезщетение в следните случаи:
1. при смърт на Застрахования, причинена от злополука, Застрахователят изплаща обезщетение съгласно настоящите
общи условия и застрахователния договор, на ползващото лице или законните му наследници, в размер на
уговорената застрахователна сума.
2. при трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, Застрахователят изплаща процент от договорената
застрахователна сума, равен на процента неработоспособност, определен от компетентен ортан.
3. При временна неработоспособност вследствие на злополука, се изплаща процент от определената в договора
застрахователна сума, в зависимост от продължителността на временната неработоспособност, както следва:
• от 21 до 40 календарни дни включително – 5 % от застрахователната сума но не повече от 500 лв.;
• от 41 до 60 календарни дни включително – 8 % но не повече от 800 лв.;
• от 61 до 90 календарни дни включително – 10 % но не повече от 1000 лв.;
• над 90 календарни дни – 12 % но не повече от 1200 лв.
4. Медицински разходи вследствие на злополука се изплащат на Застрахования в размер до 10% от определената в
договора застрахователна сума, но не-повече от 1 000 (хиляда) лева.
5. Разходи за транспортиране вследствие на злополука се изплащат на Застрахования действително направените
разходи до 10% от застрахователната сума, но не повече от 1000 лв.
6.Обезщетението се изплаща в срок от 15 работни дни след представянето на всички необходими документи от
Застрахования.
7.Плащането на застрахователно обезщетение се извършва в лева по банкова сметка.
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