СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
ПО ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ГОСТИ
НА ХОТЕЛИ”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. „Европейска Застрахователна и Осигурителна
Компания“
ЗАД,
наричано
по-нататък
ЗАСТРАХОВАТЕЛ, съгласно настоящите Специални
условия, сключва застрахователен договор по
застраховка „Злополука на гости на хотели”.
2. Тези Специални условия са приложими заедно с
Общите условия за застраховка „Злополука” и се
прилагат, доколкото страните от застрахователния
договор не са се договорили друго.
II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
1. По настоящите Специални условия се застраховат
български или чуждестранни граждани на възраст над
1 година, наричани по-нататък гости, отседнали в
хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи,
туристически спални, палатки и каравани в къмпинги
или други места за подслон.
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
1. Застрахователят носи отговорност за събития,
настъпили на територията на Република България.

1.5. При подводни гмуркания, включително участия в
организирани леководолазни курсове и подводни
разходки;
1.6. При извършване на скокове във водоеми (в това
число охраняеми) от скали или други възвишения на
сушата или от плавателни съдове;
1.7. При навлизане в бурно море /червен или черен
флаг/;
1.8. При упражняване на зимни и летни екстремни
спортове, включително ски спускане, сноуборд, сърф,
уиндсърф, кайт сърф, рафтинг и т.н.;
1.9. При участие в състезания и тренировки от
всякакво естество;
1.10. При използване на атракционни съоръжения от
всякакъв вид – бързи влакчета, виенски колела,
люлки, бънджи, водни пързалки, водни колела, водни
ски, лодки, джетове, банани, рингове, парашути и т.н.;
1.11. За частична или пълна загуба, кражба и липса на
багаж от палатки, каравани и балкони;
1.12. При кражба, извършена от или със съдействието
на служители на хотела;
1.13. При одраскване, обелване или други повреди на
багажа, които не нарушават неговите функции, за
косвени щети (пропуснати ползи, прекъсване на
деловата работа и др.), предизвикани от кражбата или
загубата на багажа.
1.14. За отговорност на госта, възникнала във връзка
с: управление, владеене или притежаване на моторно
превозно средство, плавателен съд, самолет, оръжие
или недвижим имот; неизпълнение на задължения,
поети по силата на договор; както и професионалната
отговорност на Застрахования.
1.15. Когато гостът възпрепятства установяването на
размера на щетите и не може да докаже претенциите
си по основание и размер, дава умишлено неверни
сведения
или
доказателства
за
настъпилото
застрахователно събитие, укрива вещи или предмети,
за които е предявил претенции, предявява иск за вещи
или предмети, които не са се намирали в хотела,
предприема умишлени действия с цел увеличаване
размера на застрахователното обезщетение, не е
уведомил своевременно администрацията на хотела
или органите на властта за извършената кражба.

ІV.
ПРЕДМЕТ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ
ДОГОВОР
1. На основание сключен застрахователен договор и
срещу
платена
застрахователна
премия
Застрахователят се задължава при настъпване на
покрит по застрахователния договор риск, да изплати
обезщетение в границите на определената в
застрахователния договор застрахователна сума и при
спазване лимитите на отговорност, определени в
настоящите Специални условия.
2. Застрахователят носи отговорност за събития, VIІ. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, СРОК И ДЕЙСТВИЕ
настъпили единствено по времето и на мястото на НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР.
1. Застраховката е в сила при наличието на сключен
гостуване, посочено в полицата.
договор между застрахователя и мястото на подслон
или туроператора, и при платена застрахователна
V. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
премия от страна на застрахования.
1. Смърт и трайна загуба на работоспособност,
2. За всяко застраховано лице застраховката е в сила
вследствие на злополука.
от датата на първата му регистрация в средството за
2. Медицински разноски - медицински разходи,
подслон до последната регистрирана дата на неговия
дневни пари за болничен престой, медикаменти
престой.
вследствие на злополука;
3. Разходи за транспортиране и репатриране - 3. Застрахователното покритие е валидно и при
включват се извършени разходи за придвижване на ползването на безплатна нощувка, но при платена
застрахования до най-близко медицинско заведение застрахователна премия.
или местоживеенето му, или тленните му останки, 4. Застрахователната премия се връща на българския
включително неговия багаж, до местоживеенето му в или чуждестранен гражданин само в случаите, когато
се връща таксата за пребиване от мястото на послон.
страната, вследствие злополука;
4. Частична или пълна загуба на личен багаж или
VIIІ.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
кражба чрез взлом от мястото за подслон;
5. Лична отговорност за нанесени щети на трети лица; ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
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. За събития, настъпили преди регистрацията на
госта в хотела или след прекратяването й;
1.2. За застрахователни събития в случаите, когато не
е събрана и преведена застрахователна премия в
определения по договора срок;
1.3. При навлизане в неохраняеми водни площи,
включително охраняеми плажове и басейни, извън
регламентираното работно време на спасителите;
1.4 При навлизане в морето зад територията,
ограничена
с
шамандури
или
други
обозначителни знаци;

СУМА

застрахователната сума и броя на застрахованите и се
заплаща от Застраховащият /Застрахования/.
4. Застрахователната премия се заплаща ежемесечно
до 15-то число. При сключване на застраховката,
Застраховащият заплаща авансова премия определена
от Застрахователя.
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 орган.
3. Медицински разходи, вследствие на злополука се
изплащат на Застрахования в размер до 10% от
определената в договора застрахователна сума, но неповече от 500,00 (петстотин) лева.
6. Разходи за транспортиране и репатриране,
вследствие
на
злополука
се
изплащат
на
Застрахования действително направените разходи до
10% от застрахователната сума, но не повече от 500,00
(петстотин) лева.
7. Частична или пълна загуба на личен багаж, или
кражба чрез взлом от мястото за подслон до 10% от
определената в договора застрахователна сума, но неповече от 200,00 (двеста) лева;
8. Лична отговорност за нанесени щети на трети лица
до 50% от определената в договора застрахователна
сума;
9. Обезщетението се изплаща в срок от 15 работни дни
след представянето на всички необходими документи
от Застрахования.
10. Плащането на застрахователно обезщетение се
извършва в лева по банкова сметка.
Настоящите СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ са одобрени с
протокол на Съвета на директорите на „Европейска
Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД от
27.02.2018г. и влизат в сила от същата дата.
За застрахования/застраховащия:
...........................................................................................

............................................................................................
(Три имена,, подпис)

За застрахователя:

............................................................................................

И

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 1 000,00
лева.
1.2. Максималната застрахователна сума е 10 000,00
лева.
3. Размерът на застрахователната премия се определя в
лева на база действащата тарифа на Застрахователя, в
зависимост от избраното покритие, размера на

............................................................................................
(Подпис, дата)

