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Продукт: „Злополука на посетители на
културни, спортни и развлекателни
мероприятия и обекти”

Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на застрахователя: www.ehif.eu. Този документ
представя обобщена информация за нашата застрахователна полица „Злополука на посетители на културни, спортни и развлекателни мероприятия
и обекти“. Преддоговорната информация и пълното договорно споразумение е предвидено в документите, свързани със застрахователния договор,
предоставени на клиента, като например: Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховат се физически лица в качеството им на посетители на културни, спортни, развлекателни мероприятия и обекти, и притежаващи документ
за достъп (билет, абонаментна карта, покана).

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Основни рискове:
✔Смърт, вследствие на злополука, както и трайна загуба на работоспособност,
вследствие на злополука.

✖ Не се застраховат организаторите на
мероприятието/служителите, собственика
или наемателя на обекта и неговия
персонал.

Допълнителни рискове:
✔Временна неработоспособност, вследствие на злополука.
✔Медицински разноски, разходи за транспортиране и репатриране – медицински
разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти вследствие на злополука.
Разходите за транспортиране и репатриране – 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.

Има ли ограничения на покритието?
! За събития, настъпили с лица, които не
притежават документ за достъп до
съответното мероприятие или обект.
! За събития, настъпили извън мястото, на
което
се
провежда
съответното
мероприятие или извън територията на
съответния обект, чиито посетители са
застраховани.
! За събития, настъпили извън
регламентираното работно време на
спортното или развлекателно съоръжение,
залата или мястото на мероприятието;

Къде съм покрит от застраховката?

Застрахователят носи отговорност за събития, настъпили на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?

Да получи застрахователно обезщетение при настъпване на покритите рискове по застрахователната полица.

Кога и как плащам?

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор или на разсрочени вноски,
определени в застрахователната полица

Кога започва и кога свършва покритието?

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.
Застрахователният договор се сключва за период от 1 ден до 12 месеца 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.

Как мога да прекратя договора?

По взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма.
Едностранно от Застрахователя, чрез едномесечно писмено предизвестие до Застрахования.
Едностранно от Застрахования, чрез едномесечно писмено предизвестие до Застрахователя.

