Застраховка „Злополука на спортисти”
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД
Адрес: гр. София, ул. „Цанко Церковски“ № 67А, Лиценз № Решение № 239 – ОЗ от 15
април 2016 г.

Продукт: „Злополука на спортисти”

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 спортисти“. 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?
Застраховката осигурява застрахователна защита за спортисти, упражняващи спорт аматьорски или професионално в: Спортни – тренировъчни и
фитнес зали / центрове на открито и закрито; Спортни – организации, дружества, отбори, клубове, федерации и съюзи. По тези условия се застраховат
треньори и спортни съдии. Полицата може да е индивидуална или групова.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

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

Не се застраховат:
✖ Длъжностни лица;
✖ Лекари, масажисти и/или
рехабилитатори;
✖ Технически, административен,
организационен и обслужващ персонал в
отбори, клубове, дружества, съюзи или
федерации.

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?
! При страдание от остеопороза;
! При наличие на стара травма;
! Повреди или загуби, последица от
обслужване от клуба, организацията или
представители на семейството или
домакинството на застрахования;
! Упражняване на спорт по време на
лекарска забрана;
! 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.

Къде съм покрит от застраховката?

Застрахователят носи отговорност за събития, настъпили на територията на Република България. Срещу заплащане на
допълнителна премия Застрахователя може да носи отговорност и извън територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Да подавам вярна информация при сключване на застрахователния договор.

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.
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.

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.

