Застраховка „Задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”“
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: „Трудова Злополука”

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 „Задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова
злополука““. 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?
На основание НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука, сключва застраховки срещу
събития, свързани с живота, работоспособността, здравето и телесната цялост на физически лица.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Основни/Задължителни покрития:
Рискове вследствие на настъпила трудова злополука при условията на чл. 55, ал. 1
от Кодекс за социално осигуряване, както и с разширение на покритието при
условията на чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
✔смърт на застрахованото лице, вследствие на трудова злополука;
✔трайно намалена работоспособност, вследствие на трудова злополука;
✔временна неработоспособност, вследствие на трудова злополука.

✖Не се носи отговорност за работници и
служители на застраховащия, които са в
трудово-правни отношения с него към
началото на застрахователния договор, но
не са включени в първоначалния списък на
застрахованите лица към датата на
сключване на застрахователния договор.

Допълнително покритие
✔срещу допълнителна застрахователна премия Застраховащия може да определи
завишен размер на застрахователната сума за риска временна неработоспособност
вследствие трудова злополука. Застрахователната сума по допълнителното
покритие може да бъде равна до шест месечни брутни работни заплати, но не повече
от 10 000,00 лева за едно застраховано лице.

Има ли ограничения на покритието?

!битова
злополука,
общо
или
професионално заболяване;
!съзнателно действие на застрахованото
лице или друго лице, правоимащо да
получи застрахователната сума;
!съзнателно излагане на опасност (освен
при опит за спасяване на човешки живот),
съзнателно самонараняване,
самоубийство или опит за такова или
произтичащо от неспазване на медицински
препоръки.

Къде съм покрит от застраховката?

Застрахователят носи отговорност за събития, настъпили на територията на Република България.
Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия от застраховащия, се допуска разширяване на териториалното
застрахователно покритие за покриването на застрахователни събития, настъпили в чужбина. Това обстоятелство изрично се
договаря в застрахователната полица

Какви са задълженията ми?

Застрахованият е длъжен:
- при сключване на застрахователният договор да обяви пред Застрахователят точно и изчерпателно съществените обстоятелства,
които са му известни и са от значение за риска. За съществени се смятат обстоятелствата, за които Застрахователя писмено е
поставил въпрос в предложението за сключване на застраховка или други документи попълвани във връзка със застраховката;
- да плати застрахователната премия;
- да съобщи в 7 дневен срок на Застрахователят за всички новонастъпили обстоятелства след сключване на застраховката, които
са от значение за риска, дори и те да са настъпили без негово съгласие.

Кога и как плащам?

Застрахователната премия се определя по съответната тарифа на застрахователя. В зависимост от договорените срокове за
заплащане на застрахователната премия тя се заплаща, преди началото на всеки застрахователен период:
- като еднократно плащане за целия срок на застраховката;
- разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, или по договаряне.

Кога започва и кога свършва покритието?

Застрахователният договор влиза в сила в 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица като начало на
застраховката, при условие че е платена цялата премия или първата вноска от нея.
Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на застраховката.

Как мога да прекратя договора?

Застрахователният договор може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие, отправено до застрахователя.
Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен период.

