
ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“ НА 
УЧАЩИ И ПЕРСОНАЛА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ   
Информационен документ за застрахователен продукт 
 
Дружество: „Групама Животозастраховане“ ЕАД, Република България, с Разрешение за 
извършване на застрахователна дейност №01-ЖЗ/01.07.2004г. на КФН 

  

Продукт: Групова застраховка „Злополука“ на учащи и персонала в учебните заведения 

 
 
Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита 
специфичните ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в договорната и преддоговорната 
документация. 

 
Какъв е видът на застраховката? 
Предмет на застраховката е живота, здравето и телесната цялост на застрахованите.Застраховка, чрез която се 
застраховат групи лица – учащи/деца и персонала в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши 
учебни заведения.  
 

 
 
 
 

           Какво покрива застраховката? 

  
Какво не е обект на 
застраховката? 

 
         

ПАКЕТ „А“: 

 

 Смърт вследствие злополука; 

 Трайно намалена или загубена 
работоспособност, вследствие злополука; 

 Временна неработоспособност, вследствие 
злополука: 
от 11 до 25 дни 
от 26 до 45 дни 
от 46 до 60 дни 
над 60 дни 

 

 Медицински разходи, извършени вследствие 
на злополука, довела до покрита, съгласно 
условията на застрахователния договор 
временна загуба на работоспособност; 

 
Застрахователния договор осигурява на всеки 
застрахован 24-часово покритие, на 
територията на целия свят. 

 

  
 

 Умишлено самопричинени състояния от 
застрахования; 

 Извършване или опит за извършване на 
престъпление от общ характер; война, 
въстание, терористичен акт; 

 Употреба на алкохол, наркотици или други 
упойващи вещества от застрахования; 

 Бременност, аборт и произтичащите от тях 
усложнения; 

 Практикуване на високорискови дейности; 
 

Пълна информация можете да намерите в 
Общите условия на застраховката. 
 

 

Има ли ограничения 
напокритието? 

 
 Максималния лимит за едно лице е в 

размер на 10 000 лв. 
 Отговорността на застрахователя по 

застрахователния договор не включва 
смърт на лица под 14 години или на 
недееспособни лица. 

 Застрахователят не носи отговорност 
събития, настъпили с лица на възраст над 
65 навършени години. 

 Не се застраховат лица с трайно намалена 
или загубена работоспособност над 50%. 

 

Пълна информация можете да намерите в 
Общите условия на застраховката. 
 



 
 

Какво е териториалното покритие на моята застраховка? 

 Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на целия свят.  

 
 
 
 

Какви са моите задължения?   
 При подписване на договора 

При сключване на застрахователния договор Вие трябва да обявите точно и изчерпателно 
съществените за риска обстоятелства, които са Ви известни и за които Застрахователят изрично и 
писмено Ви е поставил въпрос.  

Да заплащате застрахователната премия в определения в полицата срокове и размер. 

 По време на договора 

При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, 
трябва да уведомите незабавно Застрахователя. 

 При застрахователно събитие 

Трябва да уведомите застрахователя, както и да предоставите писмено поисканите от застрахователя 
доказателства за установяване на застрахователното събитие и последиците от него, както и за 
установяване размера на застрахователното плащане. 

 
 

 
Кога и как трябва да заплатя?   

При сключване на застрахователния договор трябва да заплатите Общата дължима сума (в т.ч. 
застрахователна премия, данъци, такси и др.под.) или първата разсрочена вноска от нея в 
договорения размер и срок. При договорено разсрочено плащане трябва да заплащате всяка 
следваща вноска до или на съответната дата на падежа, договорен в застрахователната полица. 

 

Можете да заплатите дължимите вноски в брой, чрез АТМ, или безкасово по следната банкова сметка 
в лева: „Банка ДСК“ ЕАД, IBAN BG64STSA93000008261301, с посочено основание за плащане – номер 
на застрахователната полица. В случай, че плащането се извършва по банков път (безкасово), може 
да дължите допълнителни такси за банковия превод, по тарифа на банката.  

 
 
 

Кога е началото и края на моето покритие?  
 

Застрахователното покритие се предоставя за периода, вписан в полицата. Срока на застраховка е 1 
година, като страните може да договорят по-кратък срок, но не по-малък от един месец. 

 
 
 

Как мога да прекратя полицата?  
 

Може да прекратите Вашия застрахователен договор по всяко време с писмено предизвестие, 
изпратено до застрахователя в срока, съгласно Общите условия. В този случай се връща част от 
застрахователната премия, съответстваща на неизтеклата част от срока на застрахователното 
покритие, при условие че не са били изплащани и/или не предстои да се изплащат застрахователни 
обезщетения. 

 


