
 Застраховка Злополука 
 
Информационен документ за застрахователен продукт 

  

Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с Разрешение за извършване 
на застрахователна дейност № 1-ОЗ/05.05.2005 г. на КФН 
 

Продукт: Застраховка „Моето семейство“ 
 

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 животът, здравето и телесната цялост на застрахованите лица.  
По допълнително покритие „Моето пътуване“ Застрахователят осигурява покритие като обезщетява разходи и изплаща суми, 
осигурява съдействие и специализирани услуги, за събития в резултат на злополука или акутно заболяване, настъпили по време на 
пътуване или престой на Застрахованото лице извън територията на Република България или страната, чийто гражданин е. 
 

       Какво покрива застраховката? 

 
Какво не покрива   

застраховката? 

 

 ПОКРИТИ РИСКОВЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗЛОПОЛУКА 
 

 

Покрит риск 

Лимит за едно лице за 

една година 

Сребърна 

защита 

Златна 

защита 

Смърт в резултат на злополука (освен 
злополука в резултат на ПТП) 

5 000 лв. 10 000 лв. 

Пълна и Необратима Загуба на 
Автономност (ПНЗА) в резултат на 
злополука  (освен злополука в резултат 
на ПТП) 

5 000 лв. 10 000 лв. 

Пълна Трайна Неработоспособност 
(ПТН) в резултат на злополука (освен 
злополука в резултат на ПТП) 

5 000 лв. 10 000 лв. 

Смърт в резултат на злополука в 
резултат на пътно-транспортно  
произшествие 

10 000 лв. 20 000 лв. 

Пълна и Необратима Загуба на 
Автономност (ПНЗА) в резултат на 
злополука в резултат на пътно-
транспортно  произшествие 

10 000 лв. 20 000 лв. 

Пълна и Трайна Неработоспособност 
(ПТН) в резултат на злополука в 
резултат на пътно-транспортно  
произшествие 

10 000 лв. 20 000 лв. 

Временна неработоспособност в 
резултат на злополука 

250 лв. 
месечно / до 
1500 лв. за 
една година 

500 лв. 
месечно / до  
3 000 лв. за 
една година 

Хоспитализация в резултат на 
злополука 

20 лв. 
дневно / до 
600 лв. за 
една година 

40 лв. 
дневно / до    
1 200 лв. за 
една година 

 

 Допълнително покритие „МОЕТО ПЪТУВАНЕ“ 

Покрит риск 
Лимит за едно лице за една година 

Сребърна 

защита 

Златна 

защита 

Платинена 

защита 

Медицински разноски 
вследствие злополука или 
акутно заболяване 

10 000 лв.  20 000 лв.  40 000 лв. Медицинско транспортиране и 
репатриране 

Пътни разходи на член на 
семейството 

Разходи за спешно 
зъболечение 

до 300 лева 

Загуба на багаж 
до 400 лв. за един брой багаж  

и до 800 лв. в агрегат 

Закъснение на багаж 
до 100 лв. за закъснение до 24 часа  

и до 200 лв. над 24 часа 

Разходи за откраднати или 
изгубени документи 

до 200 лв. 
 

  Застрахователят не осигурява покритие за събития, 
настъпили извън срока на застрахователното 
покритие. 

 Застрахователят не осигурява покритие за 
изключените рискове. 

 За лица до 14 навършени години застраховката 
покрива само риска ПНЗА в резултат на злополука и 
хоспитализация в резултат на злополука. 

 За лица от 14 навършени години до 18 навършени 
години застраховката покрива само рисковете Смърт в 
резултат на злополука, ПНЗА в резултат на злополука 
и Хоспитализация в резултат на злополука. 

 По покритие „Моето пътуване“ не могат да бъдат 
застраховани лица, загубили трудоспособност над 
50%, както и лица, поставени под пълно запрещение. 
 

Пълна информация за изключените рискове можете да 
намерите в Общите условия на застраховката. 

 

Има ли ограничения на 

покритието? 
 

 Максималната агрегатна застрахователна сума 
(сборът от застрахователната сума, избрана от 
кандидата за застраховане за застраховка “Моето 
семейство” и всички други застрахователни суми по 
застраховки Злополука, издадени от „Групама 
Застраховане“ ЕАД) за едно застраховано лице не 
може да надвишава 80 000 лв.  

 По допълнително покритие „Моето пътуване“ 
лимитът на отговорност за рисковете вследствие на 
акутно заболяване за лица над 65 години е в размер 
на 50 % от застрахователната сума, но не повече от 
5 000 лева. 

 По допълнително покритие „Моето пътуване“ за 
всяко едно отделно пътуване максималният срок на 
покритие е 30 дни, считано от датата на пресичане 
на границата на Република България при тръгване, 
до датата на пресичане на границата при 
завръщане. 
 

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.  

 По допълнително покритие „Моето пътуване“ Застрахователят осигурява покритие в цял свят 

с изключение на територията на Република България и страната, чийто гражданин е Застрахованото лице. 

 
 
 

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 срок и размер. 

• При застрахователно събитие 

Трябва да уведомите Застрахователя, както и да предоставите поисканите документи, свързани 
с установяване на събитието.  

При настъпване на застрахователно събитие по допълнително покритие „Моето Пътуване“, 
Застрахованото лице или неговите наследници е необходимо да се свържат незабавно с 
Асистиращата компания на Застрахователя в описаните срокове в Общите условия по 
застраховката. 

 

 

Кога и как трябва да заплатя?   
Месечните разсрочени вноски от годишната застрахователна премия се заплащат по банков път, като 
при сключване на застрахователния договор в офис на „Банка ДСК“ ЕАД подписвате Нареждане за 
Периодичен кредитен превод към „Банка ДСК“ ЕАД. Въз основа на това Нареждане се заплаща 
Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна премия, данъци, такси и др.), както при сключване на 
договора, така и при настъпване на следващите падежи по Вашата Полица. 

 
 
 

Кога започва и кога свършва покритието?  
 

Началото на покритието е посочено в застрахователната полица и влиза в сила след заплащане на 
първата разсрочена месечна вноска от еднократната годишна застрахователна премия за първия 
застрахователен период.  

Периодът на застрахователното покритие за всяко Застраховано лице се прекратява на датата на 
годишнината от началото на покритието, следваща датата, на която Застрахованото лице навърши 75 
години, освен ако не е било прекратено предсрочно съгласно Общите Условия по застраховка „Моето 
семейство“. 

 
 
 

Как мога да прекратя договора?   
Вие можете да оттеглите съгласието си за застраховане по всяко време с писмено искане до 
Застрахователя. 

 
 
 


