
 

 

 
Какво покрива застраховката? 

Застраховката осигурява защита срещу 
случаите на злополука, настъпила по време на 
качване, пътуване или слизане от ПС, които 
могат да имат неблагоприятно въздействие 
върху Вашия живот и здраве. 

Застраховка „Злополука на лицата в превозните 
средства“ включва следните покрития: 

Основно покритие: 

 Инвалидност вследствие на злополука; 

 Смърт вследствие на злополука. 

Към основното покритие могат да бъдат 
добавени и избираеми  

Допълнителни покрития: 

 Временна неработоспособност от злополука 
над 20 дни; 

 Медицински разходи вследствие злополука; 

Застраховката включва основно покритие, което 
може да се комбинира с изброените 
допълнителни покрития. 

Застрахователното покритие обхваща всички 
места в ПС, записани в свидетелството за 
регистрация, включително и мястото на водача, 
освен ако е договорено друго.  

 

Какво не покрива застраховката? 

Застрахователят не отговаря за събития, причинени от 
или дължащи се на: 

 Самоубийство или опит за самоубийство; 

 Умишлено извършване или опит за извършване на 
престъпление от общ характер; 

 Температурни влияния (измръзване, слънчеви 
изгаряния, слънчев или топлинен удар); 

 Злополука с моторни ПС по време на тренировки, 
състезания, изпитания, учебни занимания и други 
подобни; 

 Когато управлявате ПС, употребили алкохол над 
законно допустимите норми или други упойващи 
вещества и/или не притежавате свидетелство за 
правоуправление за съответната категория ПС, както 
и при отказ за алкохолна проба, констатиран с 
документ на съответните органи. Застрахователят не 
изплаща обезщетение и когато пътувате в ПС, ако се 
установи по безспорен начин, че сте знаели за 
непозволената употреба на горепосочените 
вещества от водача и/или за неговата 
неправоспособност; 

 Заболяване от каквото и да е естество; 

 Умишлени действия срещу Вас от страна на лице, 
което би имало права  да получи застрахователно 
плащане; 

 Други изключения, подробно описани в Общите 
условия на застраховката.   

 

Има ли ограничения на покритието? 

! Застрахователни суми и обезщетения се изплащат 
до размера на застрахователната сума по покритието 
или до лимита, посочен в застрахователната полица; 

! Общата застрахователна сума е сбор от 
застрахователните суми за всички регистрирани 
места в ПС. 

! Застрахователната сума е еднаква за всички 
регистрирани места в ПС и за всяко отделно събитие. 
Ако при настъпване на събитие в ПС, са пътували 
повече лица от регистрираните в свидетелството за 
регистрация и застраховани места, 
застрахователната сума за всеки пътник се намалява 
така, че сборът от сумите за обезщетения да не 
надвишава общата застрахователна сума за 
превозното средство. 

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява 
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за 
застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор 
(Полица, Общи условия, Въпросник). 

Какъв е този вид застраховка? 

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка злополука, предназначена за 

юридически и физически лица. Застраховат се физически лица - водачи на превозни средства (ПС) и пътниците в тях. 
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Къде съм покрит от застраховката? 

 На територията на Република България и чужбина по основно покритие; 

 На територията на Република България по допълнителни покрития.  

 
Какви са задълженията ми? 

 Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна, 
вярна и изчерпателна информация; 

 Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства; 

 Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорения срок; 

 Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие; 

 Да предоставите необходимите документи в случай на настъпване на  застрахователно събитие. 

 
Кога и как плащам? 

 Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски. 

 Застрахователната премия може да заплатите в брой или по банков път; поредните дължими вноски могат да 
бъдат платени и онлайн на  www.dzi.bg. 

 За полици, сключени за неопределен срок – премията се определя и е дължима за всеки един 
застрахователен период. 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

 Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица; 

 При застраховки, сключени за неопределен срок – покритието за първия застрахователен период започва в 
деня и часа, посочен за начало във Вашата полица. Всеки следващ застрахователен период започва на 
датата, следваща изтичането на предходния; 

 Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата; 

 При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, 
покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично 
записан в полицата  срок. 

 
Кога мога да прекратя договора? 

 Вие може да прекратите своята застраховка по всяко време, като изпратите едномесечно писмено 
уведомление до нас;  

 За застраховки, сключени за неопределен срок – може да прекратите застраховката в края на текущия 
застрахователен период с едномесечно писмено предизвестие до нас. Прекратяването влиза в сила с 
изтичане на застрахователния период. 


