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Застраховка „Злополука“ 
Информационен документ за застрахователния продукт  
Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве АД 

Република България, гр. София 1172,  бул. „Г.М.Димитров“ номер едно 

За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 16 406 

Лиценз за извършване на застрахователна дейност №548-ОЗ/11.07.2013 г. 

Актуалният информационен документ на застраховка „Злополука“ 

може да намерите на www.dallbogg.com  

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Злополука“ е българският. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

 

Застраховка „Злополука“ за индивидуални и групови застраховки „Злополука“ срещу събития, свързани 

с живота, здравето или телесната цялост на физическото лице. 

 

Какво покрива застраховката? 

 

 Смърт на застрахованото лице вследствие на 

злополука; 

 Трайна загуба на работоспособност вследствие на 

злополука; 

 Временна загуба на работоспособност вследствие на 

злополука; 

 Медицински разноски вследствие на злополука; 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

 Умишлено самонараняване или самоубийство; 

 Употреба на алкохол, наркотици или други 

упойващи вещества; 

 Бременност, раждане или аборт и произтичащите от 

тях медицинско или хирургично лечение, както и 

изкуствено оплождане; 

 Професионални болести; 

 Всички други рискове описани в Общите условия по 

застраховката. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 Застрахователната премия е за една година и не по-

малко от един месец. 

 Не се застраховат лица, които имат трайно загубена 

или намалена работоспособност над 50%; 

 Лица със загубена или намалена работоспособност 

до 50% се застраховат при условия на утежнен риск; 

 За риска смърт, не се приемат лица да се застраховат 

на възраст под 14и над 70 годишна възраст; 

 Да се предоставят всички необходими документи в 

случай на настъпване на застрахователно събитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Територията на Република България. 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 Да представи на Застрахователя информация за промяна в обстоятелствата, имащи съществено значение за оценка на 

риска; 

 Да не допуска действия или бездействия, които биха довели до увеличаване естеството на риска; 

 За изплащане на застрахователната сума на Застрахователя се представят следните документи: 

писмено искане 

копие от застрахователния договор 

амбулаторен лист 

епикриза 

всички необходими документи, необходими за доказване съществуването и размера на претенцията 

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено се заплаща при сключване на 

застрахователния договор.  

Премията може да се плати в брой или по банков път 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

 

Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се 

прекратява в 24:00 ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата 

дължима премия. 

Продължителността на полицата може да бъде не повече от 365 дни. 

 

Как мога да прекратя договора? 

 

Застраховката може да бъде прекратена с едномесечно с писмено уведомление до Застрахователя. 

 

 

 

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна 

информация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка 

„Злополука“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от 

застрахователния договор. 


