Специални условия
по застраховка „Злополука на местата в МПС“
по Раздел ІІ, Приложение № 1
от Кодекса за застраховането

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
ПО ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТА В МПС“
І. ПРЕДМЕТ, СКЛЮЧВАНЕ И ФОРМА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ
ДОГОВОР

„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

17. Ако пострадалото лице, съответно неговите наследници са
непълнолетни застрахователната сума се внася на тяхно име в българска
търговска банка, за което Застрахователят писмено ги уведомява.
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ

1. По тези Специални условия „Застрахователно акционерно дружество
ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, по-нататък наричано Застраховател,
сключва застраховка „Злополука на места в МПС“, по която се застраховат
физическите лица - пътници в моторните превозни средства. Застраховат
се всички места по свидетелство за регистрация на МПС, включително и
мястото на шофьора.
2. Застраховката може да се сключи и за товарни и лекотоварни МПС,
които не служат за превоз на хора, като се застраховат само местата в
кабината, включително и мястото на шофьора.
3. Застрахователят носи отговорност за причинени вреди на здравето на
лицата, които използват застрахованите места в МПС до размера на
застрахователната сума, определени в договора за застраховане.
4. Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица,
неразделна част от която са Общите условия на застраховка „Злополука“ и
Специалните условия на застраховка „Злополука на места в МПС“,
допълнителни споразумения (добавъци) и други писмени договорености
между страните, ако има такива.

18. Застрахователната сума се договаря между Застрахователя и
Застраховащия и за едно място не може да бъде по-малка от 1 000 лева и
по-голяма от 20 000 лева, освен ако не е договорено друго.
19. Застрахователната сума е еднаква за всички пътнически места,
включително и мястото на водача.
20. Застрахователната премия се определя в лева за договорената
застрахователна сума за всяко място и зависи от вида на МПС – леки
автомобили и автобуси или товарни и лекотоварни МПС.
21. При сключване на застраховката за срок, по-малък от една година,
вноската се определя по краткосрочна тарифа на Застрахователя.

ІІ. ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Настоящите специални условия са одобрени на заседание на Съвета на
директорите на „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД проведено на
18.07.2013 г., изменени и допълнени от заседание на „ЗАД ДаллБогг:
Живот и Здраве“ АД, проведено на 24.03.2016 г.

5. Злополука по тази застраховка е събитие, настъпило през периода на
застраховката, по време на пътуване със застрахованото МПС
(включително при качване и слизане от него), в резултат на ПТП, което
пряко е причинило смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност
на пътуващите в МПС лица до една година от датата на събитието.
6. Покриват се всички злополуки, настъпили с пътуващите, докато те се
намират в моторното превозно средство, включително и при качването или
слизането от него.
7. По тази застраховка не се покриват злополуки, станали при ремонт на
транспортното средство.
ІІІ. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
8. Началото на застраховката е 00.00 часа на деня, посочен за начало на
застрахователната полица, при условие, че е заплатена цялата дължима
премия или първа част от нея при разсрочено плащане.
9. Застраховката изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край.
10. При неплащане на дължима вноска при разсрочено плащане
застраховката се прекратява автоматично след изтичане на 15 дни, от
датата посочена за падеж
11. Срокът на застраховката е 1 (една) година, освен ако не е уговорено
друго.
ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
12. Смърт на Застрахования в резултат на злополука – на законните
наследници се изплаща договорената застрахователна сума. Този риск се
покрива само за лица, навършили 14-годишна възраст.
13. Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука - на
Застрахования се изплаща процент от договорената застрахователна сума,
равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.
14. В случай на изплатено обезщетение за трайна загуба на
работоспособност в резултат на злополука и последваща смърт на
застрахованото лице до една година от датата на злополуката, дължимата
застрахователна сума за смърт се намалява с размера на изплатеното
обезщетение.
15. При временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат
на злополука над 20 дни – на Застрахования се изплащат 6 % от
застрахователната сума.
16. При настъпване на застрахователно събитие за изплащане на
обезщетение застрахованият или неговите наследници, представят
следните документи:
16.1. уведомление за настъпило застрахователно събитие;
16.2. протокол, удостоверяващ настъпването на застрахователното
събитие;
16.3. медицински документи, удостоверяващи процента на трайна загуба
на работоспособност;
16.4. смъртен акт;
16.5. удостоверение за наследници.
16.6. други документи по преценка на Застрахователя.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
22. Тези специални условия са приети на заседание на Съвета на
директорите на „Застрахователно еднолично акционерно дружество
ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, проведено на 13.02.2013 г.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

(три имена)

(три имена)

…………………………………….

…………………………………….

(подпис)

(подпис)

Дата: …………………

