
 

 

 

 

 

Специални условия  
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„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД 
 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

ПО ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ“ 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Застраховка „Злополука на спортисти“ се сключва съгласно Общите 

условия на застраховки „Злополука“, и посочените по-долу специални 

условия. 
2. Застраховката е валидна за територията на Р. България, освен ако не е 

договорено друго. 

 
II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

 

3. Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни 
спортисти на възраст до 65 г., активно занимаващи се със спорт на 

аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, 

центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, 
4. По тези условия се застраховат и треньори и спортни съдии. 

5. По условията на застраховка „Злополука на спортисти“ не се застраховат 

длъжностни лица, лекари, рехабилитатори, технически, административен, 

организационен и обслужващ персонал в отбори, клубове, дружества, 

съюзи или федерации. 

 
III. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

 

6. Основни рискове по тези условия са: 
6.1. смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и 

тренировки; 

6.2. трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила 
по време на състезания и тренировки; 

7. Допълнителни рискове са: 

7.1. смърт вследствие битова злополука; 
7.2. трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука; 

7.3. временна загуба на работоспособност вследствие злополука, 

настъпила по време на състезания и тренировки; 
7.4. временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука; 

7.5. медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, 

настъпила по време на състезания и тренировки; 
7.6. медицински разноски и/или репатриране вследствие битова злополука. 

 

IV. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ 

 

8. Застрахователя не покрива всички рискове, посочени като изключения в 

общите условия на застраховка „Злополука“, както и не дължи 
застрахователно обезщетение или сума и не носи отговорност в следните 

случаи: 

8.1. при страдание от остеопороза; 
8.2. повреди или загуби, последица от обслужване от клуба, организацията 

или представители на семейството или домакинството на застрахования; 

8.3. спортуване по време на лекарска забрана; 
8.4. разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за 

обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като 

радио, телевизор, приложение на козметични средства и процедури, услуги 
и лечение в санаториуми, минерални бани, хидроклиники и други подобни. 

8.5. събития, настъпили вследствие преднамерено излагане на опасност от 

страна на застрахования или умишлено самопричинени състояния. 
8.6. обезщетения за риска „смърт в следствие на злополука“ на лица под 14 

г. възраст, както и недееспособни лица. 
 

V. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

 
9. Застраховката може да бъде сключена от Застрахования, спортни 

дружества или други заинтересовани лица. 

10. Застраховката може да се сключи с индивидуални или групови полици. 
11. Застраховката е в сила от деня, посочен за начало и действа до деня, 

посочен за край в индивидуалната или групова полица при условие, че е 

платена застрахователната премия. 
12. Към груповите застрахователни полици задължително се прилага 

поименен списък на застрахованите лица. 

13. За всяка промяна в списъчния състав на лицата, е задължително 
списъкът да се презавери от Застрахователя. 

14. Застраховката се сключва за срок от една година. Може да се сключи и 

за по-кратък срок от една година, като се прилага краткосрочна тарифа на 
Застрахователя. 

 

 
 

 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ПРЕМИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

 
15. Минималната застрахователна сума за едно лице е 1 000 лева, а 

максималната е 30 000 лева, освен ако не е договорено друго. 
16. Застрахователната сума се определя в лева, а при договореност между 

страните може и в друга валута. 

17. Застрахователната премия се определя по тарифите на застрахователя 
и зависи от застрахователната сума и рисковия клас за упражнявания вид 

спорт. 

18. Премията се заплаща еднократно, освен ако не е договорено друго. 
19. Отговорността на застрахователя е само за възникнала и 

диагностицирана злополука след началото на застраховката, в рамките на 

нейния срок. 
20. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорената 

застрахователна сума, както следва: 

20.1. при смърт вследствие злополука по време на състезание или 
тренировка, или битова злополука – изплаща се застрахователната сума на 

законните наследници на Застрахования; 

20.2. при трайна загуба на работоспособност вследствие злополука по 

време на състезание или тренировка, или битова злополука – се определя 

от застрахователно-медицинска комисия (ЗМК) на Застрахователя и 

изплаща такъв процент от застрахователната сума, посочена в полицата, 
какъвто е процентът на загубена работоспособност, установен от 

ТЕЛК/НЕЛК; 

20.3. при временна загуба на работоспособност вследствие на злополука по 
време на състезание или тренировка се изплаща процент от договорената 

застрахователната сума, в зависимост от времето, прекарано в 

неработоспособност, както следва: 
20.3.1. от 21 до 40 дни – 3 % от застрахователната сума; 

20.3.2. от 41 до 60 дни – 5 % от застрахователната сума; 

20.3.3. над 60 дни – 8 % от застрахователната сума. 
20.4. при временна загуба на работоспособност вследствие на битова 

злополука се изплаща процент от договорената застрахователната сума, в 

зависимост от времето, прекарано в неработоспособност, както следва: 
20.4.1. от 21 до 40 дни – 5 % от застрахователната сума. 

20.4.2. от 41 до 60 дни – 8 % от застрахователната сума. 

20.4.3. над 60 – 12 % от застрахователната сума. 
20.5. при медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, 

настъпила по време на състезания и тренировки, или битова злополука – 

покриват се действително извършените разходи, лимитирани до 10 % от 
застрахователната сума, но не повече от 1 000 лв. за всички злополуки, 

настъпили през срока на застраховката. 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

21. В настоящите Специални условия понятията са употребени в следния 
смисъл: 

21.1. Професионални спортисти са лица, за които спортът е основна 

професия. 
21.2. Спортисти–аматьори – лица, които провеждат системна 

тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна 

професия. 
21.3. Треньор – спортен педагог по вид спорт, който организира и 

провежда спортно-тренировъчна и състезателна дейност със спортисти с 

различна квалификация. 
21.4. Спортен съдия – лице със специална квалификация и права да 

съдийства спортни състезания по даден вид спорт. Тази квалификация и 
правата се придобиват чрез обучение и полагане на изпити в съответната 

българска спортна федерация. 

21.5. Спортно състезание – организирано мероприятие за даден вид спорт 
(дисциплина), на което се извършва проверка на цялостната подготовка на 

спортиста (отбора) и се реализират максимални спортни постижения. 

21.6. Тренировка – главен процес на спортно усъвършенстване, при който 
се създават основите на спортните постижения и спортиста се довежда до 

неговите най - високи спортни резултати. 

21.7. Предсъстезателна подготовка (загрявка) – специфична тренировка, 
която се провежда непосредствено преди започване на състезанието. 

21.8. Спортни клубове – доброволни сдружения на граждани, юридически 

лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото 
възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно – 

състезателна дейност по един или по няколко вида спорт. 

21.9. Спортни дружества – доброволни сдружения на спортни клубове по 
един или няколко вида спорт. 

21.10. Спортни федерации – доброволни сдружения на спортни клубове 

по един или сходни видове спорт, които координират развитието, 
практикуването и администрирането на съответния вид спорт на 

национално ниво на територията на страната и ги представляват пред 

държавата и международните спортни организации. 
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„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД 
 

21.11. Професионални отбори – групи от лица, картотекирани като 

професионални спортисти, които осъществяват системна тренировъчна 

дейност и се състезават организирано по определен вид спорт от името на 
един спортен клуб. 

22. Ако Застрахованият има други застраховки, покриващи рисковете по т. 
6.5. и т. 6.6. отговорността на Застрахователя е пропорционална на 

отношението на договорения лимит на отговорност към общия лимит по 

всички застраховки. 
23. Застрахователната полица, тези Специални условия, Общите условия 

на застраховка „Злополука“, всички Анекси и приложени списъци с лица 

се четат заедно и са неразделна част от застрахователния договор. 
 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ 

 
24. Настоящите специални условия могат да бъдат изменяни само с 

решение на съвета на директорите „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД. 

 
 

Настоящите Общи 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 на заседание на „ЗАД ДаллБогг: 

Живот и Здраве“ АД, проведено на 24.03.2016 г.; изменени и допълнени 

на заседание на Съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг: Живот и 

Здраве“ АД, проведено на 23.03.2021 г., в сила от 01.04.2021 г. 

 

 
 

 

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 

  

……………………………………. ……………………………………. 

……………………………………. ……………………………………. 

……………………………………. ……………………………………. 

(три имена) (три имена) 

  

……………………………………. ……………………………………. 

(подпис) (подпис) 

  

Дата: …………………  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


