Застраховка „Злополука на учащи“
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 на учащи“
може да намерите на www.dallbogg.com

Приложимият закон към договора по застраховка „Злополука на учащи“ е българският.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Злополука на учащи” обект на която са здравето, живота и телесната цялост на децата,
учащите и персонала в учебното заведение.
Какво покрива застраховката?
Основно покритие:
 Смърт на застрахованото лице вследствие на
злополука;
 Трайна загуба на работоспособност вследствие на
злополука;
 Временна загуба на работоспособност вследствие на
злополука;
Допълнителни покрития:
 Временна загуба на работоспособност вследствие на
акутно заболяване;
 Медицински разноски и/или репатриране вследствие
злополука;
 Медицински разноски вследствие акутно заболяване
над 20 дни;
 Гражданска отговорност на Застрахования за
причинени телесни увреждания на трети лица или
нанесени щети по учебното заведение;

Има ли ограничения в покритието?
Не се покрива риска „Смърт“ за лица до 14 години;
 Не се приемат за застраховане лица със загубена
трудоспособност над 50%;
 Да се предоставят всички необходими документи в
случай на настъпване на застрахователно събитие;

Какво не покрива застраховката?
 Събития, настъпили вследствие преднамерено
излагане на опасност от страна на Застрахования
или умишлено самопричинени състояния;
 Заболяване от каквото и да е естество, включително
епилептични припадъци или припадъци от други
заболявания и т.н.;
 Употреба на алкохол, наркотици и/или други
опиати;
 Всички други рискове описани в Общите условия по
застраховката.
Териториално покритие по застраховката?
 Застраховката е валидна, както на територията на детското или учебното заведение, включително в часовете по
физическо възпитание, така и извън територията на детското или учебно заведение – в дома, по време на почивки,
екскурзии, зимни и летни лагери и др. подобни, но в рамките на 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;
 Както и всички задължения на Застрахования, съгласно Общите условия на Застрахователя

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 00:00ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се
прекратява в 24:00ч. 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 на учащи“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част
от застрахователния договор.

