
 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ  

ПО  ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ПОСЕТИТЕЛИ НА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ” 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАД, наричано 
по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, съгласно настоящите Специални условия, сключва застрахователен договор по 
застраховка “Злополука на посетители на културни, спортни и развлекателни мероприятия и обекти” за осигуряване 
на застрахователна закрила на физически лица в качеството им на посетители на културни, спортни и развлекателни 
мероприятия и обекти, наричани по-нататък „ЗАСТРАХОВАН”.  
2.Тези Специални условия са приложими заедно с Общите условия за застраховка „Злополука”се прилагат доколкото 
страните от застрахователния договор не са договорили друго. 
  
II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 
1. По настоящите Специални условия се застраховат физически лица в качеството им на посетители на културни, 
спортни и развлекателни мероприятия и обекти, и притежаващи документ за достъп (билет, абонаментна карта, 
покана). 
2. Не се застраховат организаторите на мероприятието/служителите, собственика или наемателя на обекта. 
 
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 
1. Застрахователят носи отговорност за събития, настъпили на територията на Република България. 
 
ІV. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР 
1. На основание сключен застрахователен договор и срещу платена застрахователна премия Застрахователят се 
задължава при осъществяване на покрит по застрахователния договор застрахователен риск, да изплати обезщетение 
в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума и при спазване лимитите на 
отговорност, определени в настоящите Специални условия. 
2. Застрахователят носи отговорност за събития, настъпили единствено по времето и на мястото на провеждане на 
съответното мероприятие. 
 
V. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
1.  Основни рискове: 
1.1. Смърт в следствие на злополука; 
1.2. Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука. 
2. Допълнителни рискове 
2.1. Временна неработоспособност вследствие на злополука. 
2.2. Медицински разноски - медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти вследствие на 
злополука; 
2.3. Разходи за транспортиране - включват се извършени разходи за придвижване на застрахования до най-близко 
медицинско заведение или местоживеенето му, или тленните му останки, включително неговия багаж, до 
местоживеенето му в страната, вследствие злополука; 
 
VІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВE  
1.Освен изключените рискове в Общите условия по застраховка “Злополука”, по тези Специални условия 
Застрахователят  не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи: 
1.1. За събития, настъпили с лица, които не притежават документ за достъп до съответното мероприятие или обект.  
1.2. За събития, настъпили извън мястото, на което се провежда съответното мероприятие или извън територията на 
съответния обект, чиито посетители са застраховани.  
1.3. За събития, настъпили извън регламентираното работно време на спортното или развлекателно съоръжение, 
залата или мястото на мероприятието; 
1.4. При навлизане в охраняеми плажове и басейни, извън регламентираното работно време на спасителите; 
1.5. При неспазване на инструкциите  за ползавне на спортно или развлекателно съоръжение. 
 
VI І. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР. 
1.Застрахователния договор се сключва в писмена форма, представляваща застрахователната полица. 
2. Застраховката се сключва от организатора на мероприятието/собственика или наемателя на обекта за всички 
посетители без ограничение за възраст.  
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3.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. 
4.Застрахователният договор се сключва за период от 1 ден до 12 месеца и влиза в сила от 00.00 часа на деня посочен 
в полицата за начало на договора, при условие, че е платена цялата застрахователната премия или първата вноска, в 
случаите когато премията е разсрочена. 
 
 
VII І. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

1. Застрахователна сума е вписаната в застрахователната полица стойност, която страните по договора се 
споразумеят да бъде основа за определяне и/или лимитиране на размера на застрахователните плащания, дължими от 
Застрахователя на ползващите се лица при настъпване на застрахователно събитие или при други условия, посочени 
в съответния застрахователен договор.  
1.1.Минималната застрахователна сума е 1 000 лева. 
1.2. Максималната застрахователна сума е 10 000 лева  
3. Размерът на застрахователната премия се определя в лева на база действащата тарифа на Застрахователя, в 
зависимост от, избраното покритие, размера на застрахователната сума и броя на застрахованите и се заплаща от 
Застраховащият /Застрахования/ . 
4. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор или на разсрочени 
вноски, определени в застрахователната полица  
 
ІХ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща обезщетение в следните случаи: 
1. при смърт на Застрахования, причинена от злополука, Застрахователят изплаща обезщетение съгласно настоящите 
общи условия и застрахователния договор, на ползващото лице или законните му наследници, в размер на 
уговорената застрахователна сума. 
2. при трайна загуба на работоспособност вследствие злополука,  Застрахователят изплаща процент от договорената 
застрахователна сума, равен на процента неработоспособност, определен от компетентен орган. 
3. При временна неработоспособност вследствие на  злополука,   се изплаща процент от определената в договора 
застрахователна сума, в зависимост от продължителността на временната неработоспособност, както следва:  

• от 21 до 40 календарни дни включително – 5 % от застрахователната сума  но не повече от 300 лв.; 
• от 41 до 60 календарни дни включително – 8 % но не повече от   500 лв.; 
• от 61 до 90 календарни дни включително – 10 % но не повече от 700 лв.; 
• над 90 календарни дни – 12 % но не повече от 900 лв. 

4. Медицински разходи вследствие на злополука се изплащат на Застрахования в размер до 10% от определената в 
договора застрахователна сума, но не-повече от 500 (петстотин) лева. 
5. Разходи за транспортиране вследствие  на злополука се изплащат на Застрахования  действително направените 
разходи до 10% от застрахователната сума, но не повече от 500 (петстотин) лева. 
6.Обезщетението се изплаща в срок от 15 работни дни след представянето на всички необходими документи от 
Застрахования.  
7.Плащането на застрахователно обезщетение се извършва в лева по банкова сметка. 
 
 


