
 

 

 
Какво покрива застраховката? 

Застраховката осигурява защита на здравето, 
живота и телесната цялост на пътниците, 
намиращи се в превозните средства или в 
непосредствена близост до тях, при качване или 
слизане, с изключение на водачите и 
обслужващия персонал. 

Застраховка „Злополука” на пътниците в 
средствата за обществен превоз включва 
следните покрития: 

Основно покритие: 

 Инвалидност вследствие на злополука; 

 Смърт вследствие на злополука. 

Застрахователната сума по задължителна 
застраховка „Злополука” на пътниците в 
средствата за обществен превоз е 50 000 лева 
за всяко събитие за всеки пътник. 

Застрахователното покритие обхваща всички 
места в ПС (седящи и правостоящи), записани в 
свидетелството за регистрация, без мястото на 
водача и обслужващия персонал.  

 

Какво не покрива застраховката? 

Застрахователят не отговаря за събития, причинени от 
или дължащи се на: 

 Самоубийство или опит за самоубийство; 

 Умишлено извършване или опит за извършване на 
престъпление от общ характер; 

 Температурни влияния (измръзване, слънчеви 
изгаряния, слънчев или топлинен удар); 

 Заболяване от каквото и да е естество; 

 Алкохолни отравяния и пряко причинени от тях 
увреждания, употреба на наркотични вещества или 
техни аналози от пътника; 

 Качване и слизане на пътниците по време на 
движение на превозното средство или извън 
определените за тази цел места, освен ако 
напускането на превозното средство в движение е 
предизвикано от непосредствена опасност за живота 
или здравето на пътника; 

 Други изключения, подробно описани в условията на 
застраховката.   

 

Има ли ограничения на покритието? 

! Застрахователни суми и обезщетения се изплащат 
до размера на застрахователната сума по 
покритието, посочен в застрахователната полица; 

 

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява 
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за 
Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз се съдържа и се предоставя с 
Вашия застрахователен договор (Полица, Условия, Въпросник). 

Какъв е този вид застраховка? 

Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз се сключва на основание Наредба 
за задължителното застраховане по чл. 504 от Кодекса за застраховането. Застраховката сключват и поддържат 
юридически лица - превозвачи, които извършват обществен превоз на пътници с начален и краен пункт на пътуването на 
територията на Република България. Застраховани са физическите лица, пътници в средствата за обществен превоз. 
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Къде съм покрит от застраховката? 

 На територията на Република България; 

 
Какви са задълженията ми? 

 Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна, 
вярна и изчерпателна информация; 

 Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства; 

 Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорения срок; 

 Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие; 

 Да предоставите необходимите документи в случай на настъпване на  застрахователно събитие. 

 
Кога и как плащам? 

 Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски. 

 Застрахователната премия може да заплатите в брой или по банков път; поредните дължими вноски могат да 
бъдат платени и онлайн на  www.dzi.bg. 

 За полици, сключени за неопределен срок – премията се определя и е дължима за всеки един 
застрахователен период. 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

 Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица; 

 Срокът на застраховката е не по-кратък от една година от датата на възникване на застрахователен интерес. 

 При застраховки, сключени за неопределен срок – покритието за първия застрахователен период започва в 
деня и часа, посочен за начало във Вашата полица. Всеки следващ застрахователен период започва на 
датата, следваща изтичането на предходния; 

 Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата; 

 При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, 
покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично 
записан в полицата  срок. 

 
Кога мога да прекратя договора? 

 Вие може да прекратите своята застраховка по всяко време, като изпратите едномесечно писмено 
уведомление до нас;  

 За застраховки, сключени за неопределен срок – може да прекратите застраховката в края на текущия 
застрахователен период с едномесечно писмено предизвестие до нас. Прекратяването влиза в сила с 
изтичане на застрахователния период. 

http://www.dzi.bg/

