Лимити на обезщетенията:
Злополука – 3 000 лв Застрахователна сума

Злополука – 5 000 лв Застрахователна сума

Злополука – 10 000 лв Застрахователна сума

1. Смърт вследствие злополука – 3 000лв.

1. Смърт вследствие злополука – 5 000лв.

1. Смърт вследствие злополука – 10 000лв.

2. Трайна загуба на рабатоспособност
вследствие злополука

2. Трайна загуба на рабатоспособност
вследствие злополука

2. Трайна загуба на рабатоспособност
вследствие злополука

Процент от застрахователната сума, равен
на процента загубена трудоспособност
определен от ТЕЛК/НЕЛК

Процент от застрахователната сума, равен
на процента загубена трудоспособност
определен от ТЕЛК/НЕЛК

Процент от застрахователната сума, равен
на процента загубена трудоспособност
определен от ТЕЛК/НЕЛК

3. Временна неработоспособност вследствие
злополука

3. Временна неработоспособност вследствие
злополука

3. Временна неработоспособност вследствие
злополука

над 20 дни до 40 дни – 150лв.
над 40 дни до 60 дни – 240лв.
над 60 дни – 300лв.

4. Медицински разноски вследствие
злополука
Действително извършените разходи,
лимитирани до 300лв.

над 20 дни до 40 дни – 250лв.
над 40 дни до 60 дни – 400лв.
над 60 дни – 500лв.

над 20 дни до 40 дни – 500лв.
над 40 дни до 60 дни – 800лв.
над 60 дни – 1 000лв.

4. Медицински разноски вследствие
злополука
Действително извършените разходи, лимитирани
до 500лв.

4. Медицински разноски вследствие
злополука
Действително извършените разходи, лимитирани
до 1 000лв.

Застраховките са валидни 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Застраховките покриват и любителско и професионално
упражняване на зимни спортове (ски, сноуборд и др.) в границите на обработени ски писти и извън маркирани и обозначени ски писти.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, наричано по-нататък Застраховател, срещу
заплащане на застрахователна премия, в съответствие с тези Общи
условия сключва застраховка “Злополука”, с едно или повече лица,
наричани по-нататък Застрахован.
1.2. Застраховката може да се сключи както от лице, чийто живот,
здраве и телесна цялост се застраховат, така и от името и за сметка
на друго лице.
II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
2.1. Обект на застраховане по настоящата застраховка "Злополука" са
здравето, животът и телесната цялост на застрахованите физически
лица.
2.2. Застраховат се клинично здрави лица.
2.3. Лица над 65 год. и лица с трайна загуба на работоспособност до
50 % се застраховат по условията на утежнен риск;
2.4. Лица под 14 г. и лица поставени под пълно запрещение не се
застраховат срещу риска смърт.
2.5. Не се застраховат по настоящата застраховка „Злополука“:
2.5.1. Лица с над 50 и повече процента загуба на работоспособност
към деня на сключване на застраховката;
2.5.2. диспансеризирани болни с декомпенсирано протичане на
заболяването с трайни патологични изменения, водещи до постоянна
нетрудоспособност и нуждаещи се от непрекъснати лечебни и
медико-социални мероприятия.
ІІI. СТРАНИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
3.1. Застраховател;
3.2. Застрахован – лицето, чиито имуществени и/или неимуществени
блага са предмет на застрахователна защита по застрахователен
договор;
3.3. Застраховащ – лицето, което е страна по застрахователния
договор. Застраховащият може при условията на застрахователния
договор да бъде и застрахован или трето ползващо се лице.
ІV. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
4.1. Индивидуални застраховки - сключват се с лица на
възраст от 16 до 65 години. Лица под 16 години се застраховат само
от името и за сметка на техните родители, попечители или
упълномощени от тях пълнолетни и дееспособни лица.
4.2. Семейни застраховки – сключват се за всички членове на
семейството (родители и деца), като възрастта на децата към
датата на сключване на договора не може да бъде под 3 години
и над 18 години, а на родителите - над 65 години.
4.3. Групови застраховки за сметка на работодателите - сключват
се без ограничение на възрастта на застрахованите по поименен
списък или по средно списъчен състав.
4.4. Групови застраховки за сметка на Застрахованите - сключват
се по поименен списък на застрахованите лица.
V. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
5.1. Основни рискове:
5.1.1. Смърт от злополука (трудова или битова);
5.1.2. Трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука;
5.1.3.
Трайна
загуба
на
работоспособност,
вследствие
професионално заболяване;
5.1.4. Временна загуба на работоспособност, вследствие на
злополука;
5.1.5. Временна загуба на работоспособност, от общо или акутно
заболяване;
5.1.6. Медицински разноски - медицински разходи, дневни пари за
болничен престой, медикаменти, вследствие на настъпил съответен
риск, покрит по полицата - злополука и общо заболяване.
5.2. Допълнителен риск:
5.2.1. Разходи за транспортиране - извършените разходи за
транспортиране на застрахования или тленните му останки на
територията на страната, включително неговия багаж, вследствие
настъпила злополука или акутно заболяване.
5.3. Злополука е всяко събитие, довело до смърт или телесно
увреждане на застрахованото лице в резултат на непредвидени и

внезапни въздействия от външен произход, които застрахованото
лице не си е причинило умишлено. Непридвимостта се предполага до
доказване на противното.
5.3.1. За злополука се считат също: падане; движение на транспортни
средства и машини; работа с машини, ползване на инструменти и
оръжия; взрив; срутване; нараняване; обгаряния и изгаряния от
всички степени; механични удари; удар от мълния; действие на
електрически ток; удавяне; задушаване; измръзване от втора или от
трета степен; злоумишлени действия на трети лица; ухапвания от
отровни насекоми и влечуги; отравяния; задължителни
профилактични имунизации; любителско упражняване на спорт и
други; изкълчвания, обтягания или скъсвания на стави, сухожилия и
мускули,
вследствие
напрягане
на
собствена
сила;
Неработоспособност или смърт настъпили при спасяване на човешки
живот или имущество.
5.4. Под общо заболяване /съгласно Международната
класификация на болестите/ се разбира само тази болест или
болестно състояние, което е било диагностицирано от
правоспособен лекар въз основа на анамнеза, клиничен преглед и
резултати от лабораторни или параклинични изследвания.
5.4.1. Болестта е нарушение на нормалното взаимодействие на
застрахования с външната среда, при което възникват структурнофункционални или функционални промени в организма на
застрахованото лице.
5.4.2. Акутни заболявания са непродължителни заболявания с остро
начало и прогресивен ход, започнали в срока на застраховката и
изискващи спешно изследване и лечение, поради болковия им
характер и/или прякото застрашаване живота на болния.
VI. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
6.1. Застрахователят се освобождава от задълженията си по
застрахователния договор, ако нараняването, увреждането на
телесната цялост, загубата на работоспособността или смъртта са
настъпили в резултат на или представляват:
6.1.1. умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и
причиняване на неработоспособност, както и при груба небрежност на
застрахования, причинила увреждане на здравето му;
6.1.2. самоубийство или опит за самоубийство;
6.1.3. опит за или извършване на престъпление от общ характер от
Застрахования;
6.1.4. употреба на опиати, стимулатори и допинг, наркотици, алкохол и
заболяване (или зависимост) от тяхната употреба; алкохолни
отравяния, злоупотреба с лекарства, наличието на алкохол или други
повлияващи съзнанието агенти е основание за отказ от изплащане на
обезщетение и възстановяване на разходи;
6.1.5. слънчев и топлинен удар и радиоактивни отравяния;
6.1.6. раждане, аборт и усложненията, вследствие на тях;
6.1.7. лечебни мерки (инжекции, операции, облъчвания и др.),
които не са наложени от злополуката или не са във връзка с
диагностицираното общо заболяване;
6.1.8. криминален аборт или опит за такъв;
6.1.9. заболяване от венерически болести, СПИН или други болести
предавани по кръвен път;
6.1.10. самолечение, не спазване на предписан режим на лечение
и/или злоупотреба с лекарства.
6.1.11. хронично или повтарящо се заболяване, от което
Застрахованият е бил лекуван или опериран в рамките на 1 /една/
година преди сключване на застраховката;
6.1.12. психични и поведенческти разстройства, съгласно МКБ;
6.1.13. ингвинални и коремни хернии, дискови хернии, радикулит и
отлепване на ретината вследствие напрягане на собствени сили.
6.1.14. вродени аномалии или последиците от тях.
6.1.15. заболявания от всякакво естество, съществуващи преди и/или
по време на сключване на застрахователния договор, както и
повтарящи се заболявания;
6.1.16. професионална или аматьорска спортна практика в т.ч. и
тренировки; упражняване на рискови спортове, за които може да се
сключи застраховка само по Специални условия и тарифи на
Застрахователя;
6.1.16.1. "Рискови спортове“ - това са спортове, свързани с наличие на
високо натоварващ профил - физически и психически и екстремни
условия, вследствие на които може да се стигне до критични за
здравето ситуации на лицето, което ги упражнява.
6.1.17. действия на органи на властта в отговор на граждански
вълнения, бунтове, стачки, размирици, терористични актове, война,
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военни действия и др., освен ако не са обект на изрично договаряне
между страните по застраховката.
6.2. Застрахователят не дължи:
6.2.1. плащания за временна загуба на работоспособност от
злополука с продължителност до 20 /двадесет/ дни, освен ако не са
договорени допълнително;
6.2.2. плащания за временна загуба на работоспособност от акутни и
скоропреходни заболявания (грип, ринофарингит, синузит) и остри
инфекциозни заболявания, с продължителност до 20 /двадесет/ дни,
освен ако не са договорени допълнително;
6.2.3. медицински разходи, заплащани от НЗОК.
VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
7.1. Форма на застрахователния договор
7.1.1. Застрахователният договор се сключва в писмена форма, като
застрахователна полица или друг писмен акт. Общите и Специални
условия по застраховката, когато има такива, са неразделна част от
договора и се четат като едно цяло. При несъответствие между
застрахователния договор и общите условия има сила уговореното в
договора.
7.1.2. Застрахователният договор може да е съставен и във формата
на електронен документ по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
7.1.3. Застрахователят издава застрахователен сертификат,
удостоверяващ сключения застрахователен договор, по искане на
Застраховащия, както и когато това е предвидено в закон. Когато
Застраховащия и Застрахования са различни лица, Застрахователят
издава застрахователен сертификат и по искане на Застрахования –
само по отношение на неговия застрахован интерес. В този случай
Застрахованият има право да получи и информация за останалите
договорни условия, които се отнасят до неговия застрахован интерес.
7.1.4. Застрахователят е длъжен в 7-дневен срок от поискването да
предостави на Застраховащия заверено копие от застрахователния
договор. Липсата на оригинален екземпляр в Застраховащия не е
основание за отказ или намаляване на застрахователното плащане.
7.1.5. Застраховащият има право по всяко време да поиска от
Застрахователя копие от всички договорни заявления, декларации и
други документи, които е предоставил във връзка със сключването на
застрахователния договор.
7.1.6. Обичайните разноски по издаване на новите документи по
т.7.1.4. и т.7.1.5. са за сметка на Застраховащия.
7.2. Сключване на застрахователен договор
7.2.1.
Застраховката
се
сключва след
попълване
от
Застрахования/Застраховащия на писмено предложение за
сключване на застрахователен договор по образец на
Застрахователя.
7.2.2. Писменото предложение и писмените отговори на
Застрахования и/или Застраховащия на поставените от
Застрахователя въпроси, относно обстоятелства имащи значение за
естеството и размера на риска, са неразделна част от
застрахователния договор.
7.2.3. По всяка застраховка “Злополука” в Предложението за
застраховане и в застрахователната полица задължително се
посочват ползващите лица. В случаите когато не са посочени такива
се приема, че това са законните наследници.
7.2.3.1. Ползващо лице е лицето, на което е договорено да се плати
застрахователната сума или обезщетение при настъпване на
застрахователно събитие.
7.2.4. Застрахованият може да променя ползващото лице по
застрахователния договора през време на неговото действие с
писмено предложение до Застрахователя, което е неразделна част от
застрахователния договор.
7.3. Видове застрахователни договори
7.3.1. Индивидуален договор
7.3.1.1. Договори със застрахователна сума над 5 000 (пет хиляди)
лева се сключват след представяне на декларация за здравословно
състояние по образец на Застрахователя, попълнена от кандидата за
застраховане.
7.3.2. Групов договор
7.3.2.1. С един договор за групова застраховка Застраховащият може
да застрахова две или повече лица, чийто брой е определен или
определяем, които са включени в списък по определени критерии. В
този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и
адресите на застрахованите лица, ако те са определени по друг
недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено
тяхно качество.

7.3.2.2. В случаите когато работодател сключва групова застраховка,
застраховани лица са неговите служители и/или работници, чиито
живот, здраве, телесна цялост и работоспособност са предмет на
застраховката. Когато работодател сключва за своя сметка
застраховка на свои работници и/или служители в тяхна полза или в
полза на техните наследници, съгласието на работниците и
служителите за сключването, изменението и прекратяването на
застраховката не се изисква.
7.3.2.3. Застраховащият е длъжен да предостави писмено на
застрахованите лица цялата информация, която е получил от
Застрахователя относно сключения договор, в това число общите
условия или застрахователния договор, ако той не е сключен при
общи условия. Информацията по изречение първо включва данни за
Застрахователя, предмета на застраховката, застрахователната
сума, срока на застраховката, третите ползващи се лица и
процедурата, която се прилага в случай на застрахователно събитие.
Информацията или бъдещи промени в нея се предоставя до 15- то
число на месеца, следващ месеца на сключването на застраховка по
изречение първо, съответно на промените в нея.
7.3.2.4. В случай на застрахователно събитие, Застрахователят е
длъжен да предостави на правоимащите лица информацията по
т.7.3.2.3., изречение второ.
7.3.2.5. Групов договор се сключва с поименен списък на
застрахованите лица или по средносписъчен състав без прилагане на
списък.
7.3.2.6. Когато се сключва договор без поименен списък
застрахователната сума е еднаква за всички лица, като в
предложението се вписва точния брой на Застрахованите.
7.3.2.7. Поименен списък се прилага, ако се застраховат и отделни
групи работници/служители за собствена сметка/, или се застраховат
всички служители, но застрахователната сума е различна за отделни
групи лица.
7.4. Промяна на адрес и наименование
7.4.1. Застраховащият е длъжен да съобщава на Застрахователя за
всяка промяна на своето име, фирма или наименование, или адрес за
кореспонденция, които са посочени в застрахователния договор или в
други документи, предоставени на Застрахователя.
7.4.2. В случай, че той не изпълни това свое задължение или посочи
невярна информация, всяко писмено изявление от страна на
Застрахователя, изпратено от него на адреса на Застраховащия,
последно обявен пред Застрахователя, се смята за връчено и
получено от Застраховащия с всички предвидени в закона или в
договора правни последици.
7.5.
Обявяване
на
обстоятелства,
свързани
със
застрахователния риск
7.5.1. Задължение за обявяване
7.5.1.1. При сключването на застрахователния договор, когато
Застрахователя е поставил въпроси, застраховащият, неговият
пълномощник или неговият застрахователен брокер, е длъжен да
обяви точно и изчерпателно съществените обстоятелства, които са
му известни и са от значение за риска. Изречение първо се прилага и
за застрахования, когато при сключването на договора е била
поискана информация и от него.
7.5.1.2. За съществени за риска обстоятелства по т. 7.5.1.1. се смятат
само тези, за които Застрахователят изрично и писмено е поставил
въпрос. Когато Застрахователят е поставил въпроси, той не може да
откаже плащане по претенция въз основа на обстоятелства, които са
били налице преди датата на сключване на застрахователния
договор и за които не е поставил писмено въпрос.
7.5.1.3. Когато Застрахователят е сключил договор, въпреки
че предварително е поставил на Застраховащия въпроси и
на тях не е отговорено или е отговорено неясно,
Застрахователят няма право да прекрати едностранно
застрахователния договор, да откаже плащане или да
намали неговия размер на основание, че не е отговорено
или е отговорено неясно.
7.5.1.4. Когато Застраховащия е разкрил обстоятелствата по т. 7.5.1.2.
и Застрахователя е сключил застрахователния договор,
Застрахователят не може да се позовава на разкритите
обстоятелства, за да прекрати едностранно договора, да откаже
плащане или да намали неговия размер.
7.5.1.5. Застрахователят не може да се позовава на неточно
обявяване на съществени за риска обстоятелства, които са били
проверени от него при сключване на застрахователния договор.
7.5.1.6. Не отговарянето на въпрос или неясен отговор на въпрос, без
да има укриване на съществено за риска обстоятелство, не е
2

основание за едностранно прекратяване на застрахователния
договор, за искане на неговото изменяне, или за отказ за плащане на
обезщетение по т.7.5.2.
7.5.2. Съзнателно неточно обявяване или премълчаване
7.5.2.1. Ако лице по т.7.5.1.1. съзнателно е обявило неточно или е
премълчало обстоятелство, при наличието на което Застрахователят
не би сключил договора, ако е знаел за това обстоятелство,
Застрахователят може да прекрати договора. Той може да упражни
това право в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството.
7.5.2.2. В случая по т.7.5.2.1. Застрахователят задържа платената част
от премията и има право да иска плащането й за периода до
прекратяването на договора.
7.5.2.3. Ако съзнателно неточно обявеното или премълчаното
обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил
договора, но при други условия, той може да поиска изменението му.
Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаване на
обстоятелството. Ако застраховащият не приеме предложението за
промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се
прекратява с последиците по т.7.5.2.2.
7.5.2.4. Когато в случаите по т.7.5.2.1. или т.7.5.2.3. застрахователното
събитие настъпи, Застрахователят може да откаже изцяло или
частично плащане на застрахователно обезщетение или сума, само
ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало
въздействие за настъпването на събитието. Когато обстоятелство по
т. 7.5.2.1. или 7.5.2.3. е оказало въздействие само за увеличаване
размера на вредите, Застрахователят не може да откаже плащане, но
може да го намали съобразно съотношението между размера на
платената премия и на премията, която трябва да се плати според
реалния застрахователен риск.
7.5.2.5. Точките 7.5.2.1. до 7.5.2.4. се прилагат и ако застраховащият е
сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице и
укритото обстоятелство е било известно на застрахования или на
пълномощника му, съответно на третото лице.
7.5.3. Несъзнателно неточно обявяване
7.5.3.1. Ако при сключването на застрахователния договор
обстоятелство по т. 7.5.1.1. не е било известно на страните, всяка от
тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи
изменение на договора.
7.5.3.2. Ако другата страна не приеме предложението по т. 7.5.3.1. в
двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да
прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.
7.5.3.3. Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят
възстановява частта от платената премия, която съответства на
неизтеклия срок на застрахователния договор.
7.5.3.4. При настъпване на застрахователното събитие преди
изменението или прекратяването на договора Застрахователят не
може да откаже плащане на застрахователно обезщетение или сума,
но може да ги намали съобразно съотношението между размера на
платената премия и на премията, която трябва да се плати според
реалния застрахователен риск.
7.5.4. Обявяване на новонастъпили обстоятелства
7.5.4.1. По време на действието на застрахователния договор
Застрахованият е длъжен да обявява пред Застрахователя всички
новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора
Застрахователят писмено е поставил въпрос. Обявяването на
обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването
им.
7.5.4.2. При неизпълнение на задължението по 7.5.4.1. се прилагат
т.7.5.2. и т. 7.5.3.
7.5.4.3. Точки 7.5.2.-7.5.4. не се прилагат, когато премълчаването или
неточното обявяване е довело до несъществено увеличаване на
риска или когато е било договорено, че това увеличаване на риска
подлежи на застраховане.
7.6. Срок на застрахователния договор,
период на
застрахователното покритие, застрахователният период,
удължаване на застрахователен период.
7.6.1. Срок на застрахователния договор - застрахователният договор
може да бъде сключен за определен или за неопределен срок.
Срокът на договора може да бъде по-дълъг от периода на
застрахователното покритие.
7.6.2. Период на застрахователното покритие
7.6.2.1. Период на застрахователното покритие е периодът, в който
Застрахователят носи риска по застраховката.
7.6.2.2. Периодът на застрахователното покритие може да бъде
определен в минути, часове, дни, седмици, месеци или години или
чрез изрично определяне на начален и краен момент.

7.6.2.3. Освен ако е уговорено друго, застрахователното покритие
започва след заплащането на дължимата премия по договора или на
първата вноска по нея – при разсрочено плащане на премията.
7.6.2.4. При групови застраховки "Злополука" за сметка на
работодателя с покритие само по време на работа, към
работното време на застрахованите лица се включва един час за
отиване и връщане от работа, както и командировките, за които
се приема, че застрахованият е на работа през цялото
денонощие
7.6.2.5. При прекратяване на трудови правоотношения между
застраховащ и застрахован, правата на застрахования автоматично
се прекратяват. В случай, че застраховката е сключена по
средносписъчен състав на персонала, при постъпване на нов
работник или служител Застрахователят носи отговорност от 00:00
часа на деня, следващ деня на назначаването му.
7.6.2.6. При сключена групова застраховка “Злополука” на
застрахованите лица за тяхна сметка, валидността на застраховката е
до изтичане на срока, посочен в застрахователния договор,
независимо от това, дали застрахованият е прекратил или не
трудовите си правоотношения със застраховащия.
7.6.3. Застрахователен период
7.6.3.1. Застрахователният период е периодът, за който се определя
застрахователна премия, който период е една година, освен ако
премията се определя за по-кратък срок.
7.6.3.2. В срока на застрахователния договор може да се включва
повече от един застрахователен период.
7.6.4. Удължаване срока на договора.
7.6.4.1. Застрахователен договор, сключен за определен срок,
може да съдържа уговорка за автоматичното му подновяване.
Автоматичното подновяване се допуска само за още един
застрахователен период и се прилага само ако някоя от страните през
текущия застрахователен период не поиска изрично договорът да не
бъде подновен за нов застрахователен период. В този случай
договорът се смята за прекратен от края на текущия застрахователен
период, без да се дължат неустойки или други разноски.
7.6.4.2. В случай че застрахователният договор е сключен за
неопределен срок, договорът може да се прекрати без неустойки или
други разноски от всяка от страните преди края на текущия
застрахователен период. Прекратяването по изречение първо влиза в
сила от края на текущия застрахователен период.
7.6.4.3. Срочен застрахователен договор може да бъде прекратен без
неустойки или други разноски от всяка от страните с предизвестие,
отправено до другата страна. Прекратяването по изречение първо
влиза в сила от края на текущия застрахователен период.
7.6.4.4. Срокът за предизвестието по т. 7.6.4.1.– т.7.6.4.3. не може да
бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от три месеца.
7.7. Прекратяване на застрахователния договор
7.7.1. Застрахователният договор се прекратява с изтичането на
срока, за който е сключен, както и в случаите, предвидени в Кодекса
за застраховането.
7.7.2. Застрахователният договор може да се прекрати и на основания
предвидени в него клаузи, когато те не противоречат на правилата на
добрите нрави и интересите на ползвателите на застрахователни
услуги не се засягат необосновано.
7.7.3. Финансовите отношения между страните по договора се
уреждат към датата на прекратяването му, освен ако страните не
договорят друго.
VIII. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ
8. Застраховката, сключена по тези Общи условия, е валидна за
територията на Република България, ако не е уговорено друго.
IX. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
9.1. Застрахователна сума е договорената между страните или
определената с нормативен акт и посочена в застрахователния
договор парична сума, представляваща горна граница на
отговорността на Застрахователя към Застрахования или
ползващото се лице.
9.2. Застрахователната сума се договаря при сключване на
застраховката.
X. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
10.1. Определяне на застрахователната премия
Застрахователната премия се определя по тарифите на
Застрахователя в зависимост от договорената застрахователна
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сума, срока, възрастта, рисковия клас и тарифите на
Застрахователя. Рисковият клас се определя съгласно Азбучен
указател по производства и видове дейности.
10. 2. Плащане на застрахователната премия.
10.2.1. Застрахователната премия се заплаща еднократно при
сключване на застраховката.
10.2.2. Страните могат да договорят плащане на премията на
разсрочени вноски, като размерът и сроковете за плащането им се
записват в полицата. В този случай при връчване на полицата
Застрахованият е длъжен да плати първата вноска от премията.
10.2.3. Точка 10.2.2. е неприложима при индивидуални
застрахователни договори, за които застрахователната премия се
заплаща еднократно.
10.2.4. При групови застраховки "Злополука" за сметка на
работодателя, премиите могат да бъдат разсрочени най-много
на четири равни вноски.
10.2.5. Плащането на застрахователната премия – изцяло, или на
първата вноска от нея, е условие за влизане на полицата в сила.
10.2.6. Застраховки със срок по-кратък от 1 (една) година се сключват
по краткосрочна тарифа.
10.3. Разсрочено плащане на застрахователната премия.
10.3.1. В случаите на разсрочено плащане вноските от
застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в
застрахователния договор.
10.3.2. При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната
премия Застрахователят може да предприеме едно от следните
действия:
1. да намали застрахователната сума по договора, съответно на
частта от неплатената премия;
2. да измени условията по договора;
3. да прекрати договора.
10.3.3. Застрахователят може да упражни едно от правата по т. 10.3.2.
не по-рано от 15 дни от датата, на която Застрахованият е получил
писмено уведомление от страна на Застрахователя. Писменото
уведомление се смята за връчено и договорът се прекратява
автоматично, когато Застрахователят е избрал правото по 10.3.2, т.3 и
изрично е посочено в полицата, че договорът ще се смята за
прекратен след изтичането на определен срок от датата на падежа на
разсрочената вноска, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. В
случаите на изречение второ, допълнително изрично писмено
изявление от страна на Застрахователя до Застрахования не е
необходимо.
10.4. При неблагоприятно проявление на риска Застрахователят
може едностранно да предприеме по своя преценка едно от следните
действия:
а) да увеличи премията по сключена застраховка, без да извършва
промяна в застрахователното покритие;
б) да намали обхвата на застрахователното покритие, без да намали
размера на дължимата премия.
10.4.1. В случай, че Застрахователят упражни някое от правата си по
т.10.4 от настоящите Общи условия,
Застрахованият
/Застраховащият може да прекрати договора в рамките на един
месец от получаване на уведомлението на Застрахователя за
промяната, но не по-рано от момента на влизането й в сила, съгласно
чл. 372 от Кодекса за застраховането.
10.4.2. Застрахователят следва да уведоми изрично Застрахования
при промяна по т. 10.4 от настоящите Общи условия за правото му да
прекрати едностранно договора. Уведомлението трябва да бъде
получено от Застрахования най-късно до един месец преди влизане в
сила на промяната.
ХI.
ПРАВА
И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА
СТРАНИТЕ
ПО
ЗАСТРАХОВКАТА
11.1. Застрахованият има право:
11.1.1. да увеличи размера на застрахователната сума;
11.1.2. да промени посоченото в полицата ползващо лице;
11.1.3. да прекрати застрахователния договор;
11.1.4. промените се извършват въз основа на писмено искане от
Застрахования, което се прилага към полицата. Измененията се
оформят с издаване на добавък към застрахователната полица.
11.2. Застрахованият е длъжен:
11.2.1. да заплати застрахователната премия в сроковете и
размера, посочени в застрахователната полица или в сметката към
нея;
11.2.2. да уведоми Застрахователя за всяко изменение, което
може да промени обстоятелствата по полицата: смяна на адрес,

месторабота, професия или вид на производството, участие в
състезание, узнаване на обстоятелства за здравословното си
състояние и др. При утежняване на риска Застрахователят има
право да поиска допълнителна премия;
11.2.3. да спазва всички изисквания за безопасност,
произтичащи от законодателството, както и предписанията на
компетентните органи и Застрахователя /или упълномощен негов
представител/; Застрахованият е длъжен да спазва дадените му
медицински препоръки;
11.2.4. при увеличаване броя на застрахованите при груповите
застраховки да уведоми Застрахователя за издаване на добавък и
начисляване на допълнителна премия;
11.2.5. при настъпване на застрахователно събитие
Застрахованият, неговите наследници и/или третото ползващо
се лице са длъжни да уведомят Застрахователя не по-късно от 7
работни дни от датата на събитието в писмена форма;
11.2.6. При предявяване на претенция за застрахователно
обезщетение Застрахованият или неговите наследници са
длъжни да предоставят на Застрахователя всички документи,
които по безспорен начин да обосновават плащането.
11.3. Права на Застрахователя:
11.3.1. При неизпълнение на задълженията по т. 11.2.3., 11.2.5, и
11.2.6, Застрахователят отказва плащане на обезщетение, като
не възстановява премията.
11.3.1.1. При анулиране действието на застраховка по инициатива на
Застрахователя поради доказана измама от Застрахования или от
негови представители, или сключена застраховка без знанието и
съгласието на Застрахования, или очаквана злополука, заради която
е сключена застраховката, платената застрахователна премия не се
връща.
11.3.2. Да отправя своите писмени препоръки до Застрахования с цел
предотвратяване и ограничаване проявлението на риска.
11.4. Застрахователят е длъжен:
11.4.1. Да предоставя на Застрахования точна, компетентна,
изчерпателна и вярна информация за условията по застраховката
“Злополука”.
XII. ПРОЦЕДУРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
СЪБИТИЕ
12.1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, а
когато той е починал, законните му наследници или ползващите се
лица по договора, са длъжни в срок 7 работни дни от узнаването за
настъпило застрахователно събитие, да уведомят Застрахователя.
12.2. Уведомяването се извършва чрез предявяване на писмена
претенция по образец на Застрахователя с посочени пълни и точни
данни за банковата сметка, по която да се извършат плащанията от
страна на Застрахователя и представяне на следните оригинални
документи :
12.2.1. При смърт - застрахователна полица; акт за трудова
злополука или документ, удостоверяващ настъпването на битова
злополука; смъртен акт; удостоверение за законни наследници, ако в
полицата не е посочено ползващо лице; служебна бележка,
удостоверяваща, че пострадалият е в трудовоправни отношения със
застраховащия при групова застраховка злополука; аутопсионен
протокол, медицинска експертиза от здравните заведения, в които е
бил на лечение Застрахования; копие от списъка, ако застраховката е
сключена по поименен списък.
12.2.2. При загуба на работоспособност - застрахователна полица;
разпореждане от териториално поделение на НОИ за призната
трудова злополука или документ, удостоверяващ настъпването на
битова злополука; заверени болнични листа, от длъжностно лице на
фирмата, в която работи застрахованото лице; епикриза от
болничното заведение (ако застрахования е бил на лечение);
решение на компетентен орган, с което се определя процента на
трайно
загубената
работоспособност
служебна
бележка,
удостоверяваща, че пострадалият е в трудовоправни отношения със
застраховащия при групова застраховка злополука; личен
амбулаторен картон от районното здравно заведение; копие от
списъка, ако застраховката е сключена по поименен списък.
12.2.3. При общо заболяване - представяне на документ от
болнично заведение за стационарно лечение, болничен лист от ЛКК
за над 20 /двадесет/ дни отпуск по болест без прекъсване, епикриза на
заболяването /ако е професионално заболяване – решение на
съответния компетентен орган.
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12.2.4. Медицински разходи, дневни пари за болничен престой,
медикаменти вследствие на злополука и общо заболяване се
доказват чрез представяне на оригинални фактури.
12.2.5. Разходи за транспортиране се доказват с представяне на
оригинални медицински и разходооправдателни документи.
12.2.6. Застрахователят може да изисква и други документи за
обосноваване плащанията на суми за смърт, трайна или временна
загуба на работоспособност в резултат на претърпяна злополука или
общо заболяване.
XIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
13.1 При настъпване на застрахователно събитие
Застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение
на Застрахования при доказване на претенцията по основание и
размер.
13.2. Общият размер на обезщетенията по покритите рискове,
изплатени за срока на застраховката не може да надхвърля
застрахователната сума по договора.
13.3. Обезщетение при смърт, вследствие на злополука
13.3.1. При смърт на Застрахования, настъпила до една година от
датата на злополуката, Застрахователят изплаща на ползващите
лица, или ако такива не са посочени, на законните наследници на
Застрахования, пълният размер на застрахователната сума по
договора.
13.3.2. Ако е изплатено вече някакво обезщетение за трайна или
временна загуба на работоспособност, Застрахователят изплаща
обезщетение в случай на смърт, намалено с така изплатеното
обезщетение.
13.4. Обезщетение при трайна загуба на работоспособност,
вследствие на злополука
13.4.1. Ако в срок от една година от датата на застрахователното
събитие последва трайна загуба на работоспособност,
Застрахователят изплаща обезщетение, чийто размер представлява
процент от застрахователната сума, равен на процента загубена
работоспособност. Този процент се определя с решение на
компетентен орган.
13.4.2. Процентът на трайна загуба на работоспособност
се
установява само след окончателно и пълно стабилизиране на
инвалидността, но не по-рано от три месеца и не по-късно от една
година от датата на застрахователното събитие. Тези срокове нямат
приложение при загуба на очи и ампутация на крайници. Професията
на Застрахования не оказва влияние при определяне трайната загуба
на работоспособност.
13.4.3. При условие, че лечението не е завършило до една година от
датата на злополуката, освидетелстването се извършва, независимо
от стабилизацията на инвалидността, като се определя процент,
съответстващ на състоянието на Застрахования към края на
едногодишния срок от датата на злополуката. След този срок, при
настъпили допълнителни усложнения, не се дължи обезщетение.
13.4.4. Ако при настъпване на застрахователно събитие на
Застрахования се изплати застрахователно обезщетение за
временна загуба на работоспособност и в последствие се докаже, че
в резултат на същото събитие застрахованото лице е придобило
трайна загуба на работоспособност, Застрахователят доплаща
разликата в застрахователните обезщетения.
13.5. Обезщетение при временна загуба на работоспособност,
вследствие на злополука
13.5.1.Застрахователят изплаща обезщетение в процент от
застрахователната сума, в зависимост от вида застраховка –
индивидулна или групова, както следва:
13.5.1.1. при индивидуална застраховка:
13.5.1.1.1. над 20 дни до 40 дни – 5% от застрахователната сума;
13.5.1.1.2. над 40 дни до 60 дни – 8% от застрахователната сума;
13.5.1.1.3. над 60 дни – 10% от застрахователната сума.
13.5.1.2. при групова застраховка:
13.5.1.2.1. над 20 дни до 40 дни – 6% от застрахователната сума;
13.5.1.2.2. над 40 дни до 60 дни – 10% от застрахователната сума;
13.5.1.2.3. над 60 дни – 12% от застрахователната сума.
13.6. Обезщетение при временна загуба на работоспособност от
общо или акутно заболяване
13.6.1. Застрахователят изплаща обезщетение в процент от
застрахователната сума, в зависимост от вида застраховка –
индивидуална или групова, както следва:
13.6.1.1. при индивидуална застраховка:
13.6.1.1.1. над 20 дни до 40 дни – 5% от застрахователната сума;
13.6.1.1.2. над 40 дни до 60 дни – 7% от застрахователната сума;
13.6.1.1.3. над 60 дни – 9% от застрахователната сума.

13.6.1.2. при групова застраховка:
13.6.1.2.1. над 20 дни до 40 дни – 6% от застрахователната сума;
13.6.1.2.2. над 40 дни до 60 дни – 8% от застрахователната сума;
13.6.1.2.3. над 60 дни – 10% от застрахователната сума.
13.6.2. Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение
само веднъж за периода на застраховката.
13.7. Обезщетение по т.13.5. и т.13.6. се изплаща, ако временната
загуба на работоспособност е настъпила за първи път до 1 месец и
повторно до 3 месеца от датата на събитието.
13.8. Обезщетение при трайна загуба на работоспособност,
вследствие професионално заболяване
13.8.1. Застрахователят изплаща обезщетение само веднъж
за периода на застраховката.
13.9. Обезщетение за медицински разноски
13.9.1. При направени медицински разноски се изплаща обезщетение
в размер до 20% от застрахователната сума по полицата, но не
повече от 500,00 (Петстотин) лева.
13.10. Обезщетение за разходи за транспортиране
13.10.1 При направени разходи за транспортиране се изплаща
обезщетение в размер до 20% от застрахователната сума по
полицата, но не повече от 500,00 (Петстотин) лева.
13.11. Ако застраховано лице има и други действащи в момента на
злополуката застраховки Застрахователят по тези Общи условия
изплаща застрахователни обезщетения както следва:
13.11.1. До размера на вписаните им величини в застрахователната
полица за смърт, трайна или временна загуба на работоспособност
от претърпяна злополука;
13.11.2. Обезщетенията за медицински разноски - пропорционално на
неговата отговорност спрямо общата отговорност по всички
застраховки, действуващи към момента на настъпването на
злополуката.
13.12. Застрахователят изплаща обезщетението в срок до 15 работни
дни от получаването на всички необходими документи и данни,
свързани с установяване на застрахователното събитие и степента на
телесните увреждания от страна на Застрахования или ползващите
се лица по застрахователния договор
13.13. Обезщетението се изплаща на:
13.13.1. Застрахования, а при настъпване на риска смърт, на неговите
законни наследници или ползващите се лица по договора;
13.13.2. Не представянето на данни за банковата сметка от страна на
лицето по т.12.2. има последиците на забава на кредитора по
отношение на плащането, като застрахователят не дължи лихва за
забава.
ХІV. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ
14.1. Правата и задълженията по застрахователния договор по
застраховки „Злополука“ във връзка със застрахователното
обезщетение или сума се погасяват с 5-годишна давност, считано от
датата на настъпване на застрахователното събитие.
14.2. Отношенията между страните по всяка застраховка се уреждат
съгласно действащото българско законодателство. Спорните въпроси
се решават чрез преговори, а когато не се постигне съгласие - от
правораздавателните органи в Р България.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Застрахователят не дължи лихви за неправилно внесени и/или
несвоевременно изтеглени суми. Той може да прихваща от
изплащаните суми (обезщетения), разноски и разходи своите
вземания от Застрахования, от неговите законни наследници или от
посочените в застрахователната полица други ползуващи лица във
връзка и по повод на сключените застраховки.
15.2. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани със
Специални условия.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са приети от УС на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД
с протокол от 08.12.2003 г., изменени и допълнени с протоколи от
22.03.2005 г., от 07.09.2005 г., от 08.06.2009 г., от 16.03.2011 г. и от
08.08.2017 г.

Предал:................................................................................ ...............................
(име на представител на Застрахователя)

(подпис)
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