
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА 
ЗАСТРАХОВКА „ПЛАНИНСКА ГРИЖА“

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗК „ЛЕВ ИНС”  АД,  наричана  по-нататък  Застраховател,  на основание  Общите  условия  на
застраховка „Помощ при пътуване“ и посочените по–долу Специални условия, сключва застраховка
„Планинска грижа“ с български и чуждестранни физически и юридически лица, наричани по-нататък
Застраховащ.
2. Застраховат се физически лица, за времето на активен отдих, туризъм и спорт в планината,
наричани по-нататък Застраховани.
2.1. Застраховката покрива събития, настъпили с туристи в планината при:
2.1.1. преходи по маркирани и извън маркирани и утвърдени туристически маршрути, посещения в
благоустроени пещери;
2.1.2. любителско  и  професионално  упражняване  на  зимни  спортове  (ски,  сноуборд  и  др.)  в
границите на обработени ски писти и извън маркирани и обозначени ски писти,
2.1.3. детски  лагери,  екскурзионно  летуване,  походи,  училища сред природата  (зелени училища,
пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни спортове и други пътувания с образователна,
възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел.

ІІ. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
3. Покрити рискове по тези условия са:
3.1. Спасителна акция с хеликоптер вследствие злополука или акутно заболяване;
3.2. Спасителни разноски вследствие злополука или акутно заболяване.

ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
4. Освен  изключените  рискове  по  Общите  условия  на  застраховка  „Помощ  при  пътуване“,
Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение или сума и не възстановява разходите на
Застрахования за събития, които са настъпили в резултат на някое от следните обстоятелства:
4.1. събития с лица, притежаващи застрахователен сертификат, ако сертификатът не е активиран;
4.2. събития  произтекли  преди  началото  на  застраховката,  дори  ако  ползваната  помощ  е  в
рамките на срока на застрахователната полица.

ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР – СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, СРОК И ДЕЙСТВИЕ
5. Застрахователният договор се сключва писмено под формата на застрахователна полица,
като покрива само изрично уговорените в нея рискове.
6. Застраховката може да се сключи от  Застрахован или  от името и за сметка на друго лице
(Застраховащ), със следните видове договори:
6.1. Индивидуален – Застраховката се сключва поименно с издаване на застрахователна полица.
6.2. Отворен  с  издаване  на  застрахователни  сертификати –  Застрахователят  сключва  със
Застраховащия  рамков  застрахователен  договор,  като  Застраховащият  предоставя  на  всяко
Застраховано лице непоименен сертификат с пореден номер под формата на скреч карта.
7. Застрахователният  договор  се  сключва  за  срок  от  една  година,  считано  от  датата  на
влизането му в сила, посочена в полицата като начало на срока му.  Срокът на застрахователния
договор изтича в 24.00 ч. на датата, на която изтича една година от влизането му в сила и която дата
се посочва в застрахователната полица като край на срока на договора. Когато, поради закъснение в
плащането на застрахователната премия или първата вноска от нея (при договорено разсрочено
плащане) застрахователният договор е влязъл в сила на дата, по-късна от датата, посочена в него
като начало на срока, то неговият срок изтича отново в 24.00 ч. на датата, посочена в полицата като
край на застраховката.
7.1. Застрахователният сертификат към отворен договор, влиза в сила след като бъде активиран.
За  целта Застрахованият трябва да  се обади на тел.  0800 10 200, като съобщи своите три имена,
ЕГН, номер на сертификата и номер от скреч полето. Застрахованият трябва да пази скреч картата
до изтичане на валидността ú. 

V. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ
8. Застраховката е валидна за територията на Република България.



VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
9. Застрахователната сума е в лева и е в размер на 10 000 лв. по риска „спасителна акция с
хеликоптер вследствие злополука или акутно заболяване“ и 1 000 лв. по риска „спасителни разноски
вследствие злополука или акутно заболяване“.

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
10. Застрахователната премия се определя в лева по тарифи на Застрахователя.
11. Застрахователната  премия  се  заплаща  еднократно  при  сключване  на  застрахователната
полица, освен ако не е договорено друго. В случаите, когато е уговорено разсрочено плащане, при
неплащане  на  вноска  от  разсрочената  застрахователна  премия,  Застрахователят  прекратява
застраховката.
12. При  сключване  на  отворен  застрахователен  договор  с  издаване  на  застрахователен
сертификат, застрахователната премия за всеки сертификат се заплаща еднократно.

VІІІ. ПРОЦЕДУРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
13. При  настъпване  на  застрахователно  събитие,  Застрахованият,  лично  или  чрез  свой
представител, е длъжен незабавно да уведоми Застрахователя на безплатна денонощна телефонна
линия 0800 10 200,  с  цел предприемане на неотложни мерки за организиране и извършване на
издирване и/или спасяване.
14. В случай, че Застрахованият не изпълни задължението си да се свърже със Застрахвателя,
Застрахователят  има право  да  откаже да  плати  или частично  да  признае  за  плащане всякакви
разходи във връзка с настъпилото събитие и оказаната помощ.
15. При извънредни случаи, когато Застрахованият не е успял да се свърже със Застрахователя и
сам  е  организирал  транспортирането  си  от  мястото  на  настъпилото  застрахователно  събитие,
Застрахователят  ще  му  възстанови  реално  извършените  разходи  за  транспорта.  За  целта
пострадалият  или  негов  упълномощен  представител,  предявява  искането  си  чрез  подаване  на
писмено  уведомление  в  офис  на  Застрахователя  в  срок  до  7  /седем/  дни  от  настъпване  на
събитието, като представя медицински документи и оригинали на разходооправдателни документи
за извършеното плащане (фактура, касов бон и др.). 
16. В случаите по т.15, Застрахователят изплаща или отказва изплащането на застрахователното
обезщетение в срок до петнадесет работни дни от представянето на всички необходими и изискани
от него документи свързани с възстановяване на разходите.

ІХ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
17. По  риска  „спасителна  акция  с  хеликоптер  вследствие  злополука  или  акутно  заболяване“,
Застрахователят  покрива  разходите  за  използването  на  хеликоптер  при  спасителна  акция  на
пострадал в планината и транспортирането му до място, където може да му се окаже необходимата
медицинска  помощ.  Застрахователят  покрива  реално  извършените  разходи  за  използването  на
хеликоптер за едно спасяване, с лимит до 10 000 лева. 
18.1. Решение за използване на хеликоптер за спасителна операция се взима след консултация и
по преценка на медицинско лице – специалист,  определен от Застрахователя, по вътрешен ред,
установен за това и при наличието на следните условия взети заедно:
18.1.1.метеорологичните условия позволяват използването на хеликоптер;
18.1.2.няма възможност за друг начин за спасяване на Застрахования и/или ако животът на лицето е
непосредствено застрашен и се налага спешното му евакуиране.
19. По  риска  „спасителни  разноски  вследствие  злополука  или  акутно  заболяване“,
Застрахователят  заплаща  реално  извършените  разходи  за  издирване,  спасяване,  оказване  на
спешна медицинска помощ и транспорт до здравно заведение от Планинската спасителна служба
към  БЧК  или  други  организации,  ангажирани  в  действия  за  издирване  и/или  спасяване  на
Застрахован. Покриват се до три събития в срока на застраховката, с общ лимит до 1 000 лева.

Х. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
20. ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ - отдих или пътуване, предприети от Застрахования в планината.
21. ПЛАНИНА  -  изпъкнали  земни  форми  с  надморска  височина  над  500  м,  с  ясно  изразени
подножия, склонове, била и върхове.
22. СПОРТ - всички форми на физическа активност, които чрез самостоятелно или организирано
участие имат за цел реализиране или подобряване на физическата дееспособност и емоционалното
състояние, формиране на социални отношения или постигане на резултати в състезания на всички
нива. 

Настоящите Специални условия са приети от Управителния съвет на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД с Протокол от
12.01.2018 г и влизат в сила от 15.01.2018 г.



Лимити на обезщетенията: 

1. Спасителна акция с хеликоптер вследствие злополука или акутно заболяване –  ЗС 10 000 лв 

Покрива разходите за използването на хеликоптер при спасителна акция на пострадал в планината и 

транспортирането му до място, където може да му се окаже необходимата медицинска помощ. 

Застрахователят покрива реално извършените разходи за използването на хеликоптер за едно спасяване, с 

лимит до 10 000 лева 

2. Спасителни разноски вследствие злополука или акутно заболяване – ЗС 1 000 лв 
Застрахователят заплаща реално извършените разходи за издирване, спасяване, оказване на спешна 

медицинска помощ и транспорт до здравно заведение от Планинската спасителна служба към БЧК или други 

организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на Застрахован. Покриват се до три 

събития в срока на застраховката, с общ лимит до 1 000 лева. 

 

 


