ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС
"АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" Застрахователно и Презастрахователно Акционерно Дружество на
основание платена застрахователна премия, застрахова лицата, пътуващи в записаното в
полицата моторно превозно средство (МПС) срещу дефинираните в настоящите Общи условия
рискове и при специалните условия, уговорени в полицата.
I. ПРЕДМЕТ И ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Настоящата застраховка предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в
МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътно-транспорт- но
произшествие (ПТП) до една година от датата на събитието.
2. Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС,
включително мястото на водача.
3. За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В
случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е
надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват
пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за
застрахованите места в автомобила.
4. Застрахователното покритие е валидно на територията на Р България. Териториалната
валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със
Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва
в полицата.
II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
1. Основно покритие
1.1. Смърт от злополука
1.2. Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука
2. Допълнително покритие
2.1. Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука
2.2. Медицински разноски следствие на злополука.
Допълнителното покритие се сключва по желание на Застраховащия. Размерът му се избира
от Застраховащия и се записва в полицата. За същото се заплаща допълнителна
застрахователна премия. Застрахователят не дължи обезщетение по полица, в която не
е вписан размер на обезщетение за допълнително покритие и не е заплатена застрахователна
премия.
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III. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
По настоящата застраховка Застрахователят не носи отговорност за телесни увреждания и
смърт, пряко или косвено причинени от:
1. Предумишлени действия от страна на застраховано лице или лице, имащо право да получи
застрахователното обезщетение;
2. Преднамерено излагане на опасност, опит за, или извършване на престъпление от общ
характер от застраховано лице;
3. Опит за самоубийство или самоубийство от Застрахования;
4. Водач, управляващ МПС, употребил алкохол над допустимите норми, регламентирани в
Закона за движение по пътищата или други упойващи вещества и/или непритежаващ валидно
свидетелство за правоуправление на съответната категория МПС по време на ПТП, както и
при отказ за алкохолна проба, констатиран с документ от съответните органи;
5. ПТП с МПС по време на тренировки, състезания, изпитания и други подобни, освен когато
Застрахователят е дал предварително писмено съгласие за това и Застраховащият е заплатил
допълнителна застрахователна премия;
6. Експлозивни, запалителни, химически разрушаващи и други подобни материали, превозвани
В МПС, с изключение на горивата, маслата и други технологични Вещества, намиращи се В
съответните фабрични резервоари и системи на МПС, необходими за експлоатацията му. Това
не се отнася за МПС, специализирани за превоз на такива товари, ако застраховката е
сключена при специални условия, записани в полицата и е заплатена допълнителна премия за
това.
7. Война или военни действия, въстания, бунтове, стачки, граждански вълнения или други от
подобно естество;
8. Ядрени експлозии, радиационни, лазерни, ултравиолетови и други лъчения, радиоактивно
замърсяване, както и всякакви вреди, свързани с тях;
9. Земетресение, свличане и срутване на земни маси;
IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
Застрахователната сума за едно място се определя от Застраховащия. Тя е еднаква за всички
регистрирани места в МПС.
V. СКЛЮЧВАНЕ, ВАЛИДНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Застраховката се сключва от собственика или водача на МПС за срок от 1 година.
По Взаимна договореност със Застрахователя е Възможно сключване на застраховката за срок
по- малък от 1 година. В този случай, застрахователната премия се начислява по
краткосрочната тарифа на Застрахователя.
2. Застраховката е валидна за покритията, за които е записана застрахователна сума в полицата
и е заплатена съответната застрахователна премия.
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3. При сключване на застраховката, Застраховащият е длъжен да предостави на Застрахователя
следните данни:
 регистрационни данни за МПС по талон;
 брой на регистрираните места в МПС;
 използва ли се застрахованото МПС за превоз на пътници срещу заплащане - обществен
превоз.
4. В случай, че Застрахователят установи неточно обявяване или премълчаване от страна на
Застраховащия на обстоятелства, имащи характера на преддоговорна информация, при
знанието на които Застрахователят не би сключил застраховката или би я сключил, но при
други условия, се прилагат разпоредбите на чл. 384 от Търговския закон.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО ЗАСТРАХОВКАТА
1. През срока на действие, но не по-късно от три месеца преди датата на изтичане на
застраховката, Застраховащият може да поиска увеличаване на застрахователната сума за
всяко място в МПС. За същото се заплаща допълнителна премия и се подписва анекс.
2. При прехвърляне собствеността на МПС, тази застраховка се прехвърля автоматично на
новия собственик. Застраховащият може да поиска прекратяване на застраховка само В
случай, че не е настъпило застрахователно събитие и преди да прехвърли собствеността на
МПС.
3. Действаща застраховка може да бъде прекратена от:
3.1. Застраховащия (само ако той е лицето, сключило застраховката) чрез подаване на
писмено заявление до Застрахователя и декларация за ненастъпване на събитие до този
момент. В този случай застрахователната премия се преизчислява по прилаганата от
Застрахователя краткосрочна тарифа и разликата се Връща на Застрахования.
3.2. Застрахователя, от 00.00 часа на петнадесетия ден, считано от датата на получаване на
писмено уведомление за прекратяването от Застраховащия. В този случай Застрахованият
има право на Връщане на част от платената застрахователна премия, ако до тридесет дни
от датата на получаване на уведомлението представи писмена декларация за
ненастъпване на злополука и увреждания на застраховани лица.
VII.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. При смърт на застраховано лице, на законните наследници се изплаща застрахователната
сума за едно място, записана в полицата, разделена на равни дялове между наследниците;
2. При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение,
изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена
трудоспособност, установен от Застрахователно-медицинска комисия (ЗМК) на
Застрахователя, съгласно Списък на травматичните болести и увреди на ЗПАД "Алианц
България".
Медицинското освидетелствуване за процента на загубена трудоспособност (с изключение на
загуба на очи или крайници) се извършва след стабилизиране на състоянието и приключване
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на лечението, но не по-рано от три месеца и не по- късно от една година от датата на
злополуката. Ако по някакви причини освидетелствуването се извърши след едногодишния
срок, процентът на трайна загуба на трудоспособност се определя към една година от датата
на злополуката.
3. При Временна загуба на трудоспособност се изплаща обезщетение В процент от
застрахователната сума, съгласно Таблицата на обезщетенията.
При изплащане на обезщетение no т.т. VII.1 или VII.2. се приспада преди това изплатеното
такова съответно по т.т. VI 1.2 или VI 1.3. Ако изплатеното обезщетение no т. VI 1.3. е поВисоко от определеното Впоследствие no т. VII.2., разликата остава В полза на застрахования.
Общата сума на обезщетенията за Всички злополуки през застрахования период за едно
застраховано място или за Всички застраховани места, не може да надвишава съответните
застрахователни суми, записани в полицата.
4. В обезщетението за медицински разноски се включват разходите за медицинско,
фармацевтично, хирургично и болнично обслужване до лимита, посочен в Таблицата на
обезщетенията, направени през първите 30 дни след датата на злополуката по лекарско
предписание и след представянето на редовни платежни документи за това.
VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
Застраховащият е длъжен да уведомява Застрахователя за всяко обстоятелство, възникнало след
първоначално обявените, което би утежнило допълнително риска, съгласно условията и с
последиците, предвидени в чл. 386 от Търговския закон.
1. В случай на застрахователно събитие, Застраховащият или правоимащите лица са длъжни:
 Да уведомят Застрахователя своевременно, но не по-късно от един месец от датата на
злополуката, като подадат уведомление за настъпване на събитие по образец на
Застрахователя;
 В зависимост от събитието, да представят препис от протокола за пътно-транспортно
произшествие, издаден от пътна полиция, резултати от проба за алкохол, нотариално
заверени свидетелски показания, медицинска документация, акт за смърт и удостоверение за
наследници и други документи, изискани от Застрахователя и необходими за установяване
на събитието и определяне размера на дължимите обезщетения.
2. Ако Застраховащият или правоимащите лица не изпълнят някое от задълженията си no т.
VIII.2, Застрахователят е в правото си да откаже или ограничи плащането на обезщетение по
полицата.
3. Застрахователят се задължава да изплати полагащото се обезщетение в 14-дневен срок,
считано от датата на провеждането на ЗМК и представянето на всички необходими
документи, изискани от Застрахователя.
IX. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ
1. Всички права, произтичащи от тази застраховка, се погасяват с изтичане на три години от
датата на настъпване на застрахователното събитие.
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2. За неуредените въпроси в тези Общи условия и в застрахователния договор се прилага
гражданското законодателство на Р България.
X. ДЕФИНИЦИИ
Пътно - транспортно произшествие (ПТП) -събитие, възникнало в процеса на движение или
престой на моторно превозно средство, вследствие на което е настъпило телесно увреждане или
смърт на едно или повече лица, влизащи, за да бъдат превозвани, превозвани или излизащи след
превозване от същото. Не се счита за ПТП телесно увреждане или смърт на лице, в качеството
си на пътник, ако е извършено умишлено от друго лице по време на влизане, превозване или
излизане от МПС.
Застраховащ - лице, което сключва застраховката и плаща застрахователната премия.
Застраховащ може да бъде собственик на МПС или упълномощено от него лице.
Злополука - внезапно, неочаквано събитие, вследствие на ПТП, настъпило против волята на
лице, в срока на действие на застрахователната полица и причинило му телесно увреждане или
смърт. Не се считат за злополука нещастните случаи, настъпили в резултат на:
 Професионални заболявания;
 Болести от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци или припадъци,
причинени от други съществуващи в момента заболявания, душевни болести, кръвоизливи и
парализи, причинени от високо кръвно налягане или атеросклероза или други, остри
стомашно-чревни инфекции, освен в случаите, когато вследствие на покрита от
застраховката злополука се породят болестни страдания и в резултат на същите настъпи
смърт или нетрудоспособност;
 Слънчев и топлинен удар;
 Инжекции, операции, облъчвания и други лечебни мерки, доколкото те не се налагат от
злополука.
Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука- окончателно намалена в определен
процент или напълно загубена способност за извършване на трудова дейност, вследствие
функционален дефицит на органи и системи на организма.
Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - такова временно и обратимо
състояние на здравето, при което се установяват функционални или органични нарушения,
препятстващи способността за трудова дейност.

Настоящите Общи условия са приети на заседание на Управителния съвет на ЗПАД
"Алианц България" и са в сила от 01.01.2002 г.
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