Застраховка Злополука

Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗД „Съгласие“ АД

Продукт: Помощ в планината

ЗД „Съгласие“ АД притежава лиценз за застраховане № 608-ОЗ/02.08.2013 г. и допълнителни лицензи
№ 686-ОЗ/12.09.2013 г. и № 541-ОЗ/05.06.2014 г., издадени от Комисията за финансов надзор
Този документ представя обобщено ключовата информация за Вашата застраховка, с която следва да се запознаете. Пълните
условия ще откриете online, в преддоговорната информация и в документите, които са Ви предоставени като неразделна част от
застрахователния Ви договор, като например Общи и Специални условия и др.

Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е предназначена за български и чуждестранни граждани за времето, през което упражняват хоби, спортна или
туристическа дейност в планината.

Какво покрива застраховката?
Основно покритие
Спасителни разноски;
Медицински разходи за оказване на спешна
медицинска помощ за овладяване на акутното
състояние при злополука или заболяване.

Какво не покрива застраховката?
Нещастни случаи при упражняване на
екстремен спорт или хоби;
Нещастни случаи при участие в организирани
състезания, залегнали в спортните календари на
съответните федерации или клубове.

Допълнително покритие
Смърт и трайна загуба на работоспособност от
злополука;
Спасителна операция с хеликоптер;
Медицински разходи за последващо лечение.

Има ли ограничения на покритието?
Не се застраховат лица под 14 години, над 70
години или недееспособни лица за риска смърт.

Къде съм покрит от застраховката?
Територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
• При сключване на застраховката да обявите точно и изчерпателно всички обстоятелства, които са Ви известни и са от
значение за поемане на риска;
• Да уведомите Застрахователя за настъпилото застрахователно събитие в предвидените за това срокове;
• Да представите изискуемите от Застрахователя документи от значение за определяне на основанието и размера на
претенцията.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща еднократно по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 часа на датата, посочена в полицата като начало на застраховката, но не и
преди деня, следващ заплащането на премията. Застрахователното покритие се прекратява в 23:59 часа на датата, посочена
в застрахователния договор като край на застраховката

Как мога да прекратя договора?
Вие може да прекратите застрахователния си договор с подаване на писмено предизвестие.

