Застраховка „Злополука“
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ - Общо застраховане“ EАД

Държава: Република България

Продукт: Застрахователната програма „VIVACare“, застраховка „Злополука“
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
Застрахователната програма „VIVACare“, застраховка „Злополука“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен
договор (Сертификат, Общи условия, Предложение - въпросник).
Какъв е този вид застраховка?
Застрахователната програма „VIVACare“, застраховка „Злополука“ е доброволна застраховка, предназначена за „Българска
телекомуникационна компания" ЕАД.
Застраховани са физически лица, които са абонати и потребители на услуги по Договор за електронни съобщителни услуги
с „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (VIVACOM).
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застрахователната
програма
„VIVACare“,
застраховка „Злополука“ осигурява защита срещу
финансови затруднения при заплащане на
електронни услуги от VIVACOM в резултат на
претърпяна злополука.

 Самоубийство или опит за самоубийство;

Групова застраховка „Злополука“ покрива:
✓ Пълна
временна
неработоспособност
вследствие на злополука - изплаща се по 1
средна месечна сметка за всеки 1-месечен
период, но не повече от 100 лева на месец и за
не
повече
от
12
месеца
за
едно
застрахователно събитие или 24 месеца за
всички застрахователни събития за всяка
застрахована клиентска сметка.
✓ Смърт или пълна инвалидност вследствие
на злополука - изплаща се сумата на средната
месечна сметка по застрахованата клиентска
сметка за оставащия срок на договора за
електронна съобщителна услуга в месеци, но не
повече от 100 лева на месец и общо до размера
на застрахователната сума. При безсрочен
договор за електронна съобщителна услуга се
изплащат 1 200 лева.
Средна месечна сума по застрахована клиентска
сметка е средно аритметичната сума от последните
3 (три) начислени фактури, но не повече от 100 (сто)
лева. В случай, че няма все още 3 издадени
фактури, се взима средно аритметичната сума на
последните 2 (две) фактури. В случай, че фактурата
е една, се взима нейната стойност.
Обезщетенията по настъпили застрахователни
събития се изплащат на VIVACOM в качеството му
на ползващо лице до сумата на задълженията на
застрахованото лице по всяка застрахована
клиентска сметка.
В
случай,
че
размерът
на
дължимото
застрахователно обезщетение надвишава размера
на задължението на застрахованото лице,
разликата се изплаща по банкова сметка на
застрахованото лице или неговите законни
наследници.

 Умишлено извършване или опит за извършване
на престъпление от общ характер;
 Употреба на алкохол, наркотици, опиати,
стимулатори, допинг и други психотропни
вещества и породените от тях увреждания на
здравето;
 Температурни влияния (измръзване, слънчеви
изгаряния, слънчев или топлинен удар);
 Други събития, настъпили вследствие на
умишлено предизвикано от Вас сбиване,
умишлено самонараняване или съзнателно
излагане на опасност, освен в случаите на
самоотбрана, спасяване на човешки живот или
имущество;
 Умишлени действия срещу Вас от страна на лице,
което би имало права да получи застрахователно
плащане;
 Събития, настъпили вследствие на упражняване
на опасни спортни занимания или хобита;
 Други изключения, подробно описани в Общите
условия на застраховката.
Има ли ограничения на покритието?
!

Покритията „Смърт вследствие злополука“ и
„Пълна инвалидност вследствие злополука“ са
валидни за лица на възраст от 18 до 75 години.

!

Покритие „Пълна временна неработоспособност
вследствие злополука“ е валидно за лица на
възраст от 18 до 65 години.

!

Застрахователно
обезщетение
за
„Пълна
временна неработоспособност вследствие на
злополука“ се изплаща след изтичане на
изчаквателен и отлагателен период.

Изчаквателен период е период от 30 дни от влизане
в сила на индивидуалното застрахователно покритие,
в рамките на който не се покрива пълна временна
неработоспособност на застрахованото лице и не се
дължи застрахователно обезщетение.
Отлагателен период е период от 30 (тридесет) дни от

възникване на застрахователно събитие, при условие
че е изтекъл изчаквателният период.

Къде съм покрит от застраховката?
✓

На територията на Р България и чужбина.

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?
•

Застрахователната премия се заплаща всеки месец заедно със заплащането на съответната месечна фактура,
издадена съгласно договора за електронна съобщителна услуга с VIVACOM.

•

Застрахователната премия може да бъде платена до края на гратисния период от 90 дни.

Кога започва и кога свършва покритието?
•

Покритието започва в деня и часа, посочен за начало в застрахователния сертификат;

•

Периодът на застрахователното покритие за всеки един застрахован е равен на продължителността на
действие на договора за електронна съобщителна услуга с VIVACOM;

•

Индивидуалното застрахователно покритие се прекратява на най-ранната от следните дати:
•
•
•
•
•
•
•

от 00.00 ч. на деня, следващ деня на закриване на застрахованите клиентски сметки;
от 00.00 ч. на деня, следващ последния ден на гратисния период за заплащане на дължимата
застрахователна премия, ако същата не бъде платена;
от 24.00 часа на деня, за който застрахованият е изразил едностранно желание за прекратяване на
индивидуалното застрахователно покритие;
по застрахователни покрития „Смърт вследствие на злополука" и „Пълна инвалидност вследствие на
злополука"- при навършване на 75-годишна възраст на застрахования;
по застрахователно покритие „Пълна временна неработоспособност вследствие на злополука" - при
навършване 65 годишна възраст на застрахования;
от деня на настъпване на застрахователно събитие „Смърт вследствие на злополука“ или „Пълна
инвалидност вследствие на злополука“;
при изчерпване на застрахователния лимит за риска“ Пълна временна неработоспособност вследствие на
злополука“.

Кога мога да прекратя договора?
•

Вие може да прекратите своята застраховка по всяко време, като
уведомление до Застрахователя.

•

Други възможности за прекратяване са посочени в Общите условия на продукта.
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изпратите едномесечно писмено

clients@dzi.bg

