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СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА
“ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ”
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗК ”Надежда” АД, наричан по-нататък “застраховател”, съгласно
Общите условия на застраховка “Злополука” и по тези Специални условия, сключва застрахователен договор "Злополука на
спортисти" наричани по-нататък “застраховани”
Застраховката е валидна на територията на Р. България.
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Обект на застраховане по Доброволна застраховка "Злополука
на спортисти" са български и чуждестранни спортисти, активно
занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални
начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи , федерации, както и треньори и
спортни съдии.
Застраховката се сключва за всяко лице на възраст от 16 до
69г., което се занимава активно със спорт.
ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Застраховката покрива събития (злополуки) настъпили на
територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения
при провеждане на тренировки и състезания
Основни покрити рискове са:
Смърт причинена от злополука настъпила по време на състезания и тренировки;
Трайна загуба на работоспособност причинена от злополука
настъпила по време на състезания и тренировки;
Допълнителни покрити рискове
Временна загуба на работоспособност причинена от битова
злополука или злополука настъпила по време на състезания и
тренировки;
Медицински разходи и/или репатриране, вследствие на битова
злополука или злополука настъпила по време на състезания и
тренировки;
ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
Освен изключените рискове по Общите условия на застраховка
“Злополука” по тези условия Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи:
При страдание от остеопороза;
Спортуване по време на лекарска забрана;
Разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за
обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като радио, телевизор, приложение на козметични средства и процедури, услуги и лечение в санаториуми, минерални
бани, хидроклиники и други подобни.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ.
ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
Минималната застрахователна сума за едно лице е 1 000 валутни единици, а максималната - 10 000 валутни единици. Полици
за застрахователна сума над 10 000 валутни единици се сключват след съгласуване с ЦУ.
Премията е годишна и се плаща еднократно за срока на
договора, като размерът й зависи от застрахователната сума,
упражнявания вид спорт.
Отговорността на застрахователя е само за възникнала и
диагностицирана злополука след началото на застраховката.
СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Застраховката може да се сключи с индивидуални или групови
полици
Срок на застраховката е от 1/един/ ден до 1/една/ година.
Начало на застраховката е 00.00ч на деня, следващ
сключването й и плащането на дължимата застрахователна

премия, а краят е 24.00 часа на деня, в който изтича
посочения в полицата срок.
Събития, настъпили вследствие преднамерено излагане на
опасност или груба небрежност от страна на застрахования
или умишлено самопричинени състояния.

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
1. Застрахователят изплаща на застрахования или
ползващото лице следните суми:
1.1. При смърт от злополука по време на тренировки или
състезания - застрахователната сума
1.2. При трайно загубена или намалена работоспособност
вследствие злополука по време на тренировки или
състезания, включително времето за подготовка
непосредствено преди състезанието - такъв процент от
застрахователната сума, какъвто е процентът на
загубената работоспособност.
1.3. При временна неработоспособност вследствие битова
злополука или злополука по време на тренировки или
състезания, включително времето за подготовка
непосредствено преди състезанието, продължила без
прекъсване над 20 дни, както следва:
а/ от 21 до 40 дни – 4% от застрахователната сума, но не
повече от 400 валутни единици за една злополука.
б/ от 41 до 60 дни - 6% от застрахователната сума, но не
повече от 600 валутни единици за една злополука.
в/ над 60 дни - 10% от застрахователната сума, но не
повече от 1000 валутни единици за една злополука и общо
за всички злополуки в рамките на една застрахователна
година.
1.4. Медицински разходи и/или репатриране вследствие на
битова злополука или злополука по време на тренировки
или състезания - Размерът на обезщетението се определя
съгласно представените оригинални платежни документи
за действително извършените разходи в размер до 10% от
Застрахователната сума
2. За да предяви претенция за плащане, застрахованият или
неговите законни наследници трябва да представят на
Застрахователя следните документи:
2.1. Уведомление за настъпило събитие по образец на
Застрахователя.
2.2. Валидна застрахователна полица
2.3. Акт за злополука или други удостоверяващи злополуката
документи
2.4. Медицински документи от лицензирани здравни органи или
заведения за временна неработоспособност и/или
определена трайна неработоспособност.
2.5. Документи, удостоверяващи датата и причините за
смъртта, а при необходимост и протокол от съдебномедицинска експертиза или аутопсионен протокол.
2.6. Препис-извлечение от акт за смърт на застрахования.
2.7. Удостоверение за наследници, ако не е посочено ползващо
лице.
2.8. Фактури и други документи, доказващи извършени
плащания за медицински и други разходи
2.9. Други документи по преценка на Застрахователя.
2.10. В поредицата от болнични листове трябва да има един
първичен, а останалите трябва да са негово продължение и
поставените в тях диагнози да са в причинно – следствена
връзка с диагнозата в първичния болничен лист.
2.11.Болничните листове трябва да са издадени от лицензирано
лечебно заведение
3. За изплащане на обезщетения, настъпили по време на
тренировки или състезания е необходимо документите, да
бъдат заверени от следните лица:
3.1. Ако злополуката е настъпила по време на състезания - от
член на съдийската комисия, треньора или лекаря на
отбора.
3.2. Ако злополуката е настъпила по време на тренировки само от треньора или лекаря на отбора.
4. Застрахователят изплаща застрахователната сума или
обезщетението не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни
след постъпване на всички необходими документи или
дава мотивиран писмен отказ, ако има причини за това.
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VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящите Специални условия понятията са употребени в
следния смисъл:
1. ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ са лица, за които спортът е
основна професия.
2. СПОРТИСТИ – АМАТЬОРИ са лица, които провеждат системна
тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е
основна професия.
3. ТРЕНЬОР е спортен педагог по вид спорт, който организира и
провежда спортно-тренировъчна и състезателна дейност със
спортисти с различна квалификация.
4. СПОРТЕН СЪДИЯ е лице със специална квалификация и права
да съдийства спортни състезания по даден вид спорт. Тази
квалификация и правата се придобиват чрез обучение и
полагане на изпити в съответната българска спортна
федерация.
5. СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ – организирано мероприятие за даден
вид спорт (дисциплина), на което се извършва проверка на
цялостната подготовка на спортиста (отбора) и се реализират
максимални спортни постижения.
6. ТРЕНИРОВКА – главен процес на спортно усъвършенстване,
при който се създават основите на спортните постижения и
спортиста се довежда до неговите най - високи спортни
резултати.
7. ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (загрявка) – специфична
тренировка, която се провежда непосредствено преди започване
на състезанието.
8. СПОРТНИ КЛУБОВЕ са доброволни сдружения на граждани,
юридически лица с нестопанска цел, които развиват и
популяризират физическото възпитание и спорта и
осъществяват тренировъчна и спортно – състезателна дейност
по един или по няколко вида спорт.
9. СПОРТНИ ДРУЖЕСТВА са доброволни сдружения на спортни
клубове по един или няколко вида спорт.
10. СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ са доброволни сдружения на спортни
клубове по един или сходни видове спорт, които координират
развитието, практикуването и администрирането на съответния
вид спорт на национално ниво на територията на страната и
гипредставляват пред държавата и международните спортни
организации.
11. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТБОРИ са групи от лица, картотекирани
като професионални спортисти, които осъществяват системна
тренировъчна дейност и се състезават организирано по
определен вид спорт от името на един спортен клуб.
12. УМИШЛЕНО САМОПРИЧИНЕНО СЪСТОЯНИЕ-Умишлено
самопричинено състояние е такова физическо или психическо
състояние на застрахования, настъпило вследствие на
умишлено деяние, извършено от самия застрахован или от
някое от ползващите се лица, или извършено по тяхна подбуда.
13. ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ-Груба небрежност е налице, когато
застрахованият не е положил необходимата грижа и не е
предприел необходимите мерки за безопасност, каквито и найнебрежния човек би положил в подобна обстановка.
14. Застрахователят може да договори и други изключени рискове,
както и да покрие някои от изключените срещу заплащане на
допълнителна премия.
IX.
1.
2.

Днес .................................г., долуподписаният/а.............................….
..................................................................................................................
получих подписан екземпляр от Специалните условия към полица
№ .............................................................................................................
и съм съгласен/на с тях.
Предал: ЗК „НАДЕЖДА” АД ..................................................................
/подпис/
Приел: ....................................................................................................
/подпис/

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Застрахователната полица, тези Специални условия, Общите
условия на застраховка “Злополука”, всички добавъци се четат
заедно и са неразделна част от застрахователния договор
Правата по застрахователния договор се погасяват по давност с
изтичане на пет години от настъпване на застрахователното
събитие.

Настоящите Специални условия са приети от Съвета на
Директорите на ЗК„Надежда”АД на 26.03.2014год., изменени и
допълнени на 28.01.2016г.
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