
 

 

 
Какво покрива застраховката? 

Застраховката осигурява защита срещу събития 
в резултат на инцидент, които могат да имат 
неблагоприятно въздействие върху Вашия 
живот и здраве. 

 

Индивидуална застраховка злополука, пакет 
„Бонус сигурност“ включва следните покрития: 

 

 Частична трайна нетрудоспособност 
вследствие на злополука; 

 Пълна трайна нетрудоспособност 
вследствие на злополука; 

 Смърт вследствие на злополука. 

 

 
Какво не покрива застраховката? 

 Самоубийство или опит за самоубийство; 

 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; 

 Телесна повреда вследствие на злополука, 
причинена при подготовка или активно участие в кой 
и да е професионален и/или рисков спорт. 

 Други изключения, подробно описани в Общите 
условия на застраховката.  

 

 
Има ли ограничения на покритието? 

! Застраховат се лица, притежатели на кредитни карти 
или банкови сметки при ОББ, на възраст от 18 до 69 
години; 

! Не се застраховат лица, които са с увреден и/или 
липсващ крайник и/или сетивен орган, трайно 
нетрудоспособни, също и лица, които страдат от 
психични или физически заболявания, сериозни 
хронични заболявания или от функционални 
смущения, които пречат на свободното движение или 
нормалния начин на живот на лицето. 

! Застрахователни суми и обезщетения се изплащат 
до размера на застрахователната сума, посочена в 
застрахователния сертификат; 

 

 

  

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 
застраховка Злополука, пакет „Бонус сигурност“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор 
(Полица/Сертификат, Общи условия, Въпросник). 

Какъв е този вид застраховка? 

Индивидуална застраховка злополука, пакет „Бонус сигурност“ е доброволна застраховка злополука, предназначена за 
физически лица. Застраховката осигурява защита срещу събития в резултат на злополука, които могат да имат 
неблагоприятно въздействие върху Вашия живот и здраве.  
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Къде съм покрит от застраховката? 

 На територията на Република България и чужбина. 

 

 
Какви са задълженията ми? 

 Да отговорите на всички поставени от нас въпроси, 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? 

 Цената на застраховката се заплаща разсрочено на месечни вноски. 

 Застрахователната премия се заплаща чрез директен дебит от Вашата банкова сметка или кредитна карта. 

 За полици, сключени за неопределен срок премията се определя и е дължима за всеки един застрахователен 
период. 

 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

 Покритието за първия застрахователен период започва от 00:01 ч. на датата, следваща датата на плащане на 
първата застрахователна премия. 

 Покритието за всеки следващ застрахователен период започва на датата, следваща изтичането на 
предходния; 

 Застрахователното покритие свършва на Годишнината на застрахователното покритие, следваща датата, на 
която застрахованото лице навърши 70 годишна възраст. 

 При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в сертификата, 
покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 30-тия ден от датата на падеж. 

 

 
Кога мога да прекратя договора? 

 Вие може да прекратите своята застраховка по всяко време, като ни потърсите на телефон 0700 16 166 или 
посетите клон на ОББ. 

 


