ПОЛИЦА № 0130200340000845
ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА
ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ - СТАНДАРТНА ТАРИФА
IBAN: BG57UNCR81152100369023
Дата на сключване: 22.12.2020 г.
гр. Варна

Териториална структура, код:
Брокерски център Варна, 340
Застрахователен посредник:
ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД,
(трите имена, наименование на фирма)
Адрес: ВАРНА, УЛ ДЕБЪР 36 ЕТ 1 АП 2,
Удостоверение за легитимация №: 16000009

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК: 030269049 със седалище и
адрес на управление: гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68,
притежаващо Разрешение №1 от 26.03.1998г. за извършване на
застрахователна дейност от НСЗ

ЗАСТРАХОВАЩ:

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 105 СУ СНЦ, ЕГН/ЕИК 175210896,
адрес ЖК ДИАНАБАД УЛ СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ 7, СОФИЯ, Софияград, телефон 028620573, ел. поща

ЗАСТРАХОВАНИ:

С настоящия договор се застраховат 706 лица, учащи и преподаватели в
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 105 СУ СНЦ, на основание Общите
условия по застраховки “Злополука и заболяване” и специалните условия,
посочени по-долу.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на настоящия договор е групова застраховка „Злополука за учащи“,
при която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ, срещу платена застрахователна премия,
приема да застрахова учащи и служители на учебни заведения, срещу
събития, свързани с живота, здравето и телесната им цялост.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума за всяко лице е указана в приложения списък. При
събития, настъпили по време на организирани мероприятия,
застрахователната сума се удвоява.
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:
Задължително покритите рискове и обезщетения са:

ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

■ Смърт от злополука - на законните наследници се изплаща
застрахователната сума. Рискът не се носи за лица под 14 години.
■ Трайна загуба на работоспособност от злополука - на застрахования се
изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайно
намалена работоспособност, установен от съответния компетентен орган
на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/НЕЛК);
■ Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука - с
продължителност:
•над 5 до 20 дни вкл. - на застрахования се изплаща 30 лева
•над 20 до 50 дни вкл. - на застрахования се изплаща 60 лева
•над 50 дни - на застрахования се изплаща 100 лева
■ Временна загуба на работоспособност вследствие на акутно заболяване с продължителност
•над 5 до 20 дни – на застрахования се изплаща 30 лева
•над 20 дни – на застрахования се изплаща 60 лева
■ Медицински разходи и разходи за транспортиране вследствие на
злополука - възстановяват се разходи до 100 лева

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД

Настоящият договор се сключва за срок 12 месеца, считано от 00:00 часа на
23.12.2020г. до 23:59 часа на 22.12.2021г.

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на България
и ЕС
Застрахователната премия се формира на база следната информация:
Застрахователни суми

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И СРОКОВЕ ЗА
ПЛАЩАНЕ

Брой лица платено

Брой лица безплатно

До 14 г.

Над 14 г.

2000.00

598

108

ВСИЧКО:

598

108

0

Общо дължима премия 1465.64 лева, словом: хиляда четиристотин
шестдесет и пет и 0.64, в това число Данък 2% - 28.74 лева;
1. Застрахователната премия се заплаща по банкова сметка на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
2. Застрахователният договор влиза в сила, ако в срок до 23.12.2020 е
платена пълната застрахователна премия.

"Дженерали Застраховане" АД е част от Група Дженерали, вписанa под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на
застрахователни компании (IVASS) в Италия.

ОБЩИ ДОГОВОРЕНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИИ

1. Злополуката трябва да е настъпила в срока на договора. Заболяването
трябва да е регистрирано за първи път в срока на договора.
2. Суми за трайна нетрудоспособност от застрахователна злополука се
изплащат при условие, че нетрудоспособността се е появила първоначално
до един месец и повторно не по-късно от три месеца от регистрираната дата
на злополуката.
3. Временната нетрудоспособност над 50 дни се доказва с Протокол на ЛКК
за неработоспособност или Служебна бележка за отсъствия.
4. Медицински разходи и разходи за транспортиране се изплащат, ако са
извършени до 15 дни от датата на злополуката.
5. Застрахователят е в риск за следните акутни заболявания: бронхиална
астма с чести пристъпи, белодробна туберкулоза – всички форми, паразитни
болести на белия дроб – белодробен ехинокок, белодробен
тромбемболизъм, плеврити, пневмоторакс – спонтанен и травматичен,
нарушения в честотата и ритъма на сърдечните съкращения – с ограничен
произход, остър ревмокардит – с или без клапни пороци, инфекциозен
ендокардит, перикардити, тромбофлебити, ювенилна хипертония, остър
гломерулонефрит, остър пиелонефрит, бъбречно
- каменна болест – рецидивираща форма, остри левкемии, болест на Хочкин,
придобити коагулопатии и вазопатии, язвена болест на стомаха или
дванадесетопръстника, остър хепатит.
- вирусен, лекарствен, токсичен, остър холецистит, остър панкреатит, остър
тиреоидит, остър апендицит, инфекциозни болести: остър паротит, остър
полиомиелит, скарлатина, менингити
- вирусни, бактериални, токсични. За лица на възраст от 14 до 18 години към
горните заболявания се добавят: остър миокарден инфаркт, остро
разстройство на мозъчното кръвообращение, вкл. аневризми на мозъчни
съдове, остри психози, тежки метрорагии – отразяващи се върху кръвната
картина и общото състояние.
6. 6.Застрахователят изплаща суми за временна неработоспособност от
акутно заболяване един път в рамките на застрахователната година.
С подписа си върху тази полица Застраховащият декларира:
1. че му е предоставена информацията, предназначена за ползвателя на
застрахователната услуга, съгласно Кодекса за застраховането.
2. е получил от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Общите условия за застраховки
«Злополука и Заболяване», които са приложими и неразделна част към
настоящия договор, запознат е и съгласен е с тях;
3. че преди сключването на този застрахователен договор:
3.1. е получил цялата необходима предварителна индивидуализираща
информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент наименование, правно организационна форма, държава по седалище,
седалище и адрес на управление, като тази информация за Застрахователя
е посочена и в този застрахователен договор;
3.2. е информиран от Застрахователя за реда за подаване на жалби,
съгласно правилата за уреждане на претенции достъпни постоянно на
интернет страницата на Застрахователя: www.generali.bg, както и, че има
възможност да подава жалби срещу Застрахователя или неговия
застрахователен агент пред Комисията за финансов надзор и други
държавни органи, и за формите за извънсъдебно уреждане на спорове;
3.3. е информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото
състояние на Застрахователя е постоянно достъпен на интернет страницата
му: www.generali.bg
3.4. е информиран, че приложимият закон спрямо този застрахователен
договор е Българският и това обстоятелство е посочено и в Общите условия
по него;
3.5. е получил информационния документ за застрахователния продукт;
3.6. разпространителят на застрахователни продукти му е предоставил
достатъчна информация по разбираем за него начин, относно
застрахователния продукт, за да може вземе информирано решение за
сключването на застрахователен договор;
4. че достатъчно време преди сключването на настоящата застраховка му е
предоставена информация за вида и естеството на възнаграждението по
нея;
5. че е информиран, че в случаите на необявени обстоятелства, за които
Застрахователят писмено е поставил въпрос, той има право в срока по чл.
363, ал. 1, съответно по чл. 364, ал. 1 от КЗ да иска разликата между
договорената премия и премията, която съответства на риска при отчитане
на необявеното обстоятелство, която е била в сила към датата на сключване
на застрахователния договор, съгласно тарифата на Застрахователя, заедно
с лихвата за забава.
6. че е информиран, че приложимият закон спрямо този застрахователен
договор е Българският.
7. че е уведомен достатъчно време преди сключването на настоящата
застраховка, че Застрахователят не предоставя съвет относно
разпространяваните от него застрахователни продукти.
Застраховащият декларира, □ че е получил / □ не е получил своевременно
преди сключването на настоящата полица информацията по чл. 13 от Общия
регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679;

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Списъкът на лицата е неразделна част от договора.
2. Към настоящия договор, с анекс, могат да се добавят допълнителен брой
лица, срещу заплатена за тях допълнителна премия.
3. По застрахователния договор е приложена отстъпка от застрахователната
премия в размер на 0.00%.
За всички въпроси по неуредени с този договор случаи се прилагат Общите
условия на застраховки „Злополука и заболяване“, Кодекса за
застраховането и останалото приложимо законодателство на Рeпублика
България.
Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори. В случай, че не
се постигне съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – един
за Застрахователя и един за Договорителя.

"Дженерали Застраховане" АД е част от Група Дженерали, вписанa под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на
застрахователни компании (IVASS) в Италия.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
/подпис и печат/

ЗАСТРАХОВАЩ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
/подпис и печат/
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