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Застрахователно покритие: смърт вследствие на злополука; трайна загуба на 

работоспособност вследствие на злополука; временна загуба на работоспособност вследствие 

на злополука и медицински разходи вследствие на злополука. 

 

Застрахователни суми / Лимит на отговорност за едно лице: 

а) смърт, вследствие на злополука — изплаща се застрахователната сума –  4 000 

лева. Обезщетението се поделя поравно между законните наследници. 

б) трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука - изплаща се 

процент от застрахователната сума (% от 4 000 лева), равен на процента загубена 

работоспособност, определен от компетентен орган на медицинската експертиза на 

работоспособността. 

в) временна загуба на работоспособност вследствие на злополука - изплаща се 

процент от застрахователната сума, в зависимост от продължителността на времето, 

прекарано в неработоспособност, както следва: 

- над 20 до 40 дни  –   8% от застрахователната сума (320 лева); 

- над 40 до 60 дни – 12% от застрахователната сума (480 лева); 

- над 60 дни  – 15% от застрахователната сума (600 лева). 

г) медицински разходи, вследствие на злополука - възстановяват се фактически 

извършени разходи (в това число: разходи за  прегледи, изследвания, оперативно, 

медикаментозно и физиотерапевтично лечение, заплатени от застрахования при 

извънболнично или болнично лечение и др. които са необходими и са свързани с лечебния 

процес) до 500 лева - лимит на един застрахован за целия период на застраховката. 

1.7. Застрахователят изплаща обезщетение до описания в т.1.6. лимит, без да залага 

подлимити за отделните покрити рискове, по-ниски от описаните в т.1.6. 

1.8. Застрахователният договор се сключва без прилагане на франшиз (самоучастие на 

застрахования) по нито една от клаузите, както и не се предвижда необходимост от 

дозастраховане след изплащане на обезщетение, независимо от размера на изплатените 

обезщетения. В уверение на същото ЗД „ОЗОК Инс“ АД декларира, че не предвижда 

прилагане на самоучастия и дозастраховане на Възложителя при определяне на 

обезщетението, като при издаване на застрахователната полица ще е вписано, че същата е 

сключена при изпълнение на условията в изготвената оферта.. 

 

 Териториален обхват на застраховката: застраховката е валидна на цялата 

територия на Република България. 


