
 
 

 

 
 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 
НА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА УЧАЩИ” 

 
 

Застраховка “Злополука на учащи” се сключва съгласно Общите условия на застраховки “Злополука и заболяване” и 
“Обща гражданска отговорност на физически лица” и посочените по-долу специални условия. 
 

I. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 
1. Застраховат се групово български и чуждестранни учащи и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните 

заведения (основни, средни, полувисши и висши). 
2. По тези условия се застраховат и децата и персоналът в детски градини и ясли. 
3. Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.  
4. Не се застраховат: 
4.1. малолетни лица или лица, поставени под пълно запрещение за риска “смърт вследствие злополука”; 
4.2. деца от детски градини и ясли за риска “гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания 

на трети лица или нанесени щети на учебното заведение”. 
5. Лица със загубена работоспособност над 50% се застраховат само с писмено разрешение на ЦУ. 
 

ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 
6. Застрахователят носи отговорност за настъпили със Застрахования събития, съгласно избраното ниво на покритие. 
7. Рисковете, включени в ОСНОВНО НИВО на покритие са: 
7.1. смърт вследствие злополука; 
7.2. трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; 
7.3. временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни; 
7.4. медицински разноски вследствие злополука. 
8. Рисковете, включени в РАЗШИРЕНО НИВО на покритие са: 
8.1. смърт вследствие злополука; 
8.2. трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; 
8.3. временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни; 
8.4. медицински разноски вследствие злополука; 
8.5. гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на 

учебното заведение. 
9. Рисковете, включени в ПЪЛНО НИВО на покритие са: 
9.1. смърт вследствие злополука; 
9.2. трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; 
9.3. временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни; 
9.4. медицински разноски вследствие злополука; 
9.5. гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на 

учебното заведение; 
9.6. временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни; 
9.7. медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни. 
 

ІІІ. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
10. Застраховката може да се сключи от родителите или учебното заведение. 
11. Неразделна част от застрахователната полица е поименният списък на застрахованите лица.  
12. Застрахователната полица се сключва за срок от 1 година. По изключение може да се сключи за по-малък срок, след 

съгласуване с ЦУ,  като се прилага краткосрочна тарифа. 
 



ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
13. При учащи временната загуба на работоспособност вследствие злополука, се определя в зависимост от 

продължителността на лечението, включително и периода на рехабилитация, физиотерапия или лечебна 
физкултура, предписани от лекуващия лекар. 

13.1. периода на рехабилитация, физиотерапия или лечебна физкултура се признават когато има представена карта или 
друг документ, удостоверяващ датата и вида на проведените процедури. 

14. Медицински разноски се изплащат при лечение вследствие злополука с продължителност над 10 дни и при лечение 
вследствие акутно заболяване над 20 дни. 

15. По риска “Гражданска отговорност” се покриват нанесени имуществени щети на учебното заведение, причинени от 
неумишлени механични действия, удостоверени с протокол от училищното ръководство, съставен с представител на 
ЗАД “Армеец” и представен не по-късно от 5 (пет) дни от датата на събитието. Плащанията се извършват по 
представени фактури или други разходни документи до действителния размер на щетата, но не повече от 
договорения лимит на отговорност. 

16. При нанесени телесни увреждания на трети лица се изплащат суми до размера на застрахователната сума, по 
споразумение между увреденото лице и Застрахователя или въз основа на влезли в сила съдебни актове. 

17. Застрахователната полица, тези Специални условия, Общите условия на застраховка “Злополука и заболяване”, 
всички добавъци (анекси) се четат заедно и са неразделна част от застрахователния договор. 

 
Тези Специални условия са приети от Управителния съвет на ЗАД “Армеец” на  29.12.2008 г. и влизат в сила от 01.01.2009 г. 
 
 
 
 


