
„ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 
гр. София  
ул. „Георги Бенковски" № 3 

 (02) 902 70 00 
факс: (02) 987 45 33 

И 
Национален номер 0700 16 166 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 

№ 711415271000003/04.05.2015  
ЗАСТРАХОВКА  

за лица, изпълняващи функции по опазване на горските  

Днес,   в гр. Шумен между: 
"ДЗИ - Общо застраховане" РДП.  Агенция гр. Шумен, с адрес:   ул. „Цар 

  103, ЕИК  от       
от една страна, наричан по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ 
и 
 СИДП ДП ТП   с адрес:  Нови    Освободител" 44  

ЕИК  о т инж.    наричан по-
нататък ЗАСТРАХОВАЩ, се сключи настоящата полица за следното: 

 ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, на основание Кодекс за застраховането, съгласно 
Общите условия по застраховка "Злополука и заболяване" и съгласно  от Закона за 

 при указаните по-долу специални условия и, застрахова 11 лица, изпълняващи 
функции по опазване на горските територии, при следните условия: 

Срок на застраховката - 1   
Начало 00.00 часа на 04.05.2015 г. 
Край 24.00 часа на 03.05.2016 г. 

Застраховката е сключена съгласно приложен поименен списък с работните заплати, 
неразделна част от полицата. 

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
При настъпване на следните събития, "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД се задължава да 
изплати: 

 Смърт на лице, изпълняващо функции по опазване на горските територии вследствие 
злополука, при или по повод изпълнение на служебни задължения - изплаща се еднократно 
парично обезщетение в размер 12 брутни месечни възнаграждения на всеки правоимащ 
(съпруга (съпругата), децата или родителите). 
2.2. Трайна загуба на работоспособност над 50% на лице, изпълняващо функции по 
опазване на горските територии, което е претърпяло злополука при или по повод 
изпълнение на служебните си задължения - изплаща се еднократно парично обезщетение в 
размер 10 брутни месечни възнаграждения. 
2.3. Трайна загуба на работоспособност до 50% на лице, изпълняващо функции по 
опазване на горските територии, което е претърпяло злополука при или по повод 
изпълнение на служебните си задължения - изплаща се еднократно парично обезщетение в 
размер на 6 брутни месечни  

III.  РИСКОВЕ: 

Застрахователната сума по всеки допълнителен риск 5 000 лева. 
3.1. Временна загуба на работоспособност от трудова злополука, настъпила през срока 
на застраховката, на застрахования се изплаща: 
- над  дни - 3 % от застрахователната сума; 
- над 20 дни - 6 % от застрахователната сума; 




