
- над 40 дни - 10 % от застрахователната  
 над 60 дни   от застрахователната сума: 

- над 90 дни - 15  от застрахователната сума. 
3.2. Медицински  вследствие злополука -  се до 10 % от 
застрахователната сума за извършени разходи, които са в причинна връзка с настъпила 
по време на действие на договора злополука. 

 РАЗХОДИ са разходи за прегледи, изследвания, оперативно, 
медикаментозно и физиотерапевтично лечение, заплатени от застрахования при 
извънболнично или болнично лечение, които са необходими и са свързани с лечебния процес. 
При разходи за  те трябва да са закупени до 15 дни от предписанието 

 останали клаузи по полицата остават непроменени. 

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 
  премия за горепосочените застрахователни суми, брой лица и 

рискови покрития, за срок една година, е 205.37 лв. (Двеста и пет  
Данък  върху ЗП:  лева; 
Обща дължима сума: е 209.48  и девет 0.48лв.) 

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 За изплащане на застрахователни суми се представят следните документи: 

• претенция за изплащане на суми по образец на Застрахователя; 
• застрахователна полица; 
• а к т за смърт; документи удостоверяващи причините и обстоятелствата , при които 
е настъпила смъртта ; удостоверение за наследници, 
• при трайна загуба на работоспособност от злополука, се представя 
застрахователно-медицински документ, удостоверяващ злополуката; 
5.2. Застрахователят може да поиска да бъдат представени и други документи. 
5.3. Неразделна част от настоящата полица са Общите условия по застраховка 

 и  на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД. 
5.4. За неуредените в полицата случаи, приложение намират Общите условия по 
застраховка "Злополука и заболяване" на "ДЗИ - Общо  ЕАД. 
5.5. Споровете между страните се уреждат чрез преговори. При непостигане на 
споразумение, споровете между страните се решават съгласно действащото 
законодателство, пред компетентния български съд. 

Полицата е издадена в  Шумен на  г. 

Застраховащият декларира, че е запознат с преддоговорната информация съгласно  
на  получил е Общите условия на застраховката и ги приема. 

Декларирам, че съм съгласен вписаните в полицата данни, които са лични по 
смисъла на  от ЗЗЛД, да се обработват от „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и да 
бъдат предоставяни на Асоциацията на българските застрахователи, КфН и други 
институции във връзка с изпълнението на настоящия договор. 

Настоящата застрахователна  е съставена в два еднообразни екземпляра - по един 
за всяка от страните. 

  4]   \ ЗастрахоВащ: 

   Директор на 
Главна агенция    ТП ДГС „Нови пазар" 
на "ДЗИ - Общо     гр. Нови пазар 




