ОФЕРТА
по условията на ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД
за застраховка „Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли.”

Уважаеми Дами и господа,
Предлагаме на вниманието Ви оферта за застраховка „Злополука” на ученици и деца от
детски градини и ясли, по условията на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД.
* Застраховат се: деца от училища, детски градини и ясли, преподаватели и
персонал, зает в учебните заведения.
1. ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: територията на Република България и чужбина.



В учебното заведение



По време на учебна практика



По време на екскурзии и лагери



По време на игра и в бита



По време на ваканциите

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА:
 Застраховката се сключва със заверен поименен списък на застрахованите
лица, без ограничение на възраст и здравословно състояние. Списъкът е
неразделна част от застрахователния договор.
 Застраховката се сключва за срок една година. При взаимна договореност,
застраховката може да се сключи и за по-кратък период, например за един месец
или само за учебната година като се прилага краткосрочна тарифа.
3. ПОКРИТИ РИСКОВЕ И РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА:


Смърт на Застрахования в резултат на злополука - на законните наследници се
изплаща застрахователната сума. Рискът се покрива само за лица, навършили 14годишна възраст. (чл.230, ал.3 от КЗ).



Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука:



До 50 % - на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на
процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК;



Над 50 % - на Застрахования се изплаща процент от тройния размер на
застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от
ТЕЛК или ЗМК.



Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на злополука,
продължила:

➢

От 11 дни до 20 дни включително - на Застрахования се изплащат до 3% от
застрахователната сума, но не повече от 150 BGN за една злополука;

➢

От 21 до 30 дни вкл. - до 4%, но не повече от 200 BGN;

➢

От 31 до 40 дни вкл. - до 5%, но не повече от 250 BGN;

➢

От 41 до 60 дни вкл. - до 6%, но не повече от 300 BGN;

➢

От 61 до 90 дни вкл. - до 10%, но не повече от 500 BGN;

➢

Над 90 дни - до 12%, но не повече от 600 BGN за една злополука и общо за всички
злополуки настъпили в рамките на една застрахователна година;
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Временна загуба на трудоспособност
инфекциозно заболяване, продължила:

на

Застрахования

в

резултат

на

➢

От 21 дни до 40 дни включително - на Застрахования се изплащат до 3% от
застрахователната сума, но не повече от 100 BGN;

➢ От 41 до 60 дни вкл. - до 4%, но не пов ече от 200 BGN;
➢

Над 60 дни - до 6%, но не повече от 300 BGN.



Разходи за медикаменти, вследствие злополука през срока на договора и
извършени в рамките на 30 календарни дни от датата на злополуката - на
Застрахования се изплащат суми до 10% от застрахователната сума, но не повече от 300
BGN.



Разходи за репатриране и погребение, вследствие злополука през срока на
договора - до 10% от застрахователната сума, но не повече от 300 BGN.



Гражданска отговорност на Застрахования за причинени смърт или телесни
увреждания, довели до трайна загуба на трудоспособност на трети лица или нанесени
вреди на имуществото на детското заведение – изплащат се суми до 50 % от
застрахователна сума, включително лихви и съдебни разноски по издаден изпълнителен
лист срещу Застрахования. Застрахованият участва с 10 % във всяка имуществена
вреда.

*ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ:



Под загуба на трудоспособност за учащи се разбира невъзможност за посещение на учебни занятия. Временната
загуба се установява със съответни медицински удостоверения за периода на лечение.



По т. 5 и т. 6 се обезщетяват разходите, направени по необходимост на територията на Р България срещу
представени оригинални платежни документи и са предписани от лица с медицинска правоспособност, имащи
право да издават рецепти; закупени са от лицензирани аптеки на територията на Р България; медикаментите са
били предписани, закупени и ползвани от Застрахования през срока на застраховката и то само през периода на
временната нетрудоспособност.



По смисъла на тези специални условия и съгласно Международната класификация на болестите, девета ревизия
в рубриката инфекциозни болести и паразитози се включват: “болести общопризнати като заразни или
трансмисивни инфекции, както и някои болести с неизвестен, но предполагаем инфекциозен характер. Не се
считат за такива: остри инфекции на дихателните пътища, грип и някои локализирани инфекции. (Например
чести инфекциозни заболявания са: дифтерия, скарлатина, морбили, коклюш, рубеола, заушка, детски паралич,
хеморагична треска, малария, дизентерия, инфекциозен хепатит, антракс, вирусни и бактериални менингити и
енцефалити, лептоспироза, туберкулоза, тетанус и др.)”



Обезщетения за временна загуба на трудоспособност от заболяване се изплаща един път в застрахователната
година.



Застрахователят изплаща обезщетения за риска “Гражданска отговорност” за нанесени имуществени вреди, при
условие че те са причинени неумишлено от Застрахования. Събитието се удостоверява с протокол, съставен от
ръководството на детското заведение, съвместно с представител на Застрахователя. Застрахователят не дължи
обезщетения по този риск, при установена употреба на алкохол, наркотици и други силно упойващи вещества.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:


Застрахователната
сума
се
договаря
между
Застрахователя
и
Застраховащия /Договорителя/, като минималният размер е 1000 лева за едно
лице, а максималният - 10 000 лева.



Застрахователната сума може да бъде еднаква за всички застраховани лица
или различна по размер за всяко отделно лице.
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
СУМА ЗА 1 ЛИЦЕ
(ЛВ.)
1 000

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
ЗА 1 ЛИЦЕ ДО 14 ГОДИНИ
(ЛВ.)
1.10

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ПРЕМИЯ ЗА 1 ЛИЦЕ НАД
14 ГОДИНИ (ЛВ.)
1.50

2 000

2.00

2.90

3 000

3.20

4.40

4 000

4.30

5.80

5 000

5.00

7.00

*Застрахователната премия е без включен Данък в размер на 2 %, съгласно ЗДЗП и се заплаща еднократно при
сключване на застраховката.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТСТЪПКИ, ПРЕФЕРЕНЦИИ И БОНУСИ:


Предоставяме възможността преподавателите и целия персонал в детското
заведение, да се застраховат при същите условия, като се прилага тарифата
за ученици над 14 години.

 За преподавател, застраховал над 10 деца, застраховката ще бъде безплатна с
покритие - средната застрахователна сума за групата.


Предоставяме както на Преподавателите и персонала на детското заведение,
така и на Родителите на всяко едно застраховано дете, да ползват отстъпки в
ЗАД „ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ”АД по следните видове застраховки:


Застраховка „Автокаско”

- 20%;



Застраховка на Имущество

- 20%;

ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД

