
 
 
 
ЗАД „АРМЕЕЦ” 
АГЕНЦИЯ ВАРНА  
      ДО  
      СДРУЖЕНИЕ''СПОРТЕН КЛУБ БЕГАЧ" 

ЧРЕЗ:  МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с проявен от Ваша страна интерес, предлагаме на вниманието Ви настоящата 
 

О Ф Е Р Т А 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ“ И  ЗАСТРАХОВКА 

“СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ ”  -  
За членове на Сдружение „Спортен клуб БЕГАЧ“ 

 
Срещу сключен застрахователен договор (полица) и платена премия, ЗАД “Армеец” носи отговорност 

върху  живота и здравето на Застрахования.  
Застрахователят е отговорен за събития вследствие злополука настъпили със Застрахования и 

наложили неговото спасяване по суша, въздух и вода (включително подводно издирване и спасяване). 
  

 
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 
x Застраховат се лица на възраст до 69 години за спортни и тренировъчни мероприятия 
 
ВАЛИДНОСТ НА  ЗАСТРАХОВКАТА: 
x 12 месеца 
 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ: 
x Р. България 
 
 
ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ“ покрива следните застрахователни рискове: 
x Смърт вследствие злополука по време на състезания и тренировки 
x Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука по време на състезания и тренировки 
x Временна загуба на работоспособност вследствие злополука по време на състезания и тренировки  
x Медицински разноски вследствие злополука по време на състезания и тренировки 

 
 
 
ЗАСТРАХОВКА „СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ“ покрива следните застрахователни рискове: 
x Смърт  вследствие злополука 
x Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука  
x Спасителни разноски 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 
 
ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ“ 
Покрити рискове Застрахователна сума /Застрахователно 

обезщетение 
Смърт вследствие злополука настъпила по време на  състезания 
и тренировки 

1 000 лв. 

Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука 
настъпила по време на    състезания и тренировки 

% от 1000 лв. 

Временна загуба на работоспособност вследствие злополука, 
настъпила по време на  състезания и тренировки   

x от 21 до 40 дни 
x от 41 до 60 дни 
x над 60 

 
 

x 30 лв. 
x 50 лв. 
x 80 лв. 

Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, 
настъпила по време на  състезания и тренировки 

Действително извършените разходи, 
лимитирани до 100 лв. 

Застрахователна премия за 12 месеца за 1 лице: 9,12 лв. 
2% данък: 0,18 лв. 
Обща сума: 9,30 лв. 
 
 
ЗАСТРАХОВКА „СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ“  
Покрити рискове Застрахователна сума /Застрахователно 

обезщетение 
Смърт вследствие злополука 1 000 лв. 
Трайна загуба на работоспособност, вследствие злополука % от 1 000 лв. 
Спасителни разноски Действително извършените разходи, 

лимитирани до застрахователната сума 
Застрахователна премия за 12 месеца за 1 лице : 16,00 лв. 
2% данък: 0,32 лв. 
Обща сума: 16,32 лв. 

* Изключение от покритието: Спасителни разноски при планинско колоездене 
 
 
При сключване на двете застраховки „Злополука на спортисти“ и Спасителни разноски“ общата сума  за 
едно лице: 25,62 лв. 
 
Допълнителна опция: Краткосрочна полица за конкретно събитие, покриваща Спасителни разноски при 
планинско колоездене 
 
Покрити рискове Застрахователна сума /Застрахователно обезщетение 

5 000 лв. 10 000 лв. 
Смърт вследствие злополука 5 000 лв. 10 000 лв. 
Трайна загуба на работоспособност, 
вследствие злополука 

% от 5 000 лв. % от 10000 лв. 

Спасителни разноски Действително извършените 
разходи, лимитирани до 
застрахователната сума 

Действително извършените 
разходи, лимитирани до 
застрахователната сума 

Застрахователна премия за 3 дни 
за 1 лице : 

20,00 лв. 40,00 лв. 

2% данък: 0,40 лв. 0,80 лв. 
Обща сума: 20,40 лв. 40,80 лв. 



 
 
 
При сключване на застрахователната полица със Застраховащ юридическо лице – администратор на лични данни 
ще бъде изготвено и предоставено Споразумение между съвместни администратори за обработка на лични 
данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство 
 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ: 
За застрахова „Злополука на спортисти“ основни документи при предявяване на претенция са тези, 

доказващи характера на събитието –епикризи, амбулаторни листове и други медицински документи; протокол 
(акт) за злополука; уведомление-молба за настъпило застрахователно събитие – по образец и други документи в 
зависимост от специфичните особености на конкретния случай. 

Давностният срок на застраховката е пет години, т.е. до пет години след датата на застрахователното 
събитие (злополуката) пострадалото лице или негови пълномощници (наследници) могат да предяват 
претенциите си за изплащане на застрахователно обезщетение или сума. Подаването на документите може да 
стане във всеки един от офисите на компанията в страната. 

Дължимите застрахователни обезщетения се изплащат в срок до 15 дни след представяне на всички 
необходими документи. 

Застрахователят заплаща направените разходи  за Спасителни разноски съгласно официално 
действащите ценоразписи на съответната организация (БЧК, Гражданска защита, Пожарна и т.н.) за българи и 
чужденци. 

При трайна загуба на работоспособност вследствие злополука се изплаща на Застрахования процент от 
застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ЗЕК на Застрахователя 
или ТЕЛК/НЕЛК, а при смърт вследствие злополука се изплаща на ползващите лица договорената 
застрахователна сума.  

ЗАД “Армеец” чрез своите специалисти е на Ваше разположение за обсъждане, пояснение и 
допълнителна информация. 
 
 09.11.2020 г.     С уважение,  
 Варна       Т. Тодорова  
         
 
 
 


