ПОЛИЦА № 0110170560000060

Представителство на застрахователя, код:
ФРОНТ ОФИС ШУМЕН,

ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА
„ЗЛОПОЛУКА“

Застрахователен посредник:
Стела Петкова,
(трите имена, наименование на фирма)

Тарифа Класическа
Дата на сключване:03.02.2017

Адрес:ул.“Цар Иван Александър“ 48,

гр. Шумен

Удостоверение за легитимация № 560

ЗАСТРАХОВАТЕЛ

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК: 030269049, гр. София 1504, бул. „Княз Ап.
Дондуков“ № 68, притежаващо Разрешение №1 от 26.03.1998г. за извършване на
застрахователна дейност от НСЗ

ЗАСТРАХОВАЩ:

СИДП ДП ТП ДГС L10HEBO. ЕГН/ЕИК: 2016174120145. адрес: с.Уонево. ул.“Христо
Трендафилов“ № 54 . телеф он:.................... ел. пощ а:....................

ЗАСТРАХОВАНИ:

Брой застраховани лица : 22 съгласно списък на застрахованите лица

ПРЕДМЕТ НА
ДОГОВОРА

Предмет на настоящия договор е групова застраховка „Злополука“, при която
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ, срещу платена застрахователна премия, приема да застрахова група
лица, срещу събития настъпили по време на работа, свързани с живота, здравето и
телесната им цялост.
Застрахователният договор се сключва на основание Общите условия на застраховки
,,Злополука и заболяване“ и специалните условия посочени по-долу.

"nJ ’

Застрахователната сума за всяко застраховано лице е в размер на 46 080 лева
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ПОКРИТИ РИСКОВЕ
И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

СПЕЦИАЛНИ
ДОГОВОРЕНОСТИ
СРОК НА
ЗАСТРАХОВКАТА,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
ПЕРИОД
ТЕРИТОРИАЛНА
ВАЛИДНОСТ

......................

лв.

1.

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ
1. Смърт на застраховано лице вследствие на ЗЛОПОЛУКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА - на
всеки един от законните наследници се изплаща 12 /дванадесет/ брутни месечни
възнаграждения.
2. Тежка телесна повреда на застраховано лице вследствие на ЗЛОПОЛУКА ПО ВРЕМЕ НА
РАБОТА - Застрахователят изплаща на застрахования обезщетение в размер на 10 /десет/
брутни заплати.
3. Средна телесна повреда на застрахованото лице вследствие на ЗЛОПОЛУКА ПО ВРЕМЕ
НА РАБОТА- Застрахователят изплаща на застрахования обезщетение в размер на 6 /шест/
брутни работни заплати;
1 За средна телесна повреда се приема трайна загуба на работоспособност до 60%.
2.3а тежка телесна повреда се приема трайна загуба на работоспособност над 60%.

Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от 00.00 часа на 1 1 02.2017г.
до 24.00 часа на 10.02.2018 г.

Република България

Застрахователна премия 212.26 лева;
Данък 2% - 4.24 лева;
Общо дължима премия 216.50 лева, словом:двеста и шестнадесет 0.50.
Разсрочено плащане / падеж и размер на вноските/:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ПРЕМИЯ И СРОКОВЕ
ЗА ПЛАЩАНЕ
1.

Поредна
вноска

Дата

Застрахователна
премия,лева

2% ДЗП лева

ВСИЧКО,
лева

1

11.02.2017

212.26

4.24

216.50

Застрахователната премия се заплаща по банкова сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

2.
Застрахователният договор влиза в сила, ако в уговорения срок е платена пълната
застрахователна премия или първата вноска от застрахователната премия.
3.
В съответствие с чл.368, ал.2, т.З от Кодекса за застраховането, при неплащане на
падеж на дължимата застрахователна вноска, застрахователният договор се прекратява
автоматично в 24:00 часа на тридесетия ден от датата на падежа.
С подписване на настоящия договор, ЗАСТРАХОВАЩИЯТ декларира, че:
1.
е получил от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Общите условия за застраховки «Злополука и
Заболяване», които са приложими и неразделна част към настоящия договор, запознат е и
съгласен е с тях;
2.
е получил цялата му необходима предварителна индивидуализираща информация за
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
и
неговия
застрахователния
агент
наименование,
правноорганизационна форма, държава по седалище, седалище и адрес на управление, като
тази информация за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е посочена и в този застрахователен договор;
3.
е информиран за реда за подаване на жалби, съгласно неговите правила за уреждане
на претенции и за това, че те са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - www.qenerali.ba:

ДЕКЛАРАЦИИ

4.
е информиран, че има възможност да подавам жалби срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или
неговия застрахователен агент, пред Комисията за финансов надзор и други държавни
органи, както и за формите за извънсъдебно уреждане на спорове, като медиация и
арбитраж;
5.
е информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото състояние на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е достъпен във всеки един момент на интернет страницата му www.aenerali.bg ;
6.
е информиран, че приложимият закон спрямо този застрахователен договор е
Българският и това обстоятелство е посочено и в Общите условия по него.
7.
е надлежно предупреден за последиците от неплащане на цялата застрахователна
премия или която и да е разсрочена вноска от нея и е запознат с тях, в това число и за
действието на тези последици по отношение на застрахованите лица;
8.
е запознат с целта и средствата на обработка на личните му дд нни, както и данните на^,
всички Застраховани и дава съгласие Застрахователят да ги обработва, както и
представя при необходимост на други органи, при спазване на разп зредбите на Зак^
за
защита на личните данни.

Да.

Проверил идентификаци:
клиента по смисъла

ЗАСТРАХОВА

ЗАСТРАХОВА
нат/

