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Приложение към групова полица 
Номер на полица   
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Резюме на Полицата: 
Настоящото резюме на Полицата се издава само с информационна цел. То не представлява правен договор за 
застраховка. Настоящото резюме заменя всякакво предишно издадено резюме, покриващо застраховката, 
описана в настоящия документ. Настоящото резюме има за цел да информира, че застраховката по-долу е 
сключена с Chubb European Group SE, клон Испания и издадена в полза на Притежателя на полицата. 

Резюмето по-долу не съдържа пълните условия на Полицата, които могат да се видят в застрахователния 
документ, копие от който може да се получи от Chubb European Group SE, клон Испания или от Qover 
glovo.qover.com. 

Предварителна информация 
Цялата информация, посочена в тази клауза, е съобщена на Притежателя на полицата/Застрахования преди 
сключването на застрахователния договор: 

1. Настоящият застрахователен договор е сключен с испанския клон на френската застрахователна компания 
Chubb European Group SE, със седалище на адрес: Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Франция, действащ при свобода на предоставяне на услуги.  
 

2. Chubb European Group SE, клон Испания е надлежно регистрирано в Административния регистър на 
застрахователните субекти на Главна дирекция „Застрахователни и пенсионни фондове“ с номер E0155 и със 
седалище на следния адрес: Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Мадрид. 
 

3. Без да се засягат правомощията на Главна дирекция „Застрахователни и пенсионни фондове“ (DGSFP), 
държавата-членка, отговорна за надзора на застрахователния субект, е Франция, а в рамките на тази държава 
органът, отговорен за този надзор, е Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) със седалище на 
адрес: 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 ПАРИЖ CEDEX 09. 
 

4. Приложимото право към този застрахователен договор е правото на Република България.   
 

5. Ликвидацията на Chubb European Group SE, клон Испания не е предмет на испанското законодателство. 
Докладът за финансовото състояние и платежоспособността е достъпен на уебсайта на застрахователното 
дружество. 
 

6. Когато става въпрос за жалба или застрахователна претенция, можете да се свържете първоначално с Отдел 
"Жалби" на Chubb European Group SE, клон Испания, а в случай на несъгласие с тяхното решение, можете да 
се свържете с омбудсмана на застрахования, LEGSE Abogados, по имейл на електронен адрес 
defensordelasegurado@legse.com . Ако не сте съгласни с решението или ако не получите отговор в срок от 2 
месеца от подаването на жалбата Ви, можете да се свържете със Служба "Жалби" на DGSFP.  За ползвателите 
на застрахователни услуги в България, молим да реферирате към Специалния раздел към Раздел Процедури 
за подаване на жалба в този документ.   
 

7. Компетентни за разрешаване на спорове по и във връзка със застрахователния договор са съдилищата на 
Република България. 
 

8. Възнаграждението, получавано от служителите на Застрахователя, е парично и варира в зависимост от 
техните функции и резултати от дейността в рамките на Застрахователя. 
 

9. Застрахователят не предлага съвети по отношение на предлаганите застрахователни продукти. 
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Предявяване на застрахователна претенция и изплащане на 
обезщетения 
a) Застрахованият или Притежателят на застрахователната полица или Бенефициентът трябва да уведомят 
Застрахователя за настъпването на Събитието в срок, не по-дълъг от седем (7) дни, след като са узнали за 
него, и трябва да използват всички средства, с които разполагат, за да смекчат последиците от него. 

b) След като последиците от Събитието бъдат проверени, Застрахователят изплаща обезщетението, договорено 
в настоящите Условия, за покритието(ята), засегнато(и) от Събитието. 

c) При всички случаи, в срок от петнадесет (15) работни дни от получаване на уведомлението за Събитието, 
ведно с всички необходими доказателства за него, Застрахователят трябва да плати минималния размер на 
това, което се дължи, според известните му обстоятелства. 

Отговорността на Застрахования или, когато е целесъобразно, на Бенефициента, е да установи настъпването на 
Събитието. 

Ако бъде постигнато споразумение между двете страни, Застрахователят заплаща сумата, договорена в 
споразумението. 
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Покрития и застрахователна сума 
№ Обезщетение Застрахователна сума 

1 Смърт поради злополука 25.500,00 € 
2 Неработоспособност поради злополука 25.500,00 € 

3 Пълна трайна неработоспособност за всякаква професия поради злополука 25.500,00 € 

4 
Частична трайна неработоспособност, според 
скалата в Приложение 1, до максималния лимит 
от 

25.500,00 € 

5 Разходи за погребение поради злополука, до 
максималния лимит от 3.000.00 € 

6 
Обезщетение за ампутация, костни фрактури, 
дислокации и навяхвания, дължащи се на 
злополука, според скалата, до максималнния 
лимит от 

3.000.00 € 

7 
Ежедневно обезщетение в случай на временна 
пълна неработоспособност поради злополука, до 
максималния лимит от  

20.00 € на ден 

  Прилагат се следните условия:   

  • Максимална продължителност на 
дневното обезщетение: до 30 дни   

  
• След 7 дни, т.е. Застрахованият ще 
получава обезщетението от 8-ия ден от 
неработоспособността. 

  

8 Възстановяване на разходи за здравна помощ 
поради злополука, до максималната сума от 2.500.00 € 

9 
Репатриране в държавата на произход на 
застрахования в случай на смърт поради 
злополука. 

включено 

10 Придружител на починалия:   
  а) Двупосочен билет за член на семейството. включенo 

  б) Разходи за настаняване на члена на 
семейството 250.00 € на ден, до 5 дни 

11 Присъствие на придружител, придружаващ 
хоспитализираното застраховано лице включено 

  а) Двупосочен билет на член на семейството включено 

  б) Разходи за настаняване на член на семейството 150,00 € на ден, до 10 дни 

12 Възстановяване на разходи за правна помощ, до 
максималната сума от  5.000.00 € 

13  Обезщетение за сираци  50% от застрахователната сума при смърт на 
родител вследствие на злополука 

 

За всеки инцидент, свързан с обезщетения 9, 10 и 11, споменати по-горе, Застрахованият трябва да 
се свърже със Застрахователя чрез денонощния център за помощ преди всякаква интервенция, 
която го засяга: 
Телефон: +34 91 572 82 61 
Електронна поща: siniestros.bta@chubb.com 
 



 

	

Chubb European Group SE, клон Испания, с адрес на управление Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Мадрид и C.I.F. W-0067389-G. Вписано в Търговския 
регистър на Мадрид, том 19.701, книга 0, файл 1, секция 8, стр. M346611, Книга на дружествата. Chubb European Group SE е застрахователно дружество с 
акционерен капитал в размер на 896,176,662 евро, със седалище в Република Франция и регулирано от Френския застрахователен кодектс, вписано в 
Търговския регистър в Нантер с номер 450 327 374 и с адрес на управление Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Курбевоа, Франция. 
Поднадозрно лице на Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), с адрес 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 и на Главна дирекция 
застраховки и пенсионни фондове, регистрационен номер E-0155. 

Cot BC SP v01/2019	

 

 

 

Кога съм покрит(а) от застрахователната полица? 
Куриер ще бъде покрит през времето, което е избрал да предоставя услугите си. Нашето покритие започва, когато 
куриер, след като е избрал времеви интервал за предоставяне на услугите си, влезе в приложението на 
Притежателя на полицата, за да започне предоставянето на своята услуга, и приключва един час след края на 
интервала от време. И двата момента са надлежно записани в приложението и следователно в компютърната 
система на Застрахователя. 

Размер и обхват на покритието 
Покритието обхваща злополуки, които Застрахованият може да претърпи, докато извършва услуга за Притежателя на 
полицата. 

Покритието обхваща и „Болест“ само в случаите на пълна временна неработоспособност. 

Настоящата полица обхваща градски или междуградски и непосредствени доставки, като географският обхват на 
приложените покрития се ограничава до националната територия и по-конкретно до градовете, в които куриерът може 
да си сътрудничи с Притежателя на полицата и това е посочено в договора му. 

Кой е застрахован? 
Всички самостоятелно заети куриери с търговски договор с Притежателя на полицата или с трета страна, която е пряк 
подизпълнител на Притежателя на полицата, или чрез която и да е компания, с която Притежателя на полицата има 
споразумение за целите на управлението на сключването на договори с куриерите, и като цяло всеки круеир, който 
може законно да извършва доставки от името на Притежателя на полицата; неговите партньори или дъщерни 
дружества, чрез платформата, на която се приема услугата, като се има предвид, че при всички случаи компютърните 
системи регистрират регистрациите/анулациите на куриерите, както и проследимостта или маршрута на техните 
услуги. 

Доставката се извършва пеша, с велосипед, мотопед, мотоциклет, мотор, автомобил или друго надлежно разрешено 
сухопътно превозно средство. 

Никое лице, което не е регистрирано в компютърните системи на Притежателя на полицата, няма да 
бъде покрито от тази полица. 

Какво е застраховано? 

1. Случайна смърт  
ü Ако в резултат на злополука, настъпила съгласно 
раздел Размер и обхват на покритието, 
гарантирано от Полицата, смъртта на 
Застрахования трябва да настъпи незабавно или в 
срок от една година от датата на настъпване, 
Застрахователят изплаща на Бенефициента 
определената застрахователна сума за това 
покритие в раздела „Покрития и застрахователна 
сума“. 

2. Неработоспособност  
ü Ако в резултат на злополука, настъпила съгласно 
раздел „Размер и обхват на покритието“, 

гарантирано от полицата, настъпи анатомична или 
функционална загуба, поради която 
Застрахованият се нуждае от трето лице, за да 
извършва най-важните ежедневни дейности, като 
обличане, хранене, измиване и т.н., обичайни 
незабавно или в срок от една година от датата на 
злополуката, Застрахователят заплаща 
застрахователната сума, посочена за това покритие 
в раздел „Покрития и застрахователна сума“. 

3. Пълна трайна неработоспособност  
ü Ако в резултат на злополука, настъпила съгласно 
раздел „Размер и обхват на покритието“, 
гарантирано от полицата, застрахованият стане 
недееспособен и напълно неспособен да извършва 
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някаква професия или занятие незабавно или в 
срок от една година от датата на злополуката, 
Застрахователят заплаща застрахователната сума, 
посочена за това покритие в раздел "Покрития и 
застрахователна сума". 

4. Частична трайна неработоспособност  
ü Ако вследствие на злополука, съгласно раздел 

„Размер и обхват на покритието“, гарантирано от 
полицата, трябва да настъпи частично увреждане, в 
този случай Застрахователят изплаща процентите 
от застрахователната сума, посочени за това 
покритие в раздел „Покрития и застрахователна 
сума“, в съответствие със скалата в Приложение 1. 

ü Допълнителна компенсация за ортопедична 
протеза 

Ако в резултат на злополука, покрита от Полицата, 
и след като е извадил някое от покритията за 
увреждане, Застрахованият претърпи наранявания, 
които могат да бъдат коригирани с ортопедични 
протези, Застрахователят заплаща разходите за 
първата протеза до не повече от 1500 евро. 

5. Разходи по погребение 
ü Ако в резултат на злополука, покрита от Полицата, 
настъпи смъртта на Застрахования, 
Застрахователят ще плати, при представяне на 
съответното доказателство за плащането, 
направените Разходи за погребение, до лимита на 
застрахователната сума, установена за това 
покритие в раздел „Покрития и застрахователна 
сума“. 

6. Ампутация, счупване на костите 
(счупване), изкълчвания и 
навяхвания поради злополука   

ü Ако в резултат на злополука, обхваната от 
Полицата, незабавно или в срок от една година от 
настъпването й Застрахованият понесе телесните 
повреди, описани в условията, Застрахователят 
изплаща на Застрахования обезщетението, 
посочено в приложението на това покритие .  

Ампутация означава телесна повреда или прекъсване и 
отделяне на крайник на тялото в резултат на 
злополука, обхваната от Полицата. 

Думата „загуба“ означава: 

ü По отношение на горен крайник, неговата 
ампутация над ставата на китката. 

ü По отношение на долния крайник, неговата 
ампутация над глезенната става. 

ü По отношение на пръстите на ръката, ампутация 
на: 

ü най-малко четирите пръста, различни от палеца, 
или 

ü Загуба на палец, или 
ü Загуба на палеца и всеки друг пръст. 
ü По отношение на пръстите на краката, 
ампутацията на всички пръсти. 

 
Когато Застрахованият вследствие на злополука, 
покрита от Полицата, претърпи счупване/фрактура на 
кост, Застрахователят изплаща съответното 
обезщетение в съответствие със скалата, описана за 
това покритие. 
 
Това покритие изключва дислокации на 
тазобедрената става, рамото или коляното, ако 
гореспоменатата става е била изместена преди 
това. 

7. Временна пълна неработоспособност 
поради злополука 

ü Ако вследствие на злополука, обхваната от 
Полицата, и в срок от 90 дни от датата на 
злополуката, Застрахованият страда от някакво 
увреждане, което прави невъзможно ангажирането 
му/й с каквато и да е работа, дейност или обичаен 
наемен труд, Застрахователят изплаща 
обезщетението, посочено в условията на Полицата. 

ü Посоченото обезщетение се изплаща за времето на 
тази неработоспособност с максимума, определен в 
настоящите условия. 

ü Застрахованият ще получава обезщетение от осмия 
ден от временната пълна неработоспособност. 

Под временна неработоспособност се разбира 
временното физическо състояние, причинено от 
злополука, което води до невъзможност на 
Застрахования да извършва своята професия или 
трудова дейност. 

8. Медицински разходи в центрове по 
избор, включително спешно 
стоматологично лечение  

ü Ако в резултат на злополука, обхваната от 
Полицата, Застрахованият се нуждае от 
медицинско лечение в срок от тридесет (30) дни от 
датата на злополуката, Застрахователят гарантира 
плащането на необходимите, обичайни и разумни 
разходи за хоспитализация, както и на разходи за 
медицински прегледи, фармацевтични разходи, 
разходи за рентгенографии, хирургични 
интервенции и медицински изследвания, 
направени от Застрахования, след приспадане на 
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възстановяванията от Социалното осигуряване 
и/или друг орган. 

9. Репатриране в държавата на произход 
на застрахования в случай на 
случайна смърт  

ü Ако в резултат на злополука, обхваната от 
Полицата, настъпи смъртта на Застрахования, 
Застрахователят организира и заплаща транспорта 
или репатрирането на тялото от мястото на смъртта 
до международното летище, най-близко до мястото 
на погребение или пребиваване в държавата на 
произход на Застрахования. 

10. Придружител на починалия 
Ако след настъпване на застрахователна смърт поради 
злополука, обхваната от Полицата, и когато държавата 
на произход на починалия не е държавата по обичайно 
местопребиваване, където е настъпила злополуката, 
присъствието на роднина е необходимо, за да разпознае 
тялото или да участва в процеса на репатрирането или 
кремацията му, Застрахователят предоставя: 

ü Двупосочен билет със самолет (икономична класа) 
или влак (1-ва класа) на близък роднина, 
пребиваващ в държавата на произход на 
застрахования, което му позволява да пътува до 
мястото, където е намерен починалият. 

ü Разходите само за наемане на хотелска стая, с 
изключение на всички други разходи. 

11. Присъствие на придружител, 
придружаващ хоспитализираното 
застраховано лице 

ü След инцидент, обхванат от политиката и 
застрахованият е хоспитализиран за повече от 
седем (7) дни, Застрахователят заплаща разходите, 
произтичащи от транспорт и настаняване до 
максимум сто и петдесет евро (150 €) на ден и за 
максимум десет дни. 

12. Възстановяване на разходите за 
правна помощ 

ü В случай че Застрахованият претърпи злополука, 
обхваната от полицата с трето лице, 
Застрахователят ще възстанови сумата на 
разходите за правна помощ до максималния лимит 
на застрахователната сума, установен в 
договорените условия. 

13. Обезщетение за сирак  

ü Ако вследствие на злополука, настъпила съгласно 
раздел Размер и обхват на покритието, 
гарантирано от полицата, настъпи смъртта на 
Застрахования, като същият има деца на възраст 
под 18 години, или дори да са навършили 
пълнолетие, ако те по закон или по съдебен път са 
обявени за недееспособни, Застрахователят 
изплаща на бенефициента застрахователната сума, 
подробно описана в договорените условия. 

Допълнителна компенсация за ортопедична 
протеза 

Какво не се покрива? 
Следните събития са изключени от Полицата: 

1. Инциденти или заболяване преди датата на 
влизане в сила на Полицата. 

2. Всички патологични процеси, протичащи 
преди датата на влизане в сила на Полицата 
и последствията от тях. 

3. Всяка злополука или заболяване, умишлено 
причинени от Застрахования, самоубийство 
или някакво самонараняване. 

4. Инфаркт на миокарда. 
5. Инциденти или заболяване, причинени от 
лечение, което не е предписано от лекар. 

6. Активното участие на Застрахованото лице 
в престъпления или съпротивата му при 
арест. 

7. Всяка груба небрежност или безразсъдство 
от страна на Застрахования, които са 
широко известни като опасни. 

8. Всички последици, произтичащи от 
практикуването на зимни спортове във 
всичките им форми, включително в 
затворени съоръжения. 

9. Практикуването на моторни спортове или 
състезания (състезания или ралита), 
независимо дали професионални или 
любителски, и практикуването на някоя от 
опасните или рискови дейности, изброени 
по-долу: 

a. Конна езда, бокс, вдигане на 
тежести, борба (във всичките й 
различни форми), ръгби, бойни 
изкуства, катерене, лов на едър 
дивеч, поло, планинско катерене с 
достъп до ледници, бобслей, 
потапяне с дихателна екипировка, 
спелеология (пещернячество), водни 
ски във всичките им форми, борба с 
бикове и надбявгване с бикове. 

b. Въздушните спортове като цяло. 
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c. Приключенски спортове, като 
рафтинг, скокове с бънджи, бързо 
спускане по река, каньонинг и други 
подобни спортове.  

10. Война (независимо дали е обявена или не), 
гражданско въстание, бунт, отвличане, 
военно положение или карантина и 
обявяването им. 

11. Земетресения, наводнения, изригвания на 
вулкани или урагани. 

12. Радиация или ефекти от ядрената енергия. 
13. Всеки инцидент, който възникне докато 
Застрахованият е под въздействието на 
алкохолни напитки, наркотици, 
наркотични вещества, психотропни 
лекарства, стимуланти или други вещества, 
които са аналогични на тях. За да се 
определи дали такова влияние е 
съществувало, независимо от вида на 
въпросната злополука, се прилагат 
ограниченията, установени в 
законодателството, действащо към момента 
на инцидента, по отношение на 
управлението на моторни превозни 
средства и безопасността на пешеходците. 

14. Човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) или 
друга форма на синдром на придобита 
имунна недостатъчност (СПИН). 

15. Застрахователни претенции, произтичащи 
от обявени пандемии. 

Какви са задълженията ми? 
ü Трябва да предоставите данни и доказателства, 
свързани с причината и степента на загуба, 
щетата или разхода (Събитието), както и друга 
информация, каквато разумно можем да 
изискваме. 

ü Трябва да ни упълномощите да получаваме 
всякакви медицински доклади, медицински 
удостоверения или други записи от всеки лекар, 
който Ви е лекувал, в противен случай няма да 
можем да платим застрахователната претенция. 

ü Можем също така да се свържем с трети страни, 
които са или ще предоставят услуги на 
Застрахования, или с цел проверка на 
предоставената информация в подкрепа на 
претенцията. 

ü Ако не получим необходимата ни информация, 
можем да откажем Претенцията или да 
задържим плащането, докато не получим 
необходимата ни информация. 

Документация, която трябва да 
предоставите в случай на 
застрахователна претенция   
Документацията, която трябва да бъде представена в 

случай на застрахователна претенция, трябва да 
включва: 

• Данни от лична карта  
• Данни за банков идентификационен номер IBAN 
на сметката. 

• Документ, удостоверяващ, че разходите, свързани 
със застрахователното събитие, са платени. 

• Други документи във връзка със застрахователното 
събитие.   

Застрахователят си запазва правото да изиска 
други придружаващи документи, каквито 
сметне за необходими за оценка на 
Претенцията и които служат за описване на 
фактите, свързани с покритието по договора.  

Застрахователят си запазва правото, в случай че 
е необходимо да оцени въпросното увреждане, 
да поиска Застрахованият да се подложи на 
медицински преглед от лекар, определен от 
Застрахователя. 

Претенция за изплащане на обезщетение  
Застрахованият или неговите Бенефициенти трябва да 
се свържат със Застрахователя, като посочат: 
ü Номер на полица 
ü Описание на загубата, претърпяна от 
Застрахования. 

В зависимост от претенцията, Застрахователят ще 
поиска необходимите документи за обработка на 
преписката. 
 
Данни за контакт за подаване на 
претенцията: : glovo.qover.com 

Ключови определения  
Злополука: Телесни повреди, произтичащи 
директно от насилствена, внезапна, външна и 
непреднамерена причина извън контрола на 
Застрахования, довела на смърт, трайно увреждане 
или всякаква друга ситуация, обхваната от Pолицата. 

Застраховано лице/застрахован: Група 
застраховани лица, включени в застраховката. 
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Бенефициенти: Физическото или юридическо 
лице, имащо право на обезщетение. За целите на 
тази полица Bенефициентите:  

В случай на смърт на Застрахования и при липса на 
изрично посочване от страна на Застрахования, се 
прилага следният ред на преференциален и 
изключителен приоритет: 

• Съпругът/съпругата, с който/която не е законно 
разделен(а) на датата на смъртта, 

• Деца,  

• Родители, 

• Братя и сестри, 

• Други наследници по закон. 

И при липса на някое от горепосочените, 
обезщетенията ще бъдат интегрирани в 
имуществото на Притежателя на полицата.  

За покритията, предвидени в настоящата Полица, 
основен бенефициент е Застрахованият 

Максимален лимит при инциденти: Това е 
максималната сума, посочена в настоящите условия, 
която Застрахователят ще плати за всяка претенция. 
Тоест, в случай че няколко застраховани страни 
могат да бъдат засегнати в резултат на една и съща 
претенция, максималният лимит за обезщетение ще 
бъде установеното натрупване, така че ако този 
лимит бъде превишен, той ще бъде разделен 
пропорционално между броя на засегнатите 
застраховани страни, за да се определи 
обезщетението. 

Местожителство: местожителството на 
Застрахования се приема като държавата на 
неговото пребиваване за данъчни цели. В случай че 
е необходимо да се репатрират тленните останки на 
Застрахования в съответствие с покритието, 
посочено в настоящата Полица, това репатриране 
ще бъде в държавата, в която се намира 
гореспоменатото обичайно местожителство. 

Професионално заболяване: За целите на 
обхвата на Полицата се приема, че е това 
заболяване, което е придобито в резултат на 
непрекъснатото упражняване на трудова дейност, 
извършвана от името на Притежателя на полицата, 
и поради характеристиките на тази дейност и това, 
което е признато като такава от органите по 
социално осигуряване или компетентния орган по 
труда. 

Заболяване/болест: Всяка промяна в 
здравословното състояние на Застрахования, 
договорено по време на действието на Полицата, 
което не е резултат от злополука и чиято диагноза и 

потвърждение се извършват от лекар, упълномощен 
по закон да практикува своята специалност. 

Всички наранявания и последствия, произтичащи от 
едно и също заболяване, както и всички състояния, 
дължащи се на същите или свързани причини, се 
считат за едно и също заболяване.  

Ако дадено състояние се дължи на същата причина, 
причинена от предишно заболяване, или на 
причини, свързани с него (включително 
последствия и усложнения, произтичащи от 
предишното заболяване), заболяването ще се счита 
за продължение на предишното, а не като различно 
заболяване. 

Предшестващо заболяване: Заболяване, болест, 
физически дефект или патология, които вече са 
диагностицирани, лекувани или са довели до 
медицинска консултация, или чиито симптоми 
и/или признаци са се проявили преди датата на 
влизане в сила на Полицата и включване на 
засегнатото лице като застраховано лице в същата. 
Всички патологични процеси, протичащи преди 
датата на влизане в сила на Полицата, и техните 
последици са изключени от обхвата и няма да бъдат 
приети за относими по Полицата. 

Застраховател: Chubb European Group SE, клон 
Испания, със седалище на Paseo de la Castellana 141, 
28046 Madrid, CIF: W-0067389-G, наричан също 
така в настоящата полица за краткост 
"Застрахователят".  

Подлежаща на застраховане група: Всяко лице 
или група лица, които имат някои общи 
характеристики и които отговарят на всяко от 
условията за Застраховано лице. 

Покритие: Тези събития, рискът от които е обект 
на покритие, подробно описани в условията на 
полицата. 

Болница: Учреждение, законно упълномощено 
предимно за диагностика, медицинска помощ и 
лечение на болни или ранени хора на база 
стационар под наблюдението на лекар(и), един или 
повече от които са на разположение за консултация 
по всяко време. 

За целите на тази Полица хотели, убежища, домове 
за почивка или възстановяване, спа центрове, 
съоръжения, предназначени главно за интерниране 
и/или лечение на зависимости и подобни 
институции, не се считат за болници. 

Хоспитализация: Приемане на Застрахованото 
лице в болница като пациент за период, 
надвишаващ 24 часа, и при редовни грижи и 
посещение на лекар.  
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Лекар: Лекар или специалист, регистриран или 
лицензиран да практикува медицина съгласно 
законите на държавата, в която практикува, който не 
е нито застрахован, нито един от застрахованите 
роднини, освен ако не бъде одобрен от нас. 

Премия: Общата цена на застраховката, 
включително данъци. 

Полица: Документът, съдържащ основните 
правила на застраховката, съставляващи част от нея, 
Общата полица 

Претенция/Събитие: Събитие, което може да 
доведе до получаване на обезщетение. Наборът от 
щети и/или загуби, произтичащи от една и съща 
причина, представляват едно и също събитие. 

Размер на обезщетението: Максималният 
размер на обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено от Застрахователя в случай на претенция. 
Тази сума е в Покрития и застрахователна сума 
раздел. 

 

Притежател на (застрахователната) полица: 
Лицето, фирмата, компанията или организацията, 
сключващо застрахователния договор, 
представляващо групата Застраховани лица и 
отговарящо за всички задължения, произтичащи от 
Полицата, с изключение на задълженията, които по 
своята същност трябва да бъдат изпълнени от 
Застрахованите страни и/или Бенефициенти. 

 

Процедури за подаване на жалба 
Вътрешните и външните процедури за подаване на жалба и оплакване са следните: 

а) вътрешни процедури 

В случай че искате да подадете жалба, свързана с вашите законно признати интереси и права, можете да се 
обърнете писмено към: 

Отдел "Жалби" 

Paseo de la Castellana 141, Planta 6 

28046 Мадрид,  

Електронна поща: reclamaciones.es@chubb.com 

Факс: + 00 34 91 837 67 76 

Правилникът за работа на Отдел "Жалби" е достъпен за справка от клиентите в офисите на Chubb European 
Group SE, клон Испания. 

В случай, че не сте съгласни с решението на Отдел "Жалби", можете да подадете втора жалба до:  

Омбудсмана на застрахования: 

LEGSE Abogados 

Електронна поща: defensordelasegurado@legse.com 

Отделът Жалби или, където е уместно, омбудсманът на застрахования, разполагат с 2 -месечен срок за 
разглеждане на вашата жалба или оплакване.  

а) външни процедури 

Ако предишното ви оплакване или жалба са отхвърлени или са изминали два (2) месеца от подаването до 
Отдел "Жалби" или до омбудсмана на застрахования и не са решени, можете да се свържете с Главна 
дирекция "Застраховане" (Служба "Жалби") или с такива алтернативи организации за разрешаване на 
спорове, компетентни да ги разрешават, в съответствие с разпоредбите на Закон 7/2017 за алтернативното 
разрешаване на потребителски спорове. Можете да разберете кои алтернативни органи за разрешаване на 
спорове са компетентни да разрешават спорове на нашия уебсайт.  

За приемането и обработването на жалби или оплаквания пред Служба "Жалби" на Главна дирекция 
„Застраховане“ или алтернативните организации за разрешаване на спорове, които могат да я заменят и 
които можете да намерите на нашия уебсайт, ще бъде от съществено значение да докажете, че сте ги подали 
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преди това в Отдел "Жалби" на Застрахователя или, когато е приложимо, до Омбудсмана на застрахования, 
или че горепосоченият период от два (2) месеца е изтекъл.  

В случай че искате да подадете жалба или оплакване, произтичащи от онлайн застрахователен договор, 
можете да регистрирате жалбата си чрез онлайн платформата за решаване на спорове на Европейската 
комисия, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

В случай на спор можете да предявите иск съгласно член 24 от Закона за застрахователния договор пред 
първоинстанционния съд по местожителство. 

По същия начин можете доброволно да представите различията си пред арбитраж при условията, определени в 
членове 57 и 58 от Кралския законодателен указ 1/2007 от 16 ноември, който одобрява преработения текст на 
Общия закон за защита на потребителите и ползвателите и други допълващи закони, както и правилата за 
неговото прилагане; без да се засягат разпоредбите на Закона за арбитража, в случай че страните представят 
различията си в решението пред един или повече арбитри. По същия начин те могат да представят своите 
различия на медиатор при условията, предвидени в Закон 5/2012 от 6 юли относно медиацията по граждански и 
търговски въпроси. 

Специален раздел за ползватели на застрахователни услуги в България 

В случай, че не сте получили отговор на Вашето запитване или жалба до Застрахователя в срок от 30 дни от 
получаването му по горепосочения ред, или не сте удовлетворен от нашия отговор, можете да се обърнете към 
Комисията за финансов надзор (“КФН”) за съдействие.  Данните за контакт с КФН са: адрес: гр. София 1000, ул. 
„Будапеща“ № 16; e-mail: delovodstvo@fsc.bg; website: http://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/zhalbi/. Ако отправите 
Вашето запитване към КФН, това няма да засегне Вашето право да предприемете процесуални действия срещу нас, 
нито Вашето право да се обърнете към други компетентни органи.   

На територията на Република България споровете, свързани с предоставянето на застрахователни услуги, могат да 
бъдат разгледани извънсъдебно в производство по алтернативното решаване на спорове /АРС/ пред секторната 
помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите или чрез медиация.   

Правилата на Застрахователя за уреждане на претенции и разглеждане на жалби са публикувани на 
https://www.chubb.com/hu-hu/personal/handset-telenor-bulgaria.aspx.   

Защита на данните  
Ние използваме личната информация, която Притежателят на груповата полица ни предоставя или, когато е 
приложимо, застрахователният брокер на Притежателя на груповата полица, за да сключим и 
администрираме тази полица, включително всички претенции, произтичащи от нея.  

Тази информация ще включва основни данни за контакт, като например Вашето име, адрес и номер на 
полица, но може да включва и по-подробна информация за Вас (например вашата възраст, здравословно 
състояние, подробности за активите, история на претенциите), когато това е от значение за риска, срещу 
който ние застраховаме, услугите, които ние предоставяме, или по претенция, която Притежателят на 
груповата полица или вие докладвате. 

Ние сме част от глобална група и Вашата лична информация може да бъде изпратена на компаниите от 
нашата група в други държави, ако е необходимо, за да се осигури покритие съгласно настоящата Полица 
или за съхраняване на Вашата информация. Ние също така използваме редица надеждни доставчици на 
услуги, които също ще имат достъп до Вашата лична информация при спазване на нашите инструкции и под 
наш контрол. 

Някои от получателите на данните може да са базирани на територии, като САЩ, които не предлагат ниво 
на защита на неприкосновеността на личния живот, еквивалентно на това, което се ползва в Европейския 
съюз.  В този случай ние ще съобразим изискванияга на законодателството за защита на личните данни в 
Република България.   

Имате редица права във връзка с Вашата лична информация, включително права на достъп и при определени 
обстоятелства изтриване, ограничаване на обработването, преносимост, възражения и преглед на автоматизирани 
индивидуални решения.  



 

13 
Chubb European Group SE, клон Испания, с адрес на управление Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Мадрид и C.I.F. W-0067389-G. Вписано в 
Търговския регистър на Мадрид, том 19.701, книга 0, файл 1, секция 8, стр. M346611, Книга на дружествата. Chubb European Group SE е 
застрахователно дружество с акционерен капитал в размер на 896,176,662 евро, със седалище в Република Франция и регулирано от Френския 
застрахователен кодектс, вписано в Търговския регистър в Нантер с номер 450 327 374 и с адрес на управление Tour Carpe Diem, 31 Place des 
Corolles, Esplanade Nord, 92400 Курбевоа, Франция. Поднадозрно лице на Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), с адрес 4, Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 и на Главна дирекция застраховки и пенсионни фондове, регистрационен номер E-0155. 

Cot BC SP v01/2019	

 

Този раздел представлява съкратено обяснение за това как използваме лична информация. Ако искате 
повече информация, да разберете данните за контакт на нашето длъжностно лице по защита на данните или 
как можете да упражните правата си за защита на данните, силно препоръчваме Притежателят на груповата 
полица и Вие да прочетете нашата удобна за ползвателите Главна политика за поверителност, достъпна на 
следния линк: www.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy-en.html. 

Притежателят на груповата полица и Вие можете да поискате хартиено копие от нашата Политика за поверитеност 
по всяко време, като се свържете с нас на адрес: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Приложение 1 - Скала за частична трайна 
неработоспособност 

• Пълна загуба на ръка или длан 100% 
• Пълна загуба на движение на рамото 30% 
• пълна загуба на движение на лакътя или китката 20% 
• Пълна загуба на палеца и показалеца на ръката 30% 
• Загуба на три пръста на ръката, различни от палеца или показалеца 30% 
• Загуба на палеца и на един пръст на ръката, различен от показалеца 30% 
• Загуба на три пръста на ръката, включително палеца или показалеца 30% 
• Загуба на показалеца на ръката и на пръста, различен от палеца 30% 
• Загуба на палеца на ръката 30% 
• Загуба на показалеца на ръката 30% 
• Загуба на средния, безименния или малкия пръст на ръката 30% 
• Загуба на две от последните 30% 
• Загуба на единия крак над коляното 100% 
• Загуба на крак под коляното или на стъпало 50% 
• Частична ампутация на едното стъпало, включително на всички пръсти 50% 
• Пълна глухота на едното ухо 50% 
• Аблация на долната челюст 30% 
• Пълна загуба на едното око или намаляване наполовина на 
бинокулярното зрение 80% 

• Незапечатана фрактура на крак или стъпало 25% 
• Незаздравяло счупване на колянна капачка или патела 20% 
• Пълна загуба на движение на тазобедрената става или коляното 20% 
• Скъсяване на долен крайник с поне 5 см. 15% 
• Загуба на пръст на крака 10% 
• Загуба на друг пръст 5% 

 


