
                                                                                                                                           

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТИСТИ (КОЛОЕЗДАЧИ), КОИТО 

НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ 

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ЗА СПОРТИСТИ“   

Спорт - Колоездене 
Срок – периода на лицензиране (календарна година) 
Застрахователна сума – 5 000 лв. 
 

2. ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА „ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ“ 

Застрахователна сума – 1 000 лв. 
Срок - една година 
 

Срокът на застраховката може да бъде пригоден към срока на лиценза, който се 

издава за календарна година (напр.  Заявявате годишен хоби лиценз за 2023 г. през 

месец Март – застраховката може да бъде валидна от 01.03.2023 г. до 01.01.2024 г.) 

Могат да бъдат застраховани лица 6 до 40 години. 
Не се покрива рискът „Смърт от злополука” за лица до 14 годишна възраст. 
 
НЕ СЕ ЗАСТРАХОВАТ:  
• Елитни спортисти с индивидуални договори; 
• Спортисти, навършили 40 години с индивидуални договори;  
• Лекари, рехабилитатори, технически, административен, организационен и 
обслужващ персонал в отбори (спортни клубове, дружества, съюзи и федерации). 
 

 
Примерни варианти: 
 
Вариант 1  
Цена - 102,42 лв.  
Срок - една година 
 
ПОКРИТИ РИСКОВЕ: 
Смърт от злополука - на ползващите лица се изплаща застрахователната сума.  
Инвалидност вследствие на злополука - на Застрахования се изплаща процент от 
застрахователната сума, равен на процента загуба на работоспособност, определен 
от Централната застрахователно-медицинска комисия (ЦЗМК).  



                                                                                                                                           

Временна неработоспособност от злополука над 20 дни - на Застрахования се 
изплащат до 5% от застрахователната; 
Медицински разходи вследствие злополука - на Застрахования се изплащат до 5% от 
застрахователната сума.  
Разходи за медицинско транспортиране - на Застрахования се изплащат до 10% от 
застрахователната сума за реално извършени разходи за специализиран транспорт и 
придружаващия медицински персонал. 
 
 
Вариант 2  
Цена - 79,67 лв. 
Срок - една година 
 
ПОКРИТИ РИСКОВЕ: 
Смърт от злополука- на ползващите лица се изплаща застрахователната сума.  
Инвалидност вследствие на злополука - на Застрахования се изплаща процент от 
застрахователната сума, равен на процента загуба на работоспособност, определен 
от Централната застрахователно-медицинска комисия (ЦЗМК).  
Медицински разходи вследствие злополука - на Застрахования се изплащат до 5% от 
застрахователната сума.  
Разходи за медицинско транспортиране - на Застрахования се изплащат до 10% от 
застрахователната сума за реално извършени разходи за специализиран транспорт и 
придружаващия медицински персонал. 
 
 
ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА „ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ“  
 
Застрахователна сума – 1 000 лв. 
Цена - 30,60 лв. 
Срок - една година 
  
При избор на по-висока застрахователна сума (2 000, 3 000 …5 000 и т.н.),  премията 
се удвоява, утроява и т.н.; 
 
ПОКРИТИ РИСКОВЕ:  
Медицински разходи вследствие злополука и акутно заболяване; 
Разходи за издирване, спасяване и транспортиране вследствие злополука и акутно 
заболяване; 
 
 
Застраховки могат да бъдат направени лично във всеки офис на ДЗИ. 

 


