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Застрахователно покритие и обезщетения 
Обект на покритие: 

Физически лица, активно занимаващи се със спортна дейност, 

членове на БФК. Лицата се застраховат с групови полици по 

подадени данни от  БФК или съответния спортен клуб, който 

заявява желание да лицензира своите членове към БФС. 

Основни покрития: 

1.Смърт от злополука -на ползващите лица се изплаща 

застрахователната сума. 

2.Инвалидност от злополука -на Застрахования се изплаща процент 

от застрахователната сума, равен на процента инвалидност, 

определен от ЗМК на „ДЗИ -Общо застраховане" ЕАД. 



 

Допълнителни покрития: 

1.Временна неработоспособност от злополука над 20 дни -на 

застрахования се изплащат 6% от застрахователната сума 

2.Медицински разходи вследствие злополука –на застрахования се 

изплащат до 5% от застрахователната сума. 

3.Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука 

изплащат се до 10% от застрахователната сума, за реално 

извършени разходи за специализиран транспорт и придружаващия 

медицински персонал 

Териториално покритие: 

Република България и чужбина 

№ 



Застрахователни суми и премия /вариант №1/ 

Пакет Икономичен Стандартен Разширен 

Покрития Застрахователна сума в лева 

1. Смърт от злополука или Инвалидност вследствие на 
злополука 

5 000 7 000 10 000 

2. Временна неработоспособност от злополука над 20 
дни - 6% от застрахователната сума. 

3. Медицински разходи вследствие злополука - до 5% от 
застрахователната сума. 

4. Разходи за медицинско транспортиране вследствие 
злополука - до 10% от застрахователната сума. 

Годишна премия за лице 36 лв. 54 лв. 72 лв. 

Месечна премия за лице 3 лв. 4.50 лв. 6 лв. 

Дължимият данък 2% върху застрахователната премия, е включен в цената.  



 

Допълнителни покрития: 

1.Медицински разходи вследствие злополука –на застрахования се 

изплащат до 5% от застрахователната сума. 

2.Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука -

изплащат се до 10% от застрахователната сума, за реално 

извършени разходи за специализиран транспорт и придружаващия 

медицински персонал 

Териториално покритие: 

Република България и чужбина 

№ 



 

Застрахователни суми и премия /вариант №2/ 

Пакет Икономичен Стандартен Разширен 

Покрития Застрахователна сума в лева 

1. Смърт от злополука или Инвалидност вследствие на 
злополука 

5 000 7 000 10 000 

2. Медицински разходи вследствие злополука - до 5% от 
застрахователната сума. 

3. Разходи за медицинско транспортиране вследствие 
злополука - до 10% от застрахователната сума. 

Годишна премия за лице 24.00 лв. 36.00 лв. 49.20 лв. 

Месечна премия за лице 2.00 лв. 3.00 лв. 4.10 лв. 

Дължимият данък 2% върху застрахователната премия, е включен в цената.  



Сключване на застраховката 
Застраховката се сключва под формата на групова полица ”Злополука на 
спортисти” със списък на застрахованите лица и застрахователна премия, 
която е за сметка на: спортни клубове, желаещи да лицензират своите 
членове към БФК; физическите лице, кандидати за застраховане, ако не са 
членове на спортен клуб;  за сметка на БФК, когато се застраховат спортни 
съдии. 

Специфични понятия и определения по 

застраховката 
Застраховката покрива събития, настъпили със застрахованите по всяко 
време, включително по време на тренировки, пред състезателни подготовки 
и спортни състезания. 

Спортно състезание -Организирано мероприятие за даден вид спорт 
(дисциплина), на което се извършва проверка на цялостната подготовка на 
спортиста (отбора) и се реализират максимални спортни постижения. 

Тренировка-главен процес на спортно усъвършенстване, при който се 
създават основите на спортните постижения и спортистът се довежда до 
неговите най-високи спортни резултати. 

Пред състезателна подготовка (загрявка) -специфична тренировка, която се провежда непосредствено преди започване 
на състезанието. 



 

Застрахователно покритие и обезщетения 

Обект на покритие: 

Физически лица, членове на БФК, осъществяващи ваканционен туризъм за 
времето на активен отдих или спортуване на територията на Р. България. 

Застрахователно покритие 

1. Медицински разходи, вследствие злополука или акутно заболяване 
застрахователят покрива и възстановява реално извършени медицински 
разходи на територията на Р. България, които са част от лечението и са 
предписани от лекар за: 

• Оказване на първа помощ на Застрахования, в т.ч. лекарства, лекарствени и 
спомагателни средства, употреба на медицински уреди, рентгенови и 
лабораторни изследвания и лечение без хоспитализация 

• Хоспитализация, вследствие злополука в най близкото лицензирано болнично 
лечебно заведение 

• Спешна стоматологична помощ, но само за облекчаване на остри болки вследствие 
на злополука 



 

…застрахователно покритие 
2.2. Разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука или 
акутно заболяване: 

• Застрахователят възстановява действително извършените разходи за 
издирване, спасяване и транспортиране на Застрахования до най-близкото 
лечебно заведение на територията на Р. България. Застрахователят 
възстановява от името на Застрахования и с приоритет разходите за оказана 
помощ от Планинската спасителна служба при БЧК. 

• В случай на смърт, Застрахователят възстановява разходи за транспортиране на 
тялото до адреса по местоживеене на Застрахования в Република България. 

Застрахователни лимити 

Застрахователят възстановява разходи на всяко застраховано лице от групата в 
общ размер до избраната застрахователна сума.  

Териториално покритие Република 

България 



Застрахователни суми и премия 
Пакет Икономичен Стандартен 

Покрития Застрахователна сума в лева 

1. Медицински разходи вследствие злополука и акутно заболяване; 

1 000 3 000 2. Разходи за издирване, спасяване и транспортиране вследствие злополука и 
акутно заболяване 

Застрахователна премия за 
лице в лева 

1 месец 8 лв. 24 лв. 

2 месеца 9 лв. 27 лв. 

3 месеца 11 лв. 33 лв. 

4 месеца 12 лв. 36 лв. 

5 месеца 13 лв. 39 лв. 

6 месеца 14 лв. 42 лв. 

7 месеца 15 лв. 45 лв. 

8 месеца 16 лв. 48 лв. 

9 месеца 17 лв. 51 лв. 

10 месеца 18 лв. 54 лв. 

11 месеца 19 лв. 57 лв. 

12 месеца 20 лв. 60 лв. 

Дължимият данък 2% върху застрахователната премия, е включен в цената.  



Администриране на полици  Групова  застраховка “Злополука за спортисти” и  

Групова застраховка „Туризъм в България „за членове на БФК 

Групови полици по настоящата оферта ще се издават на съответните спортни клубове, членове на БФК, в качеството им на 
Застраховащ за техните клубни членове; 

Групови полици по настоящата оферта ще се издават на БФК, в качеството им на 
Застраховащ, само за лица, които федерацията подава за застраховане вкл. спортни съдии; 

В една групова полица всички лица се застраховат при еднакви условия, според избрания 
от Застраховащия пакет. Полици се издават след предоставено попълнено предложение за 
сключване на застраховка от  Застраховащия (съответния  спортен клуб или БФК), списък на 
лицата за застраховане и заплащане на премията. 

Платци на премията ще бъдат самите спортни клубове, като сумите ще се заплащат по 
банков път, директно към ДЗИ, след получаване на дебитно писмо от Застрахователя. 

Администрирането, т.е.  сключването на всички полици ще се извършва преимуществено 
от ДЗИ - ГА Бургас на база на настоящата оферта, попълнено застрахователно предложение 
от Застраховащия, информация  за избрания  пакет  
т.е.  застрахователна сума и вариант на покритие ( вариант 1 вкл.  Временна загуба или 
вариант 2  и  списък на лицата за застраховане.  Комуникацията може да бъде директно  с 
указаното лице за контакт  от ДЗИ ГА – Бургас или през лицата за контакт от БФК. 
 
 



 

Застрахователно покритие и обезщетения 

Обект на покритие: 

Физически лица, активно занимаващи се със спортна дейност на възраст до 40 
години, които не са членове на БФК, но участват в състезания от календара на 
БФК. Лицата се застраховат с индивидуални полици и за периода на 
съответното състезание.  

Основни покрития: 

1. Смърт от злополука - на ползващите лица се изплаща застрахователната 
сума. 

2. Инвалидност от злополука - на Застрахования се изплаща процент от 
застрахователната сума, равен на процента инвалидност, определен от 
ЗМК на „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД. 



 

…застрахователно покритие 

Допълнителни покрития: 

1. Временна неработоспособност от злополука над 20 дни - на застрахования 
се изплащат 6% от застрахователната сума 

2. Медицински разходи вследствие злополука - на застрахования се 
изплащат до 5% от застрахователната сума. 

3. Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука изплащат 
се до 10% от застрахователната сума, за реално извършени разходи за 
специализиран транспорт и придружаващия медицински персонал 

Териториално покритие 

Република България и чужбина 



Застрахователни суми и премия 

Пакет Икономичен Стандартен Разширен 

Покрития Застрахователна сума в лева 

1. Смърт от злополука или Инвалидност вследствие на 
злополука 

5 000 7 000 10 000 

2. Временна неработоспособност от злополука над 20 
дни - 6% от застрахователната сума. 

3. Медицински разходи вследствие злополука - до 5% от 
застрахователната сума. 

4. Разходи за медицинско транспортиране вследствие 
злополука - до 10% от застрахователната сума. 

Премия за конкретно състезание за едно лице 7 лв. 10 лв. 14 лв. 

Дължимият данък 2% върху застрахователната премия, е включен в цената.  



Сключване на застраховката 
Застраховката се сключва под формата на индивидуална застраховка 
”Злополука на спортисти” на база на попълнено и подписано заявление за 
застраховане от лице, което ще вземе участие в състезание от календара на 
БФК. 

Специфични понятия и определения по 

застраховката 
Застраховката покрива събития настъпили по време на състезание (и 
непосредствено съпътстващата го предсъстезателна подготовка загрявка), 
което е под надзор и разпореждане на организаторите. 

Спортно състезание - Организирано мероприятие за даден вид спорт 
(дисциплина), на което се извършва проверка на цялостната подготовка на 
спортиста (отбора) и се реализират максимални спортни постижения. 

Тренировка - главен процес на спортно усъвършенстване, при който се 
създават основите на спортните постижения и спортистът се довежда до 
неговите най-високи спортни резултати. 

Предсъстезателна подготовка (загрявка) - специфична тренировка, която се 
провежда непосредствено преди започване на състезанието. 

 



Администриране на полици  

Индивидуална застраховка “Злополука за 

спортисти” 

Издава се индивидуална полица “Злополука за спортисти” на база 

предоставено писмено заявление от страна на кандидата за 

застраховане, подадено в ДЗИ – ГА Бургас, чрез представителите 

на БФК. 

Полицата е валидна за конкретно състезание от календара на 

БФК. 

Всяко заявление се разглежда индивидуално и Застрахователя си 

запазва правото да откаже да застрахова съответното лице. 

 

 

 

 



 

Срок за изплащане на обезщетение 

Необходими документи за изплащане на застрахователно обезщетение: 

• Претенция по образец на застрахователя; 

• Документ, удостоверяващ настъпването на събитието; 

• Пълна медицинска документация (епикризи, медицински направления, болнични 
листове и др.); 

• Документи, доказващи реално извършените медицински разходи - рецепти, 
фактура с фискален бон или платежен документ при безкасово плащане; 

• Други писмени доказателства и обяснения, искани от Застрахователя. 

• Лиценз за членство към БФК по застраховките, които са обвързани с лиценз. 

• Удостоверение, че лицето е взело участие в състезание от календара на БФК за 
застраховки, които не са обвързани с лиценз. 

Застрахователят изплаща обезщетение в срок до 15 дни след получаване на необходимите 
документи, доказващи претенцията на Застрахования по основание и размер. 

  



Лица за контакт ДЗИ: 
 
Главна Агенция Бургас 
 
+359 2 902 7511 
tm021@dzi.bg 
 

Лица за контакт БФК: 
  

Красимира Грозева Тодор Янев 

Експерт Продажби +359 899 516 216  
Главна Агенция Бургас 

+359 2 9027539 

krasimira.grozeva@dzi.bg 
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