ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЪТЕЗАТЕЛИТЕ
АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Настоящите правила уреждат взаимоотношенията, свързани със задължителното
застраховане на състезателите – аматьори и професионалисти.
Всички участници в спортно-технически мероприятия на БФШК, са задължени да бъдат
обезпечени със застраховка „Злополука“.
I.

За национални сътезатели, треньори и длъжностни лица за чужбина:
1. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за нуждите на състезатели и
техните треньори: На застраховане „Помощ при пътуване в чужбина” подлежат
всички състезатели и техните треньори, които пътуват в чужбина.
2. Застраховка „Злополука” за спортисти-аматьори и/или професионалисти.

II.

За България на състезатели:
1. При картотекиране на състезатели от Спортните клубове се изискват
следните застраховки:
Застраховка „Злополука” за спортисти-аматьори и/или професионалисти
Застраховат се спортисти-аматьори и професионалисти, срещу събития, свързани с
живота, здравето и телесната им цялост, настъпили по всяко време на
застрахователния период.
2. Застраховка "Злополука" на състезатели, треньори, административен и
технически персонал.
Застраховката трябва да покрива следните рискове:
1. “Смърт на застрахования вследствие на злополука” - настъпила до една година
от датата на настъпване на злополуката; на изплащане следва да подлежи минимум
застрахователната сума.
2. “Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования вследствие
на злополука” - настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката;
на изплащане следва да подлежи минимум процент от застрахователната сума за
съответния застрахован, който съответства на процента на трайно загубена или
намалена работоспособност, определен от Териториалната експертна лекарска
комисия /ТЕЛК/, Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ или
Застрахователната експертна комисия /ЗЕК/ на застрахователя;.
3. “Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука” –
изплащат се определени суми или процент от застрахователната сума, за всеки ден,
в зависимост от продължителността на възстановяване, съгласно предложение на
участника.

4. “Разходи за медицински транспорт и/или репатриране” - разходи за
транспортиране на застрахования от мястото на настъпване на злополуката до найблизкото лечебно заведение със специализиран медицински транспорт, както и
разходите за съпровождане от медицинско или друго лице – възстановяват се
фактически разходи до предложен от участника лимит.
5. “Медицински разходи вследствие на злополука” – възстановяват се фактически
разходи за предхоспитализационно до предложен от участника лимит 6. “Разходи
за оперативно лечение”– възстановяват се фактически разходи до предложен от
участника лимит.
III. Застраховка „Злополука”
1. Предмет на застраховката:
Застраховат се състезатели, треньори, административен и технически персонал на
федераци
2. Срок/период на застраховката:
Застраховката се сключва с отделни полици за всяка застрахователна година, като
индивидуална или групова, за срок и застрахователен период от един месец до една
година.
3. Валидност на застраховката
Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република
България и в чужбина. Застраховката за състезатели и треньори е с 24-часово
покритие от злополуки, настъпили през времето на организирани тренировки, лагер
– сборове и състезания, съгласно официалния график на федерацията, включително
и непосредствено съпътстващата състезанието предсъстезателна подготовка –
загрявка, провеждана под надзор и разпореждане на организаторите.
Застраховката за техническия и административния персонал е с 24-часово покритие
от злополуки, настъпили през времето на конкретния ангажимент на лицата,
свързан с организацията, логистиката и провеждането на състезания и мероприятия
от официалния график на федерацията.
4. Изключения
Застрахователните покрития не включват щети, причинени от употребата на
вещества, забранени от Световната антидопингова агенция или международни
спортни организации в областта на зимните спортове.
Настоящите Правила са приети на 20.09.2020 г. - от Общото събрание на БФШК.

