
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ   СКОКОВЕ БАТУТ

П Р А В И Л А

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
СПОРТИСТИ, СЪОБРАЗНО СПОРТА СКОКОВЕ НА БАТУТ

На основание чл.28 ал.1 т.7 от Закона за физическото възпитание и спорта
от 18.10.2018 г. БФ Скокове батут изготвя следните правила за задължително
застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по трап,
двоен трап и скийт.

1. Видове застраховки 

1.1.  Годишна  застраховка  „Злополука“  на  състезателите,  предложени  за
картотекиране.  Националните  състезатели,  предложени  от  Клубовете,
задължително да бъдат застраховани на мин. премия 10 000 лв.;

Застраховката се извършва от Спортните клубове, сключва се за срок от 1
година и е задължителна за извършване на картотека на спортистите към
БФ Скокове батут.

1.2.  Застраховка  „Медицински  разходи  при  заболяване  и  злополука  в
чужбина с осигурен асистанс“.

Застраховката  се  извършва  от  БФ  Скокове  батут  при  участие  на
спортисти в състезания от МСК, включени в календара на Федерацията.

За всички останали участия в състезания от МСК, които не са включени
в  календара  на  БФСБ,  спортните  клубове  са  задължени  да  сключат
такава застраховка за своите състезатели.

Застраховката  се  сключва  за  срок,  срока  на  съответното  спортно
мероприяти, включително дните на пътуване.



2. Предмет на застраховката и териториален обхват
2.1. Предмет на застраховката
Застраховане  със  застраховка  „Злополука“  осигурява  застрахователна
защита на застрахования спортист по време на спортно състезание по
скокове на батут или в процеса на тренировъчния процес,  както и за
треньори и спортни съдии;
2.2. Териториален обхват

-  Застрахователното  покритие  на  застраховка  „Злополука“  е  за  
застрахователни събития,  настъпили на територията на Република  
България;

- Застрахователното покритие на застраховка „Медицински разходи 
при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс“ е за  
застрахователни събития, настъпили извън територията на Република
България.

3. Застрахователно покритие
Застрахователят  оказва  съдействие,  покрива  разходите  и/или  изплаща

обезщетение  на  застраховния  при  настъпване  на  застрахователно
събитие на територията на Р България или в чужбина до уговорените и
записани в застрахователната полица лимити.

4. Лимити на отговорност
4.1.Лимитите  на  отговорност  по  застраховката  се  договорят  

предварително и се записват в застрахователната полица;
4.2. Отговорността на Застрахователя по всяко едно покритие, за всички 

събития   в  срока  на  застраховката  е  до  изчерпване  на  лимита,  
независимо от броя на настъпилите събития.

Тези  правила  са  разработени  във  връзка  с  чл.28  ал.1  т.7  от  Закона  за
Физическото възпитание и спорта и са приети от УС на БФ Скокове на батут на
27.07.2020 г.
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