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Продукт:  „Комбинирана туристическа застраховка ” 

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в 

Общите условия за застраховка „Комбинирана туристическа застраховка”, застрахователната 

полица и другите документи, които са неразделна част от застрахователния договор.  

Какъв е този вид застраховка?  

Доброволна застраховка за гости на хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически 

спални и други места за настаняване на територията на Република България. 
 

 

Какво покрива застраховката? 

Покритието по застрахователния може 
да включва следните рискове: 

 Смърт и трайно намалена работо-
способност вследствие на злополука 

 Медицински разходи 

 Медицинско репатриране 

 Спасителни разходи 

 Кражба чрез взлом или пълно 
унищожаване на багаж 

 Гражданска отговорност към трети 
лица 

Общият лимит на отговорност се 
избира от застрахования и се определя 
за едно застраховано лице. 

 
В рамките на общия лимит на отго-
ворност, за всеки един от покритите 
рискове се определя отделен лимит на 
отговорност, който представлява макси-
малната сума, до която застрахователят 
носи отговорност по съответния риск за 
срока на договора.  

 

 
 

 

Какво не покрива застраховката? 

x Профилактични прегледи и изслед-
вания, ваксинации, имунизации; 

x Хронични или минали заболявания; 

x Множествена склероза, остеопороза, 
злокачествени заболявания, цироза, 
епилепсия, доброкачествени обра- 
зувания;  

x Хернии, радикулит, ишиас, лумбаго, 
увреждане на междупрешленни 
дискове, дископатия, артроза; 

x Възстановителни процедури, масажи 
физиотерапия, рехабилитация; 

x Бременност, раждане, аборт; 

x Коригиращи устройства, импланти, 
зъбни коронки, мостове, протези, 
изкуствени крайници; 

x Изгаряния, причинени от слънчеви 
лъчи, кварцови лампи, солариуми; 

x Когато застрахованото лице е под 
влиянието на или при употребата на 
алкохол, наркотици, допинг; 

x Разходи, извършени извън терито-
рията на Република България; 

x Глоби, неустойки, лихви или други 
санкционни плащания, наложени на 
застрахованото лице;  

x Други изключения, подробно описани 
в общите условия на застраховката. 

 

 

 

Има ли ограничения на покритието? 

! Риск „смърт” не се покрива за 
малолетни лица и за лица, поста-
вени под пълно запрещение. 



 

 

Къде съм покрит от застраховката?  

Покритието по застраховката е валидно само за събития, настъпили на територията на 
туристическия обект, включително прилежащите към него обекти и площи, и по време 
на екскурзии на територията на Република България, организирани от Застраховащия.   

  
 

 

Какви са задълженията ми? 

В качеството си на застраховащ сте длъжен: 

 Да обявявате пред застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които 
при сключването на договора застрахователят писмено е поставил въпрос. 

 Да спазвате законоустановените изисквания и норми за безопасност, както и да 
изпълнявате предписанията на компетентните органи и/или на застрахователя за 
отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди. 

 Да обявявате на застрахователя броя на нощувките на гости в туристическия обект – 
по реда и в срока, уговорени в застрахователния договор.  

 Да запознаете застрахованите лица с правата и задълженията им по сключения 
застрахователен договор и да предоставите на всяко от тях информация за 
застрахователния договор и приложимите по него условия. 

  
 

 

Кога и как плащам?  

Застрахователната премия може да бъде платена: 

 еднократно, при сключването на застраховката – когато премията за целия 
застрахователен период се определя въз основа на предварително деклариран 
брой легла в мястото за подслон; 

 на вноски – когато премията се определя въз основа на месечни отчети за броя 
нощувки на гости в туристическия обект. 

В случай че закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, 
полицата Ви ще бъде прекратена.  

Дължимата сума може да бъде платена в брой или по банков път. 
  

 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

При условие че е платена дължимата премия или първата вноска от нея, 
застрахователното покритие за всяко застраховано лице започва от момента на 
регистрирането му в туристическия обект, но не по-рано от момента, от който започва 
да тече срока на договора.  

Застрахователното покритие се прекратява с изчерпването на лимита на отговорност, с 
прекратяване на регистрацията на застрахованото лице в туристическия обект или с 
изтичането на срока на договора, което настъпи първо. 

  
 

 

Как мога да прекратя договора? 

Може да прекратите договора чрез едномесечно писмено предизвестие до 
застрахователя. 

 


