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Продукт:
Отмяна на пътуване
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия за застраховка „Отмяна на пътуване“, застрахователната полица и другите документи, които са
неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е подходяща за лица на възраст до 80 години, които планират да осъществят пътуване в
България или чужбина, организирано от лицензиран туроператор.

Какво покрива застраховката?

√ Внезапно заболяване или злополука,
налагащи стационарен или домашен режим
на лечение, или смърт на близък роднина
на застрахованото лице;
√ Увреждане на жилището на застрахованото
лице в резултат на пожар, кражба чрез
взлом или стихийни бедствия, чиято
сериозност налага присъствието на
застрахования;

x Земетресение, екологична катастрофа,
пандемия или друго събитие с масови
последици;
x Липса или ненавременно направена
резервация във връзка с пътуването;
Неизпълнение или неточно изпълнение от
страна на застрахованото лице на клаузи от
договора с туроператора;
Наложена карантина;
Невъзможност за навременно снабдяване
с необходими за пътуването документи
/международен паспорт, виза и др./,
включително поради административни
пречки.
x
x

√ Внезапно заболяване, злополука или смърт
на застрахованото лице;

Не се дължи обезщетение, ако пътуването
бъде отменено поради някоя от следните
причини:

x

√ Разходи за отмяна на пътуване възстановяват се разходи в случай на
отмяна на пътуване поради някоя от
следните причини:

Какво не покрива застраховката?

√ Стачка в транспорта, която не е била
очаквана
при
сключването
на
застраховката.
√ Лимитът на отговорност не може да
надвишава платената обща сума за
пътуването.

Има ли ограничения на покритието?
! Покритието важи само ако пътуването бъде
отменено преди застрахованото лице да
отпътува за дестинацията.
! Покриват се само разходи, които се смятат
за невъзстановими – това е тази част от
платената на туроператора сума, която не
бъде възстановена от него на застрахованото
лице.

Къде съм покрит от застраховката?
√ Застраховката е валидна за пътувания в Република България и чужбина.

Какви са задълженията ми?
При сключването на застраховката трябва да обявите дестинацията на пътуването, датата на
отпътуване и датата на връщане, както и размера на сумата, която е платена или трябва се да
плати за пътуването.
В случай на отмяна на пътуването по причина, която се покрива от застраховката, трябва
да уведомите застрахователя в срок 7 дни от отмяната и да представите доказателства за
размера на претърпените вреди от отмяната на пътуването.

Кога и как плащам?
Застраховката трябва да бъде платена еднократно, преди влизането й в сила.
Дължимата сума може да бъде платена на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:
• директно (в брой или по банков път) или
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Покритието започва с началото на срока на застраховката, посочен в полицата, при условие
че е заплатена цялата премия.
Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора за застраховка като изпратите 15-дневно писмено
предизвестие до застрахователя заедно със застрахователната полица.

