
За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник 
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД във вашия град.

Свържете се с нас:
0700 17 241

www.euroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЗАСТРАХОВКА  
ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

Агенции и представителства 
на „ЗД ЕВРОИНС АД“

Асеновград  пл. „Изложение“ 1, Търговски 
център „Чая“ 
Банско  ул. „ген. Стилиян Ковачев“ № 1
Благоевград  ул. „Кирил и Методий“ №3
Борово  ул. Климент Охридски №4А
Ботевград  пл. „Незнаен войн“ 7, оф. 3 
Бургас  ул. „Цар Симеон“ 63 
Бургас  ул. „ Антим I“ 9 
Бургас  бул. „Сан Стефано“ 99, вх. 2, ет. 1 
Бургас  ул. „Ал. Стамболийски“ 24, ет. 1 
Бяла  ул. Панайот Волов №8
Варна  ул. „Александър Дякович“ - 45 , вх. 
А,1 етаж
Велико Търново  ул. „Никола Габровски“ 19 
Велинград  ул. Винчо Горанов 6,Бизнес 
център „ Актив“, партер
Видин  ул. „Дунавска“ 2 
Враца  ул. „Баба Йота“ 5 
Габрово  ул. „Пенчо Славейков“ 1 - 3 
Гоце Делчев  ул. „Христо Ботев“ 16 
Гълъбово  площад Съединение, бл 4, партер
Добрич  „Страцин“ № 14
Дупница  площад „Свобода“ № 1, партер
(до хотел Рила)
Дупница  ул. „Цар Самуил“ 8
Елин Пелин  пл. Свети Николай Чудотворец, 
ет.2
Исперих  ул.Васил Левски №38
Исперих   ул. Александър Стамболийски 39
Казанлък  ул. „Христо Ботев“ 32, ет. 2, офис 3 
Карлово  ул. „Васил Левски“ №9
Карнобат  ул. „Девети септември“ № 9Г
Козлодуй  ул. „Тодор Каблешков“ №3
Костенец  ул. Китка № 12
Кърджали  бул. „България“ № 49,партерен 
етаж на бл.1
Кюстендил  бул. „България“ 44
Кюстендил  ул.Цар Освободител № 25
Кюстендил  ул. Мориц Леви № 4
Кубрат  ул. „Екзарх Йосиф“ 5
Ловеч  ул. „Димитър Пъшков“ №22, партер
Ловеч  ул Търговска № 58 търговски обект № 5
Монтана  ул. „Трети март“ 53 
Нова Загора  ул. Миньо Балкански № 59 
(бивша ул. Преславска)
Нови Искър  кв.Курило, ул.Искърско дефиле 
№ 265
Пазарджик  пл. „Възраждане“, БЦ „Тракия“, 
офис 101 
Панагюрище  ул. „Георги Бенковски“ №25
Перник  ул.Кракра № 16
Петрич  ул. „Славянска“ № 3
Петрич  ул. „Лазар Маджаров“ № 2
Пирдоп  ул. „Цар Освободител“ 51 

Плевен  бул. „Данаил Попов“ 18, ет. 3 
Плевен  ул. Кирил и Методий №18 - офис 3 
Плевен  бул. Димитър Константинов № 11
Пловдив  бул. 6-ти септември 109
Пловдив  ул. „Май“ № 16, партер
Попово  бул. България № 61
Разград  ул. „Н. Й. Вапцаров“ 4, бл. Ален мак 
Разлог  ул. „ Бяла река“ № 4 Б
Русе  ул. „Духовно възраждане“ 45 
Русе  ул. „ Славянска“ 11 
Самоков  ул. Преспа № 100, магазин 3
Сандански  ул. „ Гео Милев „ № 12, партер 
Свиленград  ул. Трети Март 19
Свищов  ул. „ Цар Освободител“  № 23, ет. 2 
Своге  ул. Цар Симеон № 17
Севлиево ул. „Пенчо Славейков“ 8 
Силистра ул. „Генерал Скобелев“ № 17 ,вх.Б, ет.1 
Силистра ул. Симеон Велики № 16
Сливен ул. „Хаджи Димитър“ 17, ет. 1
Смолян ул. „Грудьо войвода“ 1 
София ул. „Хан Крум“ № 35, ап.2
София ул. „Цар Асен“ - 74 вх. А, 1 етаж.
София ул. „ХХІ век“ № 9
София жк „ Разсадника“ , бул. „Възкресение“
бл. 87 до вх. 12 партер   
София ул. „ Света София“ 8, ет. 4, ст. 9 
София бул. „ Христо Ботев“ 5, ет. 1
София ж. к. „ Света троица“ , ул.Цар Симеон,
бл. 303 Б вх. Б, ет. 5, ап. 41
София ул. „Фр. Нансен“ 25 а 
София ул. „ Софийски герой“ №3, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, офис 21
София ж.к. „Люлин“ №10, ул. „Партений 
Зографски“ №1, ет. 1, офис 1 
София жк Младост 4, Бизнес парк София, сграда 
5В, партер
София кв.Иван Вазов, ул.Димитър Манов бл.15
София бул Пенчо Славейков № 35
София ул.Козлодуй № 21
София бул.Александър Пушкин № 13
София ЦУ, бул. „Христофор Колумб“ №43
Стара Загора  ул. Хаджи Димитър Асенов 95, 
партер
Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“  № 105, 
ет. 4, оф. 3
Троян ул. Ген. Карцов 28, 
Търговище  ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 7 
Хасково пл. „Отец Паисий“ 16 
Шумен ул. „Цар Иван Александър“ №84
Шумен бул. „Симеон Велики“ 59А 
Ямбол ул. „Ал. Стамболийски“ 6 
Ямбол ул. Иван Вазов № 8



ЗАСТРАХОВКА „ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ“

Застраховка „Отмяна на пътуване” е предназначена за 
български граждани и чужденци на възраст до 85 навършени 
години, на които им предстои пътуване на територията 
на Република България или в чужбина. Застраховката 
осигурява покритие на предварително платени суми във 
връзка с туристическо или бизнес пътуване, които в случай 
на отмяна или съкращаване на пътуването не подлежат на 
възстановяване от доставчика на съответната туристическа 
услуга (туроператор, хотелиер, превозвач, организатор на 
събитие и други). Допълнително може да бъде предоставено 
покритие и на извънредни разходи в случай на неочаквано 
удължаване на пътуването.
Застраховката може да бъде сключена при условие, че от 
датата на резервацията за пътуването до деня на сключване 
на застрахователния договор не са изминали повече от 
5 дни и от сключването на застрахователния договор до 
началото на пътуването остават не по-малко от 5 дни. Когато 
от датата на резервацията за пътуването са изминали повече 
от 5 дни, се допуска сключване на застрахователен договор, 
при условие че до началото на пътуването остават не по-
малко от 29 дни. В този случай застрахователното покритие 
започва 10 дни след датата на сключване на застраховката. 
При включване в покритието на допълнителни рискове/
специални условия посочените ограничения на дните може 
да бъдат по-големи. 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застрахователят покрива само събития, настъпили 
вследствие на изрично посочена в общите/специалните 
условия причина, която е била непредвидима към момента 
на сключване на застраховката и е възникнала в периода 
на застрахователното покритие, независимо от волята 
на застрахованото лице и поради която не може да бъде 
осъществено пътуването или се налага съкращаване или 
удължаване на пътуването. 

Основно покритие - разходите по пътуването се 
застраховат за пълната им стойност, независимо каква част 
от тях действително е заплатена към момента на сключване 
на застраховката:

 Отмяна на пътуване

 Съкращаване на пътуване
Допълнително покритие:

  Удължаване на пътуване
 Специални условия „Ковид -19“

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

Лимитът на отговорност по основното покритие 
представлява цената на пътуването и е общ за всички 
застраховани лица за всички събития. 

Лимитът на отговорност по допълнителното покритие е 
индивидуален за всяко застраховано лице, като за всеки 
покрит разход по пътуването е определен максимален 
лимит на отговорност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя съгласно 
действащата тарифа в зависимост от застрахователното 
покритие, лимитите на отговорност и възрастта на 
застрахованите лица. 

Начин на плащане: еднократно при сключване на 
застраховката.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

Застраховката може да бъде сключена за срок не по-дълъг 
от една година.

В СЛУЧАЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

Уведомете ни в срок до 5 (пет) работни дни от датата на 
събитието:
1. В ликвидационен център на „ЗД Евроинс“ АД; 
2. В агенция на „ЗД Евроинс“ АД във вашия град; 
3. По телефон: 0700 17 241; 
4. По факс: 02 / 4895 526; 
5. На електронен адрес: travel.claims@euroins.bg.

При уведомяването непременно посочете причината за 
настъпване на застрахователното събитие и номера на 
застрахователния договор.


