ЗАСТРАХОВКА ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, п.к. 1592,
бул. „Христофор Колумб“ № 43, Разрешение № 8/15.06.1998г., www.euroins.bg
Продукт:

„Туризъм в България”

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в
Общите условия за застраховка „Туризъм в България”, застрахователната полица и другите
документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е предназначена за физически лица на възраст между 3 месеца и 85 навършени
години и осигурява застрахователна защита при настъпване на застрахователно събитие
(злополука или акутно заболяване) по време на туризъм и дейности на открито или любителско
упражняване на спортни дейности на територията на Република България.
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Основно покритие (пакет):

x Профилактични прегледи;
x Хронични или минали заболявания;
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, протези и други;
x Спорт или дейност, които са извън
обхвата на договорената и вписана
дейност в полицата;
x Спорт или дейност в неподдържани,
необозначени, необезопасени места,
освен в изрично предвидените
случаи в общите условия;
x Когато застрахованото лице е под
влиянието на или при употребата на
алкохол, наркотици, допинг;
x Разходи, извършени в чужбина;
x Глоби, неустойки, лихви, санкции;
x Други изключения, подробно описани
в общите условия на застраховката.

 Спасителни разходи: до лимита
 Медицински разходи вследствие
злополука: 40 % от лимита
 Медицинско репатриране: 1000 BGN
 Репатриране при смърт: 1000 BGN
 Спешна стоматологична помощ в
случай на пулпит, абсцес или вадене
на зъб: 200 BGN
 Посещение по време на хоспитализация: 100 BGN
 Пътни разходи при невъзможност
за връщане с групата: 100 BGN
 Гражданска отговорност: 1000 BGN
 Трайно намалена работоспособност
и смърт вследствие злополука: до
лимита
Срещу допълнителна премия, към
покритието може да добавите и:
 Временна неработоспособност над
10 дни вследствие злополука: 0,1%
или 0,2% на ден
 Медицински разходи вследствие
акутно заболяване: 250 или 500 BGN
Общият лимит по полицата се избира
от Вас и може бъде минимум 1 000 BGN
и максимум 20 000 BGN. Това е
максималната сума за едно лице, до
която се изплаща обезщетение или
сума, общо за всички застрахователни
събития (независимо от техния брой).

Има ли ограничения на покритието?

! Общият лимит по договора за лица
на и над 75 г. е максиум 5 000 BGN.
! Не се покрива риск „смърт“ на лице,
което е малолетно или e поставено
под пълно запрещение.
! Не се покрива „временна неработоспособност“, продължила по-малко
от 10 дни.

Къде съм покрит от застраховката?
Застрахователното покритие е валидно само за застрахователни събития, настъпили на
територията на Република България в периода на застрахователното покритие по
време на упражняване на дейността, договорена в полицата, както и за разходи за
услуги и стоки, предоставени и извършени на територията на Република България.
Какви са задълженията ми?
 Да предоставите вярна информация за дейността, която ще извършвате, включително
ако ще упражнявате спорт или дейност, свързана с повишен риск за здравето.
 При настъпване на застрахователно събитие да уведомите писмено застрахователя в
срок до 7 (седем) работни дни от настъпване на събитието.
 При предявяване на претенция да ни предоставите всички необходими документи,
включително пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се извършат
плащанията.
Кога и как плащам?
Застраховката се заплаща еднократно, преди датата на влизането й в сила.
Дължимата сума може да бъде платена в брой или по банков път.
Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покрите започва в деня и часа, посочени за начало в полицата, при
условие че е платена застрахователната премия, и се прекратява в деня и часа,
посочени за край или с изчерпването на лимита на отговорност, което настъпи първо.
Как мога да прекратя договора?
Може да прекратите договора преди влизането му в сила (началната дата на полицата)
с писмено уведомление до застрахователя.

