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Медицински разходи при злополука и заболяване на чужденци временно или 		
продължително пребиваващи в Република България

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в “Наредба
за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за
сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно
или продължително в Република България или преминават транзитно през страната”, наричана понататък Наредбата, и в застрахователната полица.
Какъв е този вид застраховка?
При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България чужденците,
които не са граждани на държава-членка на Европейския съюз, са длъжни да сключат медицинска
застраховка, покриваща медицински разходи при заболяване или злополука, валидна за територията
на Република България през периода на тяхното пребиваване, освен ако имат сключена в чужбина
здравна осигуровка или медицинска застраховка, валидна за територията на Република България.
Какво покрива застраховката?
Покриват се медицински разходи за:
√ Спешни състояния възникнали през
периода на действие на застраховката при
внезапно, неочаквано и непредвидено
заболяване или злополука, направени
за медицински прегледи и изследвания,
терапевтично лечение, болничен престой
и лечение, включително хирургическа
намеса;

Какво не покрива застраховката?
x
x
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x
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√ Дентални услуги при спешни състояния;

x

√ Транспорт при настаняване в лечебно
заведение или при преместване от едно
лечебно заведение в друго.

x

√ Минималната застрахователна сума за едно
лице е 60 000 лева.

x
x

Застраховката не покрива разходи за:
лечение на СПИН, алкохолизъм или
наркомания;
лечение и болничен престой при
съществуващи хронични заболявания;
фертилитет ин витро;
хемодиализа,
хемотрансфузия
и
трансплантация на органи, тъкани и клетки;
болнична помощ на онкологично болни
лица и лица с психични разстройства;
планови неврохирургични, кардиологични
и очни операции;
пластични козметични операции и други
козметични медицински услуги;
задължителни имунизации;
други дейности, посочени в Наредбата.

Има ли ограничения на покритието?
Застрахователят не покрива здравни услуги:
! Оказани по повод на участие в медицински
научни
изследвания
или
клинични
изпитвания на лекарствени продукти;
! Потребността от които е възникнала
вследствие на минали заболявания;
! Денталните услуги при спешни състояния
включват само дейностите, изрично
посочени в Наредбата;

! Не се дължи обезщетение за телесни
увреждания или смърт на застрахования,
причинени вследствие на терористичен
акт или терористично действие, или на
друго събитие, посочено в Наредбата като
изключен риск.

Къде съм покрит от застраховката?
√ На територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
При сключване на застрахователната полица трябва да отговорите точно и изчерпателно на
всички въпроси, поставени от застрахователя, и да заплатите дължимата застрахователна
премия.
През срока на действие на полицата не трябва да създавате условия за неправомерно и
злонамерено ползване на здравни услуги.
При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице или лечебното заведение,
което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок 24 часа да уведоми „ЗД ЕВРОИНС“ АД
чрез писмо, телефон, факс или по друг подходящ начин.
При предявяване на претенция за получаване на застрахователно обезщетение трябва
да представите определените с Наредбата документи, необходими за установяването на
събитието и размера на разходите, свързани с оказаното Ви лечение.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната
полица.
Дължимата сума може да бъде платена:
• директно (в брой или по банков път) или
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покритие може да бъде със срок от 1 ден до 12 месеца, като започва
от момента, посочен за начало на застрахователната полица, при условие че е платена
застрахователната премия.
Покритието свършва в момента, посочен за край в застрахователната полица.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора с писмено предизвестие от 1 месец до 3 месеца, отправено
до „ЗД ЕВРОИНС“ АД.

