
 

 

 
Какво покрива застраховката? 

Застраховката покрива всички необходими разходи, 
извършени от застрахования или от лечебно 
заведение за лечение и болничен престой при 
внезапно, неочаквано, непредвидимо 
неразположение, болест или злополука и дентална 
помощ при спешно възникнали внезапни състояния 
по време на действието на застрахователния 
договор. 

Застраховката включва следните покрития: 

 Медицински разходи за лечение и болничен 
престой при внезапно, неочаквано, 
непредвидимо неразположение, болест или 
злополука, включително и транспортни разноски 
за настаняване или преместване. 

 Медицински разходи за спешна дентална 
помощ. 

Застрахователната сума по „Задължителна 
медицинска застраховка на чужденци, които 
пребивават краткосрочно или продължително в Р 
България или преминават транзитно през страната“  
е 60 000 лева. 

Обслужването на застрахованите лица се 
осъществява на възстановителен принцип освен в 
случаите на неотложно болнично лечение. 

 

Какво не покрива застраховката? 

Застраховката не покрива разходи за: 

 Лечение и болничен престой при съществуващи 
хронични заболявания; 

 Здравни услуги, потребността от които е 
възникнала вследствие на минали заболявания; 

 Хемодиализа и хемотрансфузия; 

 Болнична помощ на онкологично болни лица и на 
лица с психични разстройства; 

 Лечение на алкохолизъм и наркомания; 

 Планови неврохирургични, кардиологични и очни 
операции; 

 Трансплантация на органи, тъкани и клетки; 

 Фертилитет ин витро; 

 Лечение на СПИН; 

 Задължителни имунизации; 

 Пластични козметични операции и други 
козметични медицински услуги; 

 Обезщетение за телесни увреждания, причинени 
вследствие на подготовка и участие в спортни 
състезания; 

 Други изключения, подробно описани в условията 
на застраховката.   

 

Има ли ограничения на покритието? 

! Застрахователни суми и обезщетения се 
изплащат до размера на застрахователната сума 
по покритието, посочено в застрахователната 
полица. 

 

  

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява 
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за 
„Задължителна медицинска застраховка на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България 
или преминават транзитно през страната“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Условия, 
Предложение - въпросник). 

Какъв е този вид застраховка? 

Застраховката е задължителна и се сключва на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р 
България или преминават транзитно през страната, но нямат здравна или медицинска застраховка, валидна за 
територията Р България. 
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Къде съм покрит от застраховката? 

 На територията на Република България. 

 
Какви са задълженията ми? 

 Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна, 
вярна и изчерпателна информация; 

 Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства; 

 Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорения срок; 

 Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие; 

 Да предоставите необходимите документи в случай на настъпване на  застрахователно събитие. 

 
Кога и как плащам? 

 Застрахователната премия може да заплатите в брой или по банков път; 

 Цената на застраховката се заплаща еднократно при сключване; 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

 Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица; 

 Застраховката се сключва за срок до една година; 

 Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата; 

 
Кога мога да прекратя договора? 

 Вие може да прекратите своята застраховка по всяко време, като изпратите едномесечно писмено 
уведомление до нас. 


