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МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА „ДЗИ – BEST DOCTORS“
Кои са BDU® International?
BDU® International отговаря за организирането и
финансирането на лечебни услуги в чужбина, както и
за организирането на получаване на второ лекарско
мнение и препоръки за лечение от Best Doctors®.

Кои са Best Doctors?
Медицинска организация, основана през 1989 г. от
професори от Harvard Medical School. Притежава
глобална база данни с 50 000 лекари, препоръчвани от
други лекари като най-добрите в своята област, и с
над 430 области на специализация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАСТРАХОВКАТА

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА ОТ ЗАСТРАХОВКАТА

Второ лекарско мнение

Потвърждаване на поставената диагноза

Покриване на разходи за лечение до 2 000 000 евро
в чужбина

Финансова сигурност при настъпили тежки
заболявания

Достъп до най-добрите медицински заведения в чужбина

Възможност за избор на лечебно заведение

Лечение и медицинско обслужване на най-високо ниво

Лечението от международно признати в своята област специалисти с използване на най-съвременните
медицински технологии

Цялостна организация на пътуването и поемане
на разходите за придружител

Спокойствие и сигурност за клиента и неговите близки
Подкрепа от близък човек през целия период на лечението

ПОКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Лечение на рак
Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)
Смяна или реконструкция на сърдечна клапа
Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък
Трансплантация на органи от живи донори
Трансплантация на костен мозък
ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИТЕ ЗДРАВНИ УСЛУГИ
Болнично лечение до 2 000 000 евро за целия период на застраховката
Услуга за второ лекарско мнение за потвърждаване на диагноза или медицинска процедура
Разходи за лекарства след завръщане от лечение до 50 000 евро
Дневно обезщетение за хоспитализация
Пътни разходи и разходи за настаняване
Разходи за придружител
Последваща грижа след завръщане от лечение

Виж истинската история на Тодор.
Тодор, 27 г. от България е диагностициран с тумор
на гръбначния стълб. Препоръчано му е хирургично
лечение.

в микрохирургията. Същият извършва операцията,
отстранява тумора и резултатът е пълен успех
в лечението.

Тодор има сключена застраховка за второ медицинско
мнение и лечение в чужбина и желае да получи найдоброто лечение. BDUI Underwriting International SLU
(BDU) прави внимателен подбор на най-добрите
болници и дава възможност на Тодор за избор. Той
избира УМБАЛ Франкфурт, който се счита за един
от водещите неврохирургични центрове в Европа
за лечение на невроваскуларни и мозъчни тумори.
Болницата е известна с най-съвременно оборудване
и минимално инвазивни хирургични техники – точно
това, което е необходимо на Тодор в неговото
състояние. Направена му е консултация с един от
най-уважаваните немски неврохирурзи – специалист

Тодор прекарва известно време в Германия, като
преминава през цялостна програма за рехабилитация
и пълно възстановяване.
След приключване на лечението Тодор посещава
лекуващия си лекар, придружен от най-добрия
си приятел. Съобщават му добрата новина, че
лечението му е приключило и това е последната
консултация. Днес Тодор е напълно здрав и отново
води пълноценен живот.
Общата стойност на лечението, пътуването
и настаняването е 50 000 евро.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
ПРЕМИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ И СЕМЕЙНИ ЗАСТРАХОВКИ (EUR)
Възрастова група

Годишна премия

Шестмесечна премия

Тримесечна премия

Месечна премия

0 – 18 г.

86.30

43.30

21.70

7.30

19 – 64 г.

219.40

109.80

55.00

18.40

Върху премията се дължи 2% застрахователен данък.

Сключване на медицинска застраховка „ДЗИ Best Doctors“
· С индивидуални договори се застраховат лица на възраст от 18 до 64 години;
· Със семейни договори се застраховат лица на възраст от 18 до 64 години и/или техните деца от 0 до 18
навършени години;
· Краят на застрахователния договор е навършването на 85-годишна възраст на застрахованото лице;
· Застраховката се сключва с попълване на предложение и лична здравна декларация; приемат се само
кандидати, отговорили с „НЕ“ на всички въпроси;
· Застрахователната премия зависи от възрастта на кандидата за застраховане;
· Отлагателен период:
· За индивидуални и семейни договори – 6 месеца
· За групови договори – 3 месеца

@: www.dzi.bg
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