Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „„ЗК България Иншуръс“ АД, Република България

Продукт: Застраховка
„Помощ при пътуване в чужбина“

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита
специфичните Ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в преддоговорната
документация и Общите условия на застраховката.

Какъв е този вид застраховка?
По тази застраховка се обезщетяват разходи, изплащат се суми, осигурява се съдействие и специализирани услуги, за
събития настъпили по време на пътуване или престой на физически лица в чужбина.

Какво не покрива застраховката?

Какво покрива застраховката?
Основни рискове:

✓
✓
✓

Медицински разноски вследствие злополука или
акутно заболяване;
Репатриране вследствие злополука или акутно
заболяване;
Спешна дентална помощ;

Избираеми рискове:
✓ Смърт вследствие на злополука
✓ Трайно намалена работоспособност вследствие на
злополука;
✓ Спасителни разноски;
✓ Дневни пари за болничен престой;
✓ Кражба на личен багаж;
✓ Загуба на личен багаж;
✓ Забавено доставяне на личен багаж;
✓ Гражданска отговорност към трети лица;
✓ Правна помощ.
Пълна информация можете да намерите в Глава V. от
Общите условия на застраховката.

Събития, настъпили
на територията на
страната, чиито гражданин е Застрахования;
Събития, настъпили в резултат на упражняване
на опасни спортове, груба небрежност на
застрахования, извършване на престъпление,
употреба на алкохол, самонараняване;
Предшестващи и хронични заболявания,
полово-предавани болести, психични заболявания,
пътувания с лечебна цел;
Катастрофични природни бедствия;
Разходи, направени без уведомяване на
Застрахователя
или
Асистанс
компанията,
неспазване на техните указания;
Дентална помощ за лица над 70 години;
Разходи за помощни средства и ваксини;
Пълна информация можете да намерите в Глава VI. от
Общите условия на застраховката.

Има ли ограничения по
покритието?
За лица над 70 г, лимитът на отговорност за рисковете
вследствие на „Акутно заболяване“ е в размер на 5
000 EUR/USD.
При пътуване в чужбина с цел работа или любителско
упражняване на спортове, както и на лица над 70 г.,
застраховката е валидна само при заплащане на
допълнителна премия.
При неуведомяване на Асистанс компанията или
Застрахователя за настъпило събитие, в сроковете и по
начина, определени в договора, Застрахователят може
да откаже изплащане на обезщетение или да редуцира
размера му
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Къде съм покрит от застраховката?

✓
✓
✓

Зона 1 – Европа
Зона 2 – Цял свят без САЩ и Канада
Зона 3 - Цял свят* (за всички застраховки Мултитрип)

Какви са задълженията ми?
─ При подписване на договора
При сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените за риска
обстоятелства, които са ми известни и за които Застрахователят е поставил писмен въпрос.
Да заплатя застрахователната премия.
─ По време на договора
При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, да
уведомя незабавно Застрахователя.
─ При застрахователно събитие
Да се свържа незабавно с Асистанс компанията или Застрахователя и да изпълня указанията им.
Да предприема всички необходими мерки за ограничаване или намаляване размера на разходите и да
следвам дадените ми указания.
Да представя поисканите ми документи, свързани с установяване на причините и обстоятелствата за
настъпване на събитието, основанието и размера на извършените разходи.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор трябва да заплатя посочената в него сума в пълен размер, в
лева, по централния курс на БНБ към датата на плащането (в т.ч. застрахователна премия, данъци, такси и
др.).

Кога започва и кога свършва покритието?
Началото и края на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – час,
ден, месец, година.
При избран вариант Мултитрип за многократни пътувания в рамките на една година, периодът на
застрахователното покритие за всяко едно пътуване се посочва в полицата.

Как мога да прекратя договора?
Като заявя писмено желанието си затова пред Застрахователя, при условие, че не съм осъществил
пътуването си в чужбина и не е започнал да тече периода на покритието, вписан в полицата. Пълна
информация можете да намерите в Глава X от Общите условия на застраховката.

