
 

 
 

Медицинска застраховка за чужденци пребиваващи на територията на Р България  
 

Информационен документ за застрахователен продукт 

Дружество: „ЗК България Иншуръс“ АД, Република България                    Продукт: Медицинска застраховка  

                                                                                                                                           За чужденци 
 

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? 
Медицинска застраховка за чужденци се сключва изцяло в съответствие с Наредбата за общите условия, минималната 

застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска 

застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават 

транзитно през страната.   

               

               Къде съм покрит от застраховката? 
                    Покриват се събития, настъпили на територията на Република България.  

 
 

 

           Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 

Този вид застраховки покриват всички необходими 

медицински разходи, действително извършени от 

застрахования и/или лечебното заведение при 

внезапно, неочаквано и непредвидимо 

неразположение, акутно заболяване или злополука, 

възникнали по време на действието на 

застрахователния договор на територията на Република 

България. 

 

   Покрития: 

✓ Действително извършени медицински разходи от 

застрахования или лечебно заведение за лечение и 

болничен престой при внезапно, неочаквано, 

непредвидимо неразположение, болест или злополука, 

възникнали по време на действието на 

застрахователния договор;  

✓ Документирани необходими и целесъобразни 

транспортни разноски, при застрахователно събитие, 

за настаняване или преместване на застрахованото 

лице в лечебно заведение;  

✓ Спешна дентална помощ. 

 

 

Пълна информация можете да намерите в Общите 

условия на застраховката. 

 

  

 лечение и болничен престой при съществуващи 

хронични заболявания на осигурения; 

 хемодиализа и хемотрансфузия; 

 трансплантация на органи, тъкани и клетки; 

 планови неврохирургични, кардиологични и очни 

операции; 

 фертилитет ин витро; 

 лечение на СПИН; 

 болнична помощ на онкологично болни лица и 

на лица с психични разстройства; 

 оказване на неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве. 
 Други, подробно описани в Общите условия на 

медицинска застраховка за чужденци, 

пребиваващи в Република България. 

 

 

Има ли ограничения по   

покритието? 

 
!  Хронични заболявания, възникнали преди 

сключване на застраховката;  

!  Събития, възникнали вследствие неспазване на 

медицински препоръки; 

! Разходи за контролни прегледи, лечение или 

медицинска грижа, които не са спешна или 

неотложна медицинска помощ; 

!  Покриват се само събития, които са настъпили в 

рамките на срока на действие на застрахователната 

полица, респ. всички събития, настъпили извън този 

период не се обезщетяват. 

Пълна информация за изключенията и 

ограниченията може да намерите в Наредбата и 

Общите условия по „Медицинска застраховка за 

чужденци в България“. 
 



 

 

 

 

 

     

    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 действие на договора: 

- да уведомя Застрахователя при промяна на обстоятелствата от значение за риска; 

- в случай на промяна на посочения в застрахователната полица адрес, незабавно да уведомя Застрахователя. 

При настъпване на застрахователно събитие: 

- да уведомя незабавно (лично или чрез трето лице) Застрахователя и да предоставя подробна информация за 

събитието и обстоятелствата, свързани с него. 

- Да представя поисканите ми документи, свързани с установяване на причините и обстоятелствата за 

настъпване на събитието, основанието и размера на претенцията ми за изплащане на застрахователно 

обезщетение. 

 

  

  Кога и как плащам?   
При сключване на застрахователния договор трябва да заплатя посочената в него сума еднократно в пълен 

размер. Плащането може да бъде извършено по електронен или банков път. 

 

 
 

Кога започва и кога свършва покритието?  
Началото и края на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – ден, 

месец, година. 

 

 

Как мога да прекратя договора?  
 

                   Като заявя писмено желанието си затова пред Застрахователя с едномесечно предизвестие. Пълна 

информация се съдържа в Общите условия на застраховката..  


