
 

 
 

Застраховка „Туристическа застраховка за България”  
 

Информационен документ за застрахователен продукт 

Дружество: „ЗК България Иншуръс“ АД, Република България           Продукт: Застраховка  

                                                                                                                  „Туристическа застраховка за България” 
 

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 застраховка „Злополука и заболяване“ и Специалните условия на Туристическа застраховка за 

България. 

 

Какъв е този вид застраховка? 
По тази застраховка се обезщетяват на медицински разходи, направени от застрахования, които са възникнали във 

връзка с настъпила злополука и/или заболяване. Може да се използва при спортна или туристическа дейност в 

планината, както и за времето на краткотраен отдих и туризъм, извършвани през празнични, почивни дни, ваканции 

или отпуск, за времето на активен отдих или спортуване. 

   
               Къде съм покрит от застраховката? 

 

✓ Покриват се събития, настъпили на територията на Република България.  

 

 

             Какви са задълженията ми?   
 ─  При подписване на договора 

Да предоставя вярна и пълна информация, необходима за сключване на договора. 

Да определя застрахователната сума и да я посоча. 

Да заплатя застрахователната премия. 
 

 ─ При застрахователно събитие 

При настъпило застрахователно събитие да представя поисканите от Застрахователя доказателства за   

установяване на застрахователното събитие и последиците от него, както и за установяване размера на 

настъпилите вреди обезщетение. 

 

           Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 
 

        Основни покрития 

✓ Медицинско лечение на пострадало лице, вследствие 

на злополука или остро заболяване  

✓ Спасителни разноски  

✓ Репатриране на пострадало лице  

✓ Трайна загуба на работоспособност вследствие 

злополука над 10% 

✓ Временна загуба на работоспособност вследствие 

злополука  

✓ Смърт вследствие злополука 

 

Допълнителни покрития 

✓ Упражняване на екстремен спорт или хоби  

✓ Кражба чрез взлом и грабеж на личен багаж 

✓ Гражданска отговорност към трети лица 

 

 

Пълна информация можете да намерите в 

Специалните условия на застраховката.   

  

 Не се застраховат за риска „Смърт от 

злополука“ лица под 14-годишна възраст, лица 

над 70 години, както и недееспособни лица; 

 Не се застраховат лица със загубена 

работоспособност над 50%.  

 

Пълна информация можете да намерите в 

Специалните условия на застраховката. 

 
 

 

Има ли ограничения по   

покритието? 
!  Участие в организирани състезания, залегнали в 

спортните календари на съответните федерации или 

клубове;  

!  Упражняване на екстремен спорт или хоби, ако 

това не е договорено изрично в полицата; 

! Съзнателно излагане на опасност, самоубийство 

или опит за такова; 

! При подготовка, опит или извършване на 

престъпление, участие в побой или физическа 

саморазправа и др.   
 



 

 

 

Кога и как плащам?   
При сключване на застрахователния договор заплащам 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 краят на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – ден, 

месец, година. 

Началото на покритието влиза в сила в 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица като 

начало на застраховката, при условие че е платена премията. Краят на застрахователното покритие изтича в 

24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на застраховката. 

 

 

 

Как мога да прекратя договора?  
 

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

информация се съдържа в Специалните условия на застраховката. 


