
 

 
 

Здравна застраховка   
 

Информационен документ за застрахователен продукт 

Дружество: „ЗК България Иншуръс“ АД, Република България        Продукт: Застраховка „Health Care Platinum” 

                                                                                                                                           
 

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 и Специалните условия на застраховката. 
 

Какъв е този вид застраховка? 
По здравна застраховка „Health Care Platinum” се покриват разходи за здравни стоки и услуги, при необходимост от 

извънболнично или болнично лечение, прегледи при специалист или за възстановяване на разходи за лекарства и 

медикаменти, и други здравни услуги определени в застрахователния договор. Застраховката е предназначена и за 

български граждани, които не са здравно осигурени, както и за чуждестранни граждани без задължителната медицинска 

застраховка.   

               

                

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

 

           Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 

    

Покрития: 

 

✓ Извънболнично лечение 

✓ Болнично лечение, включително стойността на 

клиничната пътека при неосигурени лица или лица 

с прекъснати здравноосигурителни права 

✓ Онлайн медицински консултации с лекари и 

специалисти 

✓ Възстановяване на разходи за лекарствени 

средства и медикаменти по лекарско назначение 

във връзка с провежданото лечение на 

застрахованото лице и при доказана загуба на 

работоспособност над три дни.    

✓ Личен психолог - конфиденциално психологическо 

телефонно консултиране в случай на необходимост 

✓ Ало, Док© - бърз и персонален телефонен и онлайн 

достъп до съвет и препоръка от медицински 

експерти на Компанията по здравни въпроси 

 

Пълна информация можете да намерите в Общите и 

Специалните условия на застраховката. 

 

  

 Предшестващи и хронични заболявания и 

техните рецидиви; 

 Прегледи и изследвания, проведени с 

профилактична цел; 

 Медицински услуги, ползвани от 

Застрахования без координация от страна на 

Застрахователя; 

 Закупени лекарствени продукти във връзка с 

проведено профилактично лечение и/или 

лечение без загубена работоспособност. 
 Извършени разходи във връзка с 

поддържането на изкуствен живот за повече 

от 60 последователни дни, когато 

застрахованото лице е в трайно вегетативно 

състояние и го поддържат жив само чрез 

медицинска намеса, като например 

механична вентилация. 

 Други, подробно описани в Общите и 

специални условия на здравна застраховка 

„Health Care Platinum”. 
 
 

 

 

Има ли ограничения по   

покритието? 
 

!  Събития, възникнали вследствие неспазване на 

медицински препоръки; 

!  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 можете да намерите в Общите и 

Специалните условия на застраховката. 

 

 
 



 

 

 

 

     

    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 и Специалните условия на застраховката.  


