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Мобилното приложение на Bulgaria Insurance за iPhone и Android ™ е иновативен и удобен 

мобилен инструмент, създаден за улеснение на клиентите и партньорите на компанията..

Мобилното приложение на Bulgaria Insurance е единственото по рода си на пазара, чрез което

клиентите на Компанията могат да използват вградена дигитална здравна карта (за 

идентификация в лечебните заведения от нашата мрежа), да сключат застраховка за пътуване

в чужбина и имуществена застраховка за дома.

Чрез приложението Вие можете също:

o Да се свържете се с нас по всяко време (24/7), като натиснете бутона "Контакт"

o Да проверите, намерите и навигирате до най-близките лечебни заведения в мрежата на 

България Иншурънс

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобилното приложение на Bulgaria Insurance Mobile може да се използва след инсталиране от Магазините за 

мобилни приложения

Play Store (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.bulgariainsurance.mobile&hl=bg

iOS App Store
https://apps.apple.com/us/app/bulgaria-insurance/id1097793201

** Приложението е достъпно само в App Store за iPhone и iPad

Необходим е достъп до Интернет за инсталиране на мобилното приложение. Приложението има само българска

версия.

Влизането в приложението е възможно чрез потребителско име и парола след регистрация.

България Иншурънс/Bulgaria Insurance 

ИНСТАЛИРАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.bulgariainsurance.mobile&hl=bg
https://apps.apple.com/us/app/bulgaria-insurance/id1097793201


ВХОД И РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е необходима след изтеглянето на приложението и 

отварянето му за първи път.

Регистрираните потребители влизат в Мобилно приложение с 

имейл адрес и парола.

Процесът на регистрация за нови потребители има два етапа:

Първи етап
o От екрана след изтегляне отидете на бутон за регистрация и 

започнете вашата регистрация

Екран след изтегляне



Първи етап

Въведете валиден имейл адрес

Въведете паролата

Потвърдете паролата

Отбележете, че сте прочели и сте съгласни с Уведомлението за 

поверителност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕО) 2016/679

Напишете трите си имена

Въведете номера на мобилния си телефон

Втори етап

Ще получите sms код, за да активирате вашата регистрация

Отбележете с ДА или НЕ, ако сте съгласни да получавате

известия и информация за Вашите застрахователни полици, 

сключени в ЗК България Иншурънс АД, чрез SMS или имейл.

Натиснете бутона „Продължи“

ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ



Главен екран и 

меню след 

регистрация

Отидете на екрана „Моят

профил“ и въведете

данните си в 

задължителните полета, 

за да активирате вашата

дигитална здравна карта

СЪДЪРЖАНИЕ



Вградената дигитална здравна карта се 

използва за идентификация в лечебните

заведения от нашата партньорска мрежа.

Ако имате здравна застраховка в Bulgaria 

Insurance, здравната ви карта е дигитална 

и е във вашия телефон.

Не е необходимо да носите пластиката 

всеки път, когато трябва да посетите някое

от лечебните заведения в нашата мрежа.

Само с един клик ще бъдете

идентифицирани и обслужени бързо и 

удобно.

ДИГИТАЛНА ЗДРАВНА КАРТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Лице Гръб



МЕНЮ



Всеки потребител, който е инсталирал приложението на мобилния си телефон 

и се е регистрирал, може бързо и лесно да намери най-близкото и удобно 

лечебно заведение в страната. Когато изберете „Навигирайте до това

местоположение“, ще бъдат визуализирани различни опции за навигация до 

избраното лечебно заведение от мястото, където се намирате в момента.

За да използвате навигационната функция, телефонът Ви трябва да е с 

включен GPS.

o Приложението Ви локализира и показва най-близките лечебни заведения, 

с които римаме сключен договор.

o Можете да изберете какъв тип местоположение да покажете

o Можете директно да настроите навигацията към избраното лечебно

заведение

o Можете да се свържете по телефона с избраното лечебно заведение или 

или с Центъра за обслужване на клиенти на България Иншурънс директно

чрез приложението

ПРОВЕРЕТЕ, НАМЕРЕТЕ И НАВИГИРАЙТЕ ДО НАЙ-БЛИЗКИТЕ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В МРЕЖАТА НА БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС



o Само с няколко клика можете да сключите

застраховка за пътуване в чужбина или да 

застраховате дома си директно чрез приложението, 

без да се налага посещение в наш офис.

o Можете свободно да изберете рисковете и най-

оптималната оферта за вас.

o Плащането на премията се извършва с валидна 

дебитна или кредитна карта и след това получавате

полицата на посочения от Вас имейл адрес.

o Ако имате здравна застраховка в България 

Иншурънс, можете да използвате предоставеният

Ви специален код за отстъпка от стандартната

тарифа.

ВЗЕМЕТЕ ЗАСТРАХОВКА ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНА

ЗАСТРАХОВКА ЗА ДОМА ДИРЕКТНО ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Застраховка 

при пътуване в 

чужбина

Имуществена 

застраховка за 

дома


