
 

Туристическа застраховка за България 
Информационен документ за застрахователен продукт 

 
Дружество:                                                  Продукт: „Туристическа застраховка за България“  
„Дженерали Застраховане“ АД  
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г. 

 
[Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Туристическа застраховка за България“. Моля, имайте 
предвид, че пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в Общите условия за застраховки 
„Злополука и заболяване“ и специалните условия на застраховката, застрахователната полица и останалите приложения към нея.] 

 

Какъв е този вид застраховка? 
Застраховка „Злополука“ за лица, осъществяващи туризъм на територията на Република България. 
 

 

 

Какво покрива застраховката? 
Застраховката предоставя застрахователна защита 
за периоди на краткотраен отдих или туризъм, 
осъществявани през празнични и почивни дни, 
ваканции или отпуск и през времето на спортуване, 
за вероятността да настъпи/ят събитие/я, в резултат 
на което/които през срока на действие на 
застраховката биха могли да бъдат претърпени или 
извършени: 

✓ Смърт от злополука 

✓ Медицински разходи от Злополука и Акутно 
заболяване 

✓ Разходи за издирване, спасяване и 
транспортиране от Злополука и Акутно заболяване 

✓ Спешна дентална помощ при Злополука и остър 
възпалителен процес в устната кухина. 

 

 Какво е териториалното покритие? 
✓ Република България 

 

Какви са моите задължения? 

• При настъпване на застрахователно събитие, 
Застрахованият (съответно третото ползващо се лице или 
наследниците на Застрахования) предявява пред 
Застрахователя писмена претенция за изплащане на 
застрахователна сума или застрахователно обезщетение. 
Застрахователната претенция се предявява в писмена 
форма, чрез формуляр, по образец на Застрахователя. 
Претенцията може да бъде подадена както в централното 
управление на Застрахователя, така и в която и да е негова 
главна агенция или генерална агенция в страната. 
Претенцията може да бъде подадена също по пощата на 
адреса на централното управление на Застрахователя или 
ако в договора е уговорено – и по електронен път. 

• При настъпване на събитие, което може да доведе до 
предявяване на претенция, Застрахованият е длъжен да 
вземе всички възможни мерки, които са в неговите сили и 
възможности, за да не настъпи влошаване на здравословното 
му състояние. 

• Подробна информация какви са задълженията на 
застрахования в Специалните условия по застраховката. 
 

 

   
 

 

Какво не покрива застраховката? 
 
Медицински разходи: 

 които нямат отношения към акутното заболяване / 
последиците от злополука, от което / които Вие сте 
лекуван. 

 за лечение на заболяване, което е било цел на 
предприетото пътуване. 

 за медицински изделия, при оперативни 
интервенции, помощни средства и/или средства за 
корекция на слуха или зрението. 
 
Разходи и/или обезщетения: 

 поемани от Министерство на здравеопазването, 
НЗОК, осигурители или други застрахователи, 
правителствена/национална, общинска, обществена 
или частна здравна програма или работодател, както и 
разходи, извършени от застрахования вследствие на 
самоволен отказ от лечение, провеждано по 
реда/алгоритъма, на която и да е от визираните 
програми. 

 

 Кога и как да платя? 
Застрахователната премия се заплаща еднократно при 
сключване на застраховката. 

   
 

 

Има ли ограничения на покритието? 

! Подробна информация какво не покрива 
застраховката мoже да бъде намерена в Изключените 
рискове съгласно Раздел V на Общите условия за 
застраховки „Злополука и Заболяване“. 

 

 
 

 

Кога започва и свършва покритието? 

Периодът на застрахователно покритие започва да тече от датата и часа, посочени за начало на същия в полицата, при 
условие че е платена цялата застрахователна премия. Застрахователното покритие изтича на датата и часа, посочени в 
полицата за негов край или в момента на предсрочно прекратяване на застраховката. 

 
 

 

Как мога да прекратя договора? 

Застрахованият може да подаде искане за прекратяването на полицата не по-късно от края на работния ден на датата, 
посочена в полицата за начало на срока. В този случай полицата се прекратява от получаването на искането за прекратяване. 
Застрахователят връща застрахователната премия, като удържа административните си разходи. 

 
„Дженерали Застраховане“ АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 68, ЕИК 030269049 и притежава 
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение № 1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане“ АД е 
част от Група Дженерали, вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 


