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ОБЩИ УСЛОВИЯ  
НА ЗАСТРАХОВКА  

„ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА" 
 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАД БЪЛГАРИЯ, наричано по-нататък „Застраховател” 
сключва индивидуални и групови договори с български и 
чуждестранни лица. По смисъла на тези Общи условия страни 
по договора за застраховка са: 
Застраховател, Застраховащ и Застрахован; 
Застраховащият може да бъде физическо или юридическо 
лице; 
Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също 
лице или различни лица. 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 
1. Срещу платена застрахователна премия 
Застрахователят сключва застраховки „Помощ при пътуване”, 
като при настъпване на застрахователно събитие, изрично 
предвидено в настоящите Общи условия, се задължава да 
изплати застрахователно обезщетение или сума в 
договорените лимити, срокове и при условията на сключения 
застрахователен договор. 
2. Застраховката се сключва за български и чуждестранни 
физически лица и е валидна за територията, посочена в 
полицата, при условие, че държавата, в която е настъпило 
застрахователното събитие, не е държавата, в която 
Застрахованият има постоянно местоживеене. 

ІІІ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА  
3. Застраховат се физически и психически здрави лица. 
4. Лица на възраст над 70 години, както и лица с 
установена трайно намалена работоспособност 
(инвалидност) над 50% вкл. се застраховат при специални 
условия и заплащане на допълнителна премия.  

IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ  
5. Основни рискове: 
5.1. Медицински разноски вследствие злополука или 
акутно заболяване; 
5.2. Репатриране вследствие злополука или акутно 
заболяване; 
5.3. Спешна дентална помощ. 
6. Допълнителни (избираеми) рискове: 
6.1. Отмяна на пътуване 
6.2. Смърт и трайно намалена работоспособност 
вследствие злополука; 
6.3. Спасителни разноски; 
6.4. Дневни пари за болничен престой;  
6.5. Кражба, загуба или забавено доставяне на личен 
багаж;  
6.6. Гражданска отговорност към трети лица;  
6.7. Правна помощ;  

V. ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ 

7. ЗЛОПОЛУКА е събитие, настъпило внезапно под 
действието на външни сили от случаен и непредвидим 
характер, станало не по волята на Застрахования, на 
определено място и в определен момент по време на 
действие на застраховката, довело до смърт или телесно 
увреждане на Застрахования в резултат на механични, 
термични, химични или токсични фактори, които 
Застрахованият не си е причинил умишлено. За злополука 
се считат и случаите, довели до смърт или телесни 
увреждания на Застрахования при спасяване на човешки 
живот или имущество, както и такива в резултат на 
задължителни профилактични имунизации. Злополуката се 
изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, 
задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и 
скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и 
други подобни, вследствие на което настъпва загуба на 
работоспособност и/или смърт. 
8. АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ е внезапно, с остро начало и 
прогресивен ход влошаване на здравословното състояние 
на Застрахования, новопоявило се в срока на застраховката, 
както и непредвидено обостряне на съществуващо 
хронично заболяване, налагащо спешно лечение поради 
болковия характер и пряко застрашаващо живота на 
Застрахования. 
9. МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ вследствие злополука и 
акутно заболяване са: необходимите разходи за 
медицински прегледи, лечение или хирургическа 
интервенция; разноски за терапевтични и медицински 
средства, употреба на медицински уреди; за рентгенови и 
лабораторни изследвания; разходи за евакуация - 
транспортни разходи за превозване на Застрахования до 
най-близката или друга болница с цел оказване на спешна 
медицинска помощ; други разходи, свързани с лечението 
или диагностиката. 
10. РЕПАТРИРАНЕ е превозването на Застрахования или 
тленните му (кремирани) останки от страната (мястото) на 
злополуката или акутното заболяване или от болничното 
заведение, провело лечението до държавата (мястото) на 
постоянното му местоживеене. Необходимостта от 
репатриране се определя от медицинското заведение, 
провело лечението или от лекуващия лекар. 
11. СПЕШНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ е дентално лечение за 
спиране на остра внезапна болка на Застрахования само в 
случаите, когато тя се налага вследствие на покрита по тези 
условия злополука или спешно възникнали внезапни 
състояния при инцизия на абсцеси и флегмони в устната 
кухина, пулпит, изваждане на внезапно счупен или дълбоко 
разрушен зъб, включително анестезия, както и контролен 
преглед след тези услуги и при неотложни състояния след 
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използваните дентални процедури, включително разходите 
за предписаните във връзка с тях медикаменти.  
12. ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ е намалена 
в определен процент или напълно загубена способност за 
извършване на трудова дейност, вследствие нарушена 
функция на отделен орган или на целия организъм. 
Процентът на трайната загуба на работоспособност се 
определя от Застрахователно-експертна комисия на 
Застрахователя; 
13. СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ са разходите, направени за 
издирване, спасяване, оказване на първична медицинска 
помощ и транспорт, осъществени от организации, 
ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на 
Застрахован. 
14. ДНЕВНИ ПАРИ ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ е фиксираната в 
застрахователната полица сума, която Застрахователят 
изплаща на Застрахования за всеки ден болничен престой. 
15. БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ (ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ) е минимум 
24 часа престой на Застрахования в лечебно заведение за 
болнична помощ, извършено по лекарско предписание с цел 
неотложно изследване, консултация, диагностициране, 
лечение. 
16. ЛЕКАР е лице с висше медицинско образование, 
признато от действащото законодателство и квалифицирано 
да лекува в рамките на дадените му разрешителни 
пълномощия и медицинска подготовка. 
17. КРАЖБА НА ЛИЧЕН БАГАЖ е взломна кражба, 
извършена в средство за подслон, чрез разбиване на врати, 
ключалки или прозорци и други трайно направени прегради. 
Наличието на взломна кражба и списъкът на откраднатите 
вещи трябва да бъдат доказани с официален документ, 
издаден от местните полицейски органи. 
18. ЛИЧЕН БАГАЖ са необходимите лични вещи и 
предмети, пренасяни от Застрахования за задоволяване на 
личните му потребности през застрахователния период. 
18.1. Не се смятат за личен багаж материали и стоки, 
пренасяни с търговска цел, моторни превозни средства и 
тяхното оборудване, валута, чекове, служебни и лични 
документи, кредитни/дебитни карти, бижута, произведения 
на изкуството, колекции от всякакъв вид, марки и образци на 
стоки, планове, чертежи и проекти, предмети от благородни 
метали, специални екипировки и оборудване, животни, 
растения и всякакви други вещи, които не могат да се 
третират като личен багаж, необходим за времето на 
пътуването/пребиваването. 
19. ЗАГУБА НА ЛИЧЕН БАГАЖ е изгубване на багаж на 
Застрахования по време на пътуване с редовен въздушен 
транспорт и докато багажа е бил в държане на съответния 
превозвач (авиокомпания). 
20. ЗАБАВЕНО ДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧЕН БАГАЖ е пристигане 
със закъснение повече от 6 часа на багажа на Застрахования 
по вина на превозвача. 
21. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА е 
отговорността на Застрахования за причинени материални 
и/или нематериални вреди на трети лица. 

22. ПРАВНА ПОМОЩ е осигуряване на адвокатско 
съдействие и защита в рамките на договорен в полицата 
лимит в случай на предявен съдебен иск съгласно 
законодателството на съответната страна за щети, 
причинени на трети лица, от непредумишлени действия или 
в случай на открита съдебна процедура за неспазване на 
местните разпоредби с административен характер. 
23. ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ (при резервирани 
туристически пакети) e отмяна преди отпътуване или 
пропуснато пътуване поради (медицински или 
немедицински) причини, независещи от волята на 
Застрахования и непредвидими към момента на сключване 
на застраховката. По това покритие застрахователят ще 
възстанови до лимита в полицата на застрахования 
документално доказаните разходи, свързани с пътуване в 
чужбина и настаняване в хотел, екскурзии, обиколки и 
мероприятия, които са предварително заплатени от 
застрахования и той не може да си ги възстанови. 
Покритието се прилага към билети за редовни и чартърни 
линии на всички лицензирани транспортни компании, 
закупени на територията на Р България чрез туроператор, 
туристически агент или директно от превозвача. 
Възстановяват се разходи, направени от застрахования при 
условие, че това пътуване е отменено в резултат на: 
23.1. злополука, хоспитализация или телесно увреждане 
или смърт на застрахования или негов близък роднина, 
възпрепятстващи пътуването;  
23.2. увреждане на жилището на застрахования на 
територията на Р България в резултат на случайно 
(внезапно) събитие като пожар, природно бедствие или 
престъпление, което изисква присъствие на застрахования 
във връзка с действия, предприети от компетентните 
държавни органи; 
23.3. призоваване на застрахования в съда. 
23.4. Неочаквано прекратяване на договора от страна на 
работодателя, с изключение при изтичане на срочен 
договор или прекратяване на договора по взаимно 
съгласие. 
24. БЛИЗКИ РОДНИНИ са съпруг (а), деца, родители, братя и 
сестри, свекър/тъст и свекърва/тъща, зет, снаха, баба, дядо, 
членовете на семейството или домакинството на 
Застрахования, както и всички други лица, с които 
Застрахованият съжителства, както и лице, с което 
Застрахованият е възнамерявал да пътува, при условие, че 
същото лице е поименно упоменато в договора с 
туроператора или друг документ за резервацията. 

VІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ  
25. Застрахователят не покрива разходите на 
Застрахованото лице и не дължи застрахователно 
обезщетение или сума и не носи отговорност за следните 
случаи:  
25.1. Разходи, направени без одобрението на Асистанс 
компанията или Застрахователя; 
25.2. При пътуване с лечебна или консултативна цел на 
Застрахования; 
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25.3. Събития и/или разходи, наложили се или извършени в 
страната, в която Застрахованият има валидна здравна 
застраховка или живее постоянно; 
25.4. Предшестващи злополуки и/или предшестващи 
заболявания; 
25.5. Разходи, извършени в срока на застрахователната 
полица, но произтекли от събития, настъпили преди началото 
на застраховката; 
25.6. Употреба на упойващи, психотропни, наркотични, 
стимулиращи, дрогиращи вещества и други подобни, алкохол 
или алкохолно натравяне, независимо дали са в причинно 
следствена връзка с настъпването на събитието; 
25.7. Хронични заболявания, освен в случай на 
непредвидено обостряне, дотолкова сериозно, че да налага 
спешна медицинска помощ за спасяване живота на 
Застрахования. В този случай Застрахователят заплаща 
разходите само в частта за извеждане от критично състояние; 
25.8. СПИН или свързаните с установяването му 
задължителни или доброволни тестове, полово-предавани и 
венерически заболявания; 
25.9. Изкуствено оплождане, лечение на стерилитет, 
разходи за контрацептиви; 
25.10. Бременност, раждане, аборт или усложнения, 
свързани с бременност, освен когато те са предизвикани от 
настъпила злополука, покрита по тези условия; 
25.11. Дентална помощ, освен ако се налага вследствие на 
покрита по тези условия злополука или в случай на покритие 
по смисъла на т. 11; 
25.11.1. За лица над 70 години денталната помощ е изключен 
риск, като застрахователят не дължи обезщетение 
включително за случаите, посочени в т. 11; 

25.12. Изгаряне от слънчеви лъчи, освен ако не е 
договорено друго; 
25.13. Изгаряне от кварцови лампи и солариуми, 
приложение на козметични средства и процедури, 
козметична или ефективна хирургия за премахване на 
физически дефекти и аномалии; 
25.14. Психични заболявания или депресии, включително 
ако те са в резултат на настъпила злополука или акутно 
заболяване, лечение чрез психоанализа, психотерапия и 
други подобни, както и лечение на алкохолизъм, наркомания 
и други зависимости; 
25.15. Разходи за лечение и контролни прегледи, които не 
са наложителни и не представляват спешна медицинска 
помощ и могат да бъдат проведени при завръщане на 
Застрахования на територията на държавата, в която живее 
постоянно; 
25.16. Разходи, превишаващи приемливите и обичайни 
разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи 
за личен комфорт като самостоятелна стая, радио, телевизор; 
25.17. Разходи за ваксиниране и имунизация; 
25.18. Разходи за протези, импланти, коригиращи и 
помощни устройства или оборудване, очила, лещи, патерици, 
изкуствени крайници и т.н;  

25.19. Събития, умишлено причинени от Застрахования, 
(самонараняване, самоубийство или опит за такова), освен 
в случаите на самоотбрана, спасяване на човешки живот 
или имущество; 
25.20. Събития, свързани с извършване на престъпление 
от общ характер, включително при задържане на 
Застрахования от органите на властта; 
25.21. Война, агресия, революция въстание, преврат, 
военни и терористични действия, освен ако не са предмет 
на допълнително договаряне; 
25.22. Радиация, атомни и ядрени експлозии, 
замърсяване на околната среда, освен ако не са предмет на 
допълнително договаряне; 
25.23. Преднамерени действия от страна на 
заинтересовано (ползващо) лице. Ако има няколко 
ползващи лица, това важи само за дела на извършителя; 
25.24. Управление на МПС от Застрахования с нередовни 
документи; 
25.25. Кражба или загуба на валута, пари, бижута, чекове, 
пощенски марки, кредитни, дебитни и всякакви други 
банкови карти, билети за пътуване, ваучери, паспорти, 
ръкописи, планове, чертежи, проекти, счетоводни книги, 
тръжни книжа и други ценни книжа и лични документи, 
вещи, които не могат да се третират като личен багаж; 
25.26. Загуба или забавяне на багаж, който е задържан, 
конфискуван или основателно унищожен от митническите и 
полицейски власти; 
25.27. Глоби, неустойки, лихви и други санкциониращи 
плащания, наложени на Застрахования;  
25.28. Отговорност, произтичаща от собственост или 
ползване от или от името на Застрахования на какъвто и да 
е плавателен съд, летателен апарат, моторно превозно 
средство, друга вещ, чието съхранение и/или използване се 
извършва при спазване на специални изисквания за 
безопасност, вкл. от животно, за които Застрахованият 
отговаря.  
25.29. По риска ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ застрахователят 
няма да изплаща обезщетение при следните случаи: 
25.29.1. ако застрахователният договор е бил сключен по-
малко от 31 дни преди началото на пътуването; 
25.29.2. при отмяна на пътуване в резултат на 
бременност и всякакви последици, свързани с нея, 
включително прекъсване на бременност (аборт), освен в 
случай, че е извършен с цел запазване на здравето и живота 
на застрахования;  
25.29.3. при отмяна на пътуване вследствие на 
усложнение и влошаване на здравословното състояние на 
застрахования от предишни или хронични заболявания; 
25.29.4. при отмяна на пътуване от работодател или 
промяна на датите на пътуване от застрахования; 
25.29.5. при отмяна на пътуване вследствие на 
медицински указания срещу пътуването или препоръки 
застрахования да бъде хоспитализиран, направени преди 
резервацията на туристическия пакет; 
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25.29.6. неизпълнение или неточно изпълнение от страна 
на Застрахования на клаузите на договора за пътуване с 
туроператора; 
25.29.7. наложена карантина, епидемии, имащи 
особености на пандемия (обявена от Световната здравна 
организация), проявяваща се под тежка форма и висока 
вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или 
да доведат до налагане на ограничителни мерки с цел 
намаляване на риска от предаване на заболяването на 
населението; 
25.29.8. невъзможност на Застрахования да осъществи 
пътуването поради отказ да му бъде издадена виза, 
международен паспорт или друг документ, задължително 
изискван при пътуването или поради нормативна или 
административна забрана. 
26. Застрахователят може да поеме рискове по някои от 
изключенията в раздел VI при договорени специални условия 
и срещу заплащане на допълнителна премия. 

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
27. Застрахователна сума е сумата в евро или щатски 
долари, избрана от Застрахования/щия, за която е сключен 
застрахователният договор за едно лице. 
28. Отговорността на Застрахователя е до размера на 
договорения лимит по съответния риск, независимо от броя 
на настъпилите застрахователни събития в срока на действие 
на застраховката. 
29. Лимитът на отговорност за спешна дентална помощ е до 
150 евро или щатски долара за всяко събитие и 350 евро или 
щатски долара общо за всички събития в периода на 
застрахователната полица. 
30. При изплащане на обезщетение, застрахователната сума 
по съответния застрахователен риск се намалява 
(автоматично) със сумата на изплатеното обезщетение. 
31. В случай, че към датата на настъпване на 
застрахователното събитие Застрахованият има и други 
застраховки, покриващи същите рискове, отговорността на 
Застрахователя е пропорционална на отношението между 
договорения в застрахователната полица на „ЗАД БЪЛГАРИЯ” 
АД лимит и общият лимит за съответния риск по всички 
застраховки. 
32. По рисковете по т. 6.2. Застрахователят изплаща 
съответното обезщетение в пълен размер, съгласно 
условията на сключената застрахователна полица, 
независимо от броя на действащите към момента на 
събитието застраховки, покриващи същите рискове. 

VІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 
33. Застрахователната премия се определя по тарифи на 
Застрахователя в зависимост от включените в полицата 
застрахователни рискове, застрахователните суми, срока на 
застраховката и други съществени за оценката на риска 
обстоятелства. 
34. При определянето на застрахователната премия се 
прилагат завишения в зависимост от възрастта на 
Застрахования, за пребиваване в чужбина свързано с работа, 

за упражняване на спортове – аматьорски или 
професионално, състезания и тренировки, както и за 
покритие на изключени съгласно Общите условия рискове.  
35. Застрахователната премия се начислява в евро или 
щатски долари и се заплаща в лева, изчислена по 
централния курс на БНБ за деня на сключване на 
застраховката.  
36. Застрахователната премия се заплаща еднократно при 
сключване на застрахователната полица, освен ако не е 
договорено друго.  
37. Когато застрахователно събитие е настъпило преди 
застрахователната премия да е издължена изцяло от 
Застрахования, Застрахователят може да удържи 
неиздължената премия заедно с направените по 
застраховката административни разходи от размера на 
определеното застрахователното обезщетение. 
 
ІХ. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
38. Застраховката се сключва във формата на 
застрахователна полица по предложение (писмено или 
устно) на Застраховащия. Неразделна част от 
Застрахователния договор са настоящите Общи условия, 
всички анекси и добавъци към него, специални условия, ако 
са приети от страните, и всички писмени споразумения 
между тях по повод и във връзка със застраховката. 
39. Застраховката се сключва преди началото на 
пътуването. Полица, сключена след тази дата е невалидна. 
40. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както 
и данни за Застрахования/ите – име и ЕГН (или датата на 
раждане), както и друга информация, която според 
Застрахователя има значение за оценката на риска. 
41. По настоящите Общи условия се сключват групови 
или индивидуални застраховки. 
42. При групови застраховки прилагането на поименен 
списък към полицата е задължително. 
43. Застраховката влиза в сила от 0.00 часа на деня, 
посочен за начало и е валидна до 24.00 часа на деня, 
посочен за край в полицата, при условие, че е платена 
застрахователната премия.  
44. Застраховката се сключва за срок от един ден до една 
година в зависимост от продължителността на пътуването / 
пребиваването на застрахования в чужбина. 
45. При многократни пътувания в чужбина може да се 
сключи застраховка за времето на всички пътувания в 
рамките на срока на застрахователния договор. В такъв 
случай полицата се сключва за срок една година, като 
застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в 
рамките на 30 дни, 60 дни или 90 дни.  
46. Застрахователната полица се прекратява с изтичането 
на срока, за който е сключена.  
47. Застрахователната полица се прекратява предсрочно 
при изчерпване на договорения лимит на отговорност в 
резултат на изплатени или предстоящи за изплащане 
обезщетения и суми. 
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Х. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
48. Общите условия на Застрахователя обвързват 
Застрахования, ако са му били предадени при сключването 
на застрахователния договор. Приетите от Застрахования 
Общи условия са неразделна част от застрахователния 
договор. При несъответствие между застрахователния 
договор и Общите условия има сила уговореното в договора. 
49. Застрахователния договор може да бъде прекратен по 
искане на Застраховащия или Застрахования.  
49.1. Задължително условие за възстановяване на суми е 
полицата да е сключена за срок по-дълъг от един месец.  
50. При застраховки за многократно пътуване, когато 
полицата е влязла в сила, застрахователна премия не се 
връща, независимо какъв срок от застраховката е изтекъл.  
 
ХI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ 
НА ЗАСТРАХОВКАТА 
51.  Задължения на Застрахователя: 
51.1. Преди сключването на застраховката да предостави на 
Застраховащия/Застрахования предвидената в закона 
информация в подходяща писмена форма; 
51.2. Когато застрахователният договор се сключва чрез 
застрахователен брокер или застрахователен агент, 
информацията по т. 59.1 се предоставя от тях. 
52. Задължения на Застраховащия/Застрахования: 
52.1. При сключването на застрахователния договор, да 
обяви точно и изчерпателно съществените обстоятелства, 
които са му известни и са от значение за риска. 
 
ХІI. ДЕЙСТВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ, ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
53. В случай на застрахователно събитие Застрахованият 
е длъжен: 
53.1. Да уведоми Асистанс компанията или Застрахователя 
в срок (до 24 часа) на посочените в застрахователната полица 
телефони и да предостави номера на застрахователната 
полица, трите си имена, ЕГН, срок на действие на 
застрахователната полица, местонахождението и подробна 
информация за събитието;  
53.2. В случай, че Застрахованият е приет в лечебно 
заведение в състояние, в което е било практически 
невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, 
Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията 
или Застрахователя лично или чрез трето лице, в срок до 24 
часа от момента, в който състоянието му позволи, но преди 
напускане на медицинското заведение; 
53.3. Ако Застрахованият не изпълни задължението си да 
се свърже с Асистанс компанията в горепосочените случаи, 
Застрахователят има право да откаже да плати или частично 
да признае за плащане всякакви разходи във връзка с 
настъпилото събитие и оказаната помощ.  
54. По риска “Медицински разноски вследствие 
злополука или акутно заболяване” Застрахователят чрез 
Асистанс компанията осигурява на Застрахования, избира и го 
насочва към подходящо лечебно заведение или лекар, в 

зависимост от здравословното му състояние, осигурява 
транспорт до лечебното заведение при необходимост и 
заплаща действително извършените разходи за 
медицински прегледи, лечение, включително спешна 
дентална помощ, закупени медикаменти и пр., както и 
разходите за евакуация на Застрахования в рамките на 
договорения лимит. 
54.1. При отказ на Застрахования да изпълни някое от 
указанията на Асистиращата компания или лекуващия 
лекар, Застрахователят се освобождава от отговорност и 
последващите медицински и други разходи, считано от 
датата на отказа остават за сметка на Застрахования. 
55. При настъпване на застрахователно събитие или на 
определените в договора условия Застрахователят е 
длъжен да плати застрахователната сума, частта от нея или 
застрахователното обезщетение, определени в 
застрахователния договор.  
56. Задължението на Застрахователя да изплати суми в 
случай на смърт или неработоспособност се поражда, 
когато смъртта или трайната загуба на работоспособност са 
настъпили най-късно до една година от датата на събитието 
и са в причинна връзка с него; 
57. При настъпване на застрахователно събитие 
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или 
сума, както следва: 
57.1. при смърт вследствие злополука – на ползващите 
лица се изплаща договорената застрахователна сума. 
57.2. при трайна загуба на работоспособност вследствие 
злополука - на Застрахования се изплаща процент от 
застрахователната сума, равен на процента загубена 
работоспособност, определен от Застрахователно – 
експертна комисия (ЗЕК) на Застрахователя; 
57.3. при медицински разноски и репатриране 
вследствие злополука – Застрахователят изплаща 
действително извършените разходи за медицински 
прегледи, лечение, закупени медикаменти и пр., 
включително разходи за евакуация на Застрахования в 
рамките на договорения лимит и/или съответните разходи 
за превозването на Застрахования или тленните му 
(кремирани) останки от страната (мястото) на злополуката 
или от болничното заведение, провело лечението до 
страната (мястото) на постоянното му местоживеене; 
57.4. при спасителни разноски – изплащат се 
действително извършените разходи за издирване и 
спасяване на Застрахования, включително разходи за 
транспортиране на застрахования до медицинско 
заведение след спасяването му, до размера на договорения 
лимит; 
57.5. по риска “дневни пари за болничен престой” – на 
Застрахования се изплаща договорената в полицата сума за 
всеки ден болничен престой. 
58. В случай на смърт на Застрахования, когато в 
застрахователната полица не са посочени ползващи лица, 
за такива се считат законните наследници на Застрахования. 
59. Освидетелстването за трайна загуба на 
работоспособност се извършва от ЗЕК на Застрахователя 
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след окончателно и пълно стабилизиране на Застрахования, 
но не по-рано от три месеца от датата на злополуката и не по-
късно от една година след нея. 
60. Застрахователят не носи отговорност и не изплаща 
застрахователни суми и обезщетения за усложнения или 
смърт, настъпили след изтичане на една година от датата на 
злополуката. 
61. Професията на Застрахования не оказва влияние за 
определяне процента на трайна загуба на работоспособност. 
62. За изплащане на обезщетения Застрахованият или 
ползващите лица представят: 
62.1. Уведомление за настъпило застрахователно събитие,  
62.2. Застрахователна полица или друг документ, 
удостоверяващ наличието на сключена застраховка; 
62.3. Документи, доказващи настъпването на 
застрахователно събитие и извършените разходи  
62.4. Застрахователят може писмено да изиска 
представянето и на други документи в зависимост от 
характера на събитието. 
63. При настъпване на застрахователно събитие 
Застрахователят изплаща дължимото застрахователно 
обезщетение или сума в срок до 15 дни от датата, на която са 
представени поисканите доказателства за установяване на 
застрахователното събитие и размера на плащането. 
64. По риска Отмяна на пътуване е необходимо 
Застрахованият или негов упълномощен представител в срок 
до 5 работни дни от датата на настъпване на събитието да се 
свържат със Застрахователя и да предоставят подробна 
информация за събитието, както и съответните документи, 
които го доказват – по преценка на застрахователя в 
зависимост от вида на събитието.  
65. Когато Застрахователят има основание да откаже 
изплащане на застрахователно обезщетение по дадена щета, 
той е длъжен в посочения в т.63 срок да уведоми писмено 
Застрахования за мотивите относно отказа. 
66. В случай, че на Застрахованото лице бъдат 
възстановени суми от трето лице след получено 
обезщетение, Застрахованият е длъжен да уведоми 
Застрахователя и да върне изплатеното обезщетение или 
сума. 

ХIІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
67. Правоотношенията между Застраховащия, 
Застрахования и Застрахователя се уреждат от настоящите 
Общи условия и действащото законодателство в Р България. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХІV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
68. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е събитието, рискът от 
което е покрит и при настъпване на което Застрахователят 
изплаща застрахователна сума или обезщетение. 
69. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА е договорената сума, за 
която е сключен застрахователния договор и до размера на 
която Застрахователят е отговорен при настъпване на 
застрахователно събитие. 
70. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ е сумата, която 
Застрахователят се задължава да изплати на Застрахования 
при настъпване на застрахователно събитие. 
71. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ (вноска) е сумата, 
която Застраховащият дължи на Застрахователя като 
плащане по застрахователния договор. 
72. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА е срокът, през който 
Застрахователят  покрива поет риск и който е посочен в 
застрахователния договор (полица). 
73. ГРУПА е предварително формирана общност от 
лица със застрахователен интерес. Две и повече лица 
образуват група. 
74. ТРЕТО ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ е друго лице, посочено от 
Застрахования в застрахователния договор като имащо 
право да получи пълния размер или част от 
застрахователното обезщетение. 
75. ЗАСТРАХОВАН е физическото лице, което ползва 
застрахователното покритие по сключената застрахователна 
полица. 
76. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето (физическо или 
юридическо), което договаря условията на застраховката, 
сключва и подписва застрахователната полица и плаща 
определената застрахователна премия. 
77. ЗАСТРАХОВАТЕЛ е Застрахователно акционерно 
дружество  
78. Тези Общи условия, всички допълнителни 
споразумения и добавъци са неразделна част от 
застрахователния договор (полица). 
 
Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет 
на заседание, проведено на 04.07.2013 г., променени и 
допълнени на заседание, проведено на 30.04.2015 г. 


