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Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД
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ОЗ от 15 април 2016 г.
Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на застрахователя: www.ehif.eu.
Този документ представя обобщена информация за нашата застрахователна полица „Вие Пътувате – Помощ при пътуване в чужбина“.
Преддоговорната информация и пълното договорно споразумение е предвидено в документите, свързани със застрахователния
договор, предоставени на клиента, като например: Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката осигурява денонощна помощ, чрез асистанс обслужване и гарантира плащане на направените разходи на български
и чуждестранни граждани при пътуване или престой извън страната на постоянното им местоживеене.
Какво покрива застраховката?
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ
✔ Медицински разноски вследствие
злополука или акутно заболяване,
включително спешно зъболечение.
✔ Транспортиране и Репатриране;
✔ Дневни пари за болничен престой;
ДОПЪЛНИТЕЛНИ /избираеми/ РИСКОВЕ
✔ Смърт вследствие злополука;
✔ Трайна загуба на работоспособност
вследствие злополука;
✔ Кражба на личен багаж;

Какво не покрива застраховката?
✖При пътуване с лечебна цел на Застрахования;
✖За събития, умишлено причинени от Застрахования;
✖Събития при употреба на алкохол, наркотици,
опиати, стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества
и други подобни;
✖Предшестващи заболявания;
✖ Психични заболявания или депресии, включително
ако те са в резултат на настъпила злополука или
акутно заболяване;
✖ Сбиване, умишлено самонараняване или излагане
на опасност, освен в случаите на самоотбрана,
спасяване на човешки живот или имущество;
Има ли ограничения на покритието?
! Лица на възраст над 70 години се застраховат
само за основни рискове и при договаряне;
! Лица под 14 годишна възраст не се застраховат за
риска „смърт вследствие злополука”.
! За лица над 70 години, Застрахователят покрива
медицински разноски вследствие акутно заболяване с
лимит до 1000 евро/щатски долари
! Лимитът на отговорност за спешна стоматологична
помощ е 350 евро/щатски долари общо за всички
събития в рамките на срока на застрахователната
полица.

Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която
Застрахованият има постоянно местоживеене или седалище
Какви са задълженията ми?
- Да определя застрахователната сума във валута и да я посоча;
- При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката, аз или мой
представител да уведомим Асистанс компанията в срок от 24 часа;
- Да изпълня указанията, дадени ми от Асистанс компанията или застрахователя;
- Да уведомя застрахователя в посочения в Общите условия срок след завръщането ми в страната в случай, че
сам съм заплатил медицинските разноски.
Кога и как плащам?
Премията се начислява в евро или щатски долари и се заплаща в лева, по фиксинга / курса на БНБ за деня на
сключване на застраховката.
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица, освен ако не
е договорено друго.
Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е от 1 ден до 1 година, в зависимост от продължителността на пътуването
(пребиваването) на Застрахования извън територията на Р. България.
При многократни пътувания в чужбина може да се сключи мултитрип застраховка.
Мултитрип полицата се сключва за многократни пътувания в рамките на една година, като застрахователното
покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 31 дни, 62 дни или 93 дни, считано от датата на пресичане на
границата на Република България до датата на пресичане на границата при завръщане.
Застраховката влиза в сила от 00.00 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.
Как мога да прекратя договора?
Застрахователят има право да прекрати застраховката, когато има извършена измама от страна на
Застраховащия и/или застраховката е сключена без знанието на Застрахованото лице.
Застрахователната полица се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена.
Застрахователната полица се прекратява предсрочно при изчерпване на договорения лимит на отговорност в
резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения и суми.
Застрахователната полица може да бъде прекратена по искане на Застраховащия или Застрахования.

