Застраховка „Заболяване”
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД
Адрес: гр. София 1407, ул. Цанко Церковски № 67 А, Лиценз № 948-ОЗ от 13.12.2013

Продукт: „Заболяване”

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 „ЗАБОЛЯВАНЕ“. 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?
Застраховка „Заболяване“ осигурява финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, насочени към опазване, поддържане и
възстановяване на здравето за определен срок, обем и обхват.
Застраховката осигурява договорено застрахователно обезщетение, във вид размер и на лицето, посочени в застрахователната полица, под формата
на медицински услуги и стоки или като парична сума. Полицата е групова или индивидуална.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

✔ рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с
финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки;
✔финансовото обезпечаване на здравни услуги и стоки, свързани с
профилактика на застрахованото лице, бременност, раждане и други;
✔финансовото обезпечаване и на други стоки и услуги, свързани със
здравно обслужване на застрахованото лице, включително транспорт,
специализирано обгрижване;
✔комбинация от покрития, от посочените в Приложение №1 към ОУ
Покрития за Медицински разходи и Допълнителни покрития между следните
три базисни нива:
1. Стандарт;
2. Голд;
3. ВИП.
✔Видът, обемът и обхватът на застрахователното покритие се описват в
застрахователната полица, в която изрично се посочват избраното ниво на
покритие, както и евентуалните специални договорености, в отклонение от
тях. Максималната стойност на всички застрахователни обезщетения в една
застрахователна година за едно застраховано лице се определя като обща
застрахователна сума / лимит на отговорност (под формата на обем и
обхват на услугите и стоките и/или като парична сума). За отделните
покрития се определят самостоятелни подлимити, като плащанията по всяко
от покритията не може да превишава определения за него лимит

✖спешна медицинска помощ, включително
изследвания и лечение;
✖ консултации, изследвания и лечение на
козметични и пластични операции, както и
козметичини медицински услуги и усложненията
след такова лечение;
✖ болести и последици от злополуки, настъпили
или влошили се поради злоупотреба с алкохол,
наркотици, упойващи вещества, стимуланти,
анаболни хормони или други вещества с характер
на допинг или чието лечение се влоши вследствие
на злоупотреба с тях, както и за мерки и лечение за
отказ от тях;
✖ лечение на наднормено тегло и затлъстяване,
смяна на пола, импотентност, нощна апнея,
хъркане, стерилитет, всички форми на изкуствено
оплождане;
✖ трансплантация и имплантация на органи, тъкани
и клетки, както и предшестващите и последващите
ги медицински изследвания, манипулации и
хирургични операции, както и усложненията след
такова лечение;
✖ изследвания и медицинско лечение на полово
предавани болести-вируса на ХИВ, Човешки
папилома вирус, луес, хламидии, микоплазми и др.
✖изследвания и лечение на психиатрични
заболявания и състояния, туберкулоза, вродени
аномалии, онкологични заболявания.
✖ хемотрансфузия, хемодиализа, лечение с кръв и
кръвни биопродукти, според Закона за кръвта и
кръводаряването.
✖лекарствени средства, медицински консумативи и
стоки, според Закона за здравето и Закона за
лекарствените продукти и медицински изделия,
които нямат издадено разрешение за употреба или
регистрация от Изпълнителната агенция по
лекарствата в Република България
✖ имплантация на механични, пластични и
електронни апарати, които заместват органи или
части от органи; медикаменти за лечение на
безсъние и хъркане; медицински изделия.

Има ли ограничения на покритието?

! Застраховат се лица, до определена с настоящите Общи условия
застрахователна възраст, в зависимост от вида на договора, съгласно чл.5.

Къде съм покрит от застраховката?

Застраховката има действие на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Застрахованият е длъжен:
Да се създава условия за неправомерно и недобросъвестно ползване на здравните услуги и/или стоки, предоставени от
застрахователя;
да уведоми незабавно Застрахователя за сключването на договор за здравна застраховка с друг Застраховател.
Други, подробно описани в Общите условия на застраховката.

Кога и как плащам?

Застрахователната премия се заплаща еднократно или на разсрочени вноски. В случаите на разсрочено плащане вноските от
застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор.

Кога започва и кога свършва покритието?

Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата, посочена за начало на същия в полицата, при условие, че е
платена цялата застрахователна премия или първата вноска- при разрочено плащане.
Застрахователното покритие изтича на датата, посочена в полицата за него край или в момента на предсрочно прекратяване на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?

- Договорът се прекратява с изтичане на застрахователния срок.
- Ако в едномесечен срок след подписването на полицата, застрахованото лице реши, че тя не отговаря на неговите нужди, то има
право да я прекрати с писмено заявление, подадено до застрахователя. При условие че не са били подавани застрахователни
искове, премията ще му бъде възстановена, с изключение на частта от нея, съответстваща на времето, през което застрахователят
е носил риск в пълен размер.
-По взаимно писмено съгласие между страните;
-Съгласно Общите условия.

