
  

 

Застраховка „Медицинска застраховка за чужденците, които 

пребивават краткосрочно или продължително в Република 

България или преминават транзитно през страната“ 
Информационен документ за застрахователния продукт  
Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве АД 

Република България, гр. София 1172, бул. „Г.М.Димитров“ номер едно 

За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 16 406 

Лиценз за извършване на застрахователна дейност №548-ОЗ/11.07.2013 г. 

Актуалният информационен документ на застраховка „Медицинска застраховка за 

чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или 

преминават транзитно през страната“ може да намерите на www.dallbogg.com 

 

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Медицинска застраховка за чужденци, които 

пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през 

страната“ е българският. 
 

Какъв е този вид застраховка? 
 

Застраховка „Медицинска застраховка за чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително 

в Република България или преминават транзитно през страната“ се сключва от чужденци, които 

пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея, 

за времето на пребиваването им в страната. 

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

 Покриват се действително извършените медицински 

разходи за неотложна и спешна медицинска помощ 

при внезапно, неочаквано, непредвидимо 

неразположение, болест или злополука по време на 

действието на застрахователния договор; 

 Разходи за дентална помощ – покритието обхваща 

само спешно възникнали; 

 Документирани, необходими и целесъобразни 

транспортни разноски за настаняване или 

преместване на застрахованото лице в лечебно 

заведение; 

 Застрахователната сума по настоящата застраховка е 

с лимит 60 000лв. 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

 Лечение и болничен престой при съществуващи 

хронични заболявания на осигурения; 

 Хемодиализа и хемотрансфузия; 

 Трансплантация на органи, тъкани и клетки; 

 Планови неврохирургични, кардиологични и очни 

операции; 

 Фертилитет ин витро; 

 Лечение на СПИН; 

 Болнична помощ на онкологично болни лица и лица с 

психични разстройства; 

 Лечение на алкохолизъм и наркомания; 

 Задължителна имунизация: 

 Пластични козметични операции и други козметични 

медицински услуги; 

 Оказване на неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве; 

 Подготовка и участие в спортни състезания; 

 Всички изключения, описани в Общите условия на 

застраховката. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 Застрахователни суми и обезщетения се изплащат до 

размера на застрахователната сума договорена в 

полицата; 

 В зависимост от целта на пребиваване в Република 

България се прилага завишение; 

 Ако лицето е с утежнен риск /придобита степен на 

инвалидност/ и според възрастта му, се прилага 

завишение. 
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Териториално покритие по застраховката? 

 

 Застраховката има действие само на територията на Република България. 

 

Задължения на Застрахования? 

 

 При сключване на застрахователния договор да съобщи съществени обстоятелства, които са му известни и са от 

значение за оценката на риска; 

 По време на действие на договора да обяви пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства; 

 При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице е длъжно в срок от 24 часа да уведоми Застрахователя; 

 Да предостави необходими документи, удостоверяващи настъпването на събитие. 

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Застрахователната премия e дължима еднократно. 

Премията се заплаща в брой или по банков път. 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

 

Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се 

прекратява в 24:00 ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата дължима 

премия. 

Максималният срок, за който може да се сключи застрахователния договор е 1 /една/ година, а минималният 1 /един/ 

ден. 

 

Как мога да прекратя договора? 

 

Застраховката може да бъде прекратена с едномесечно писмено уведомление до Застрахователя. 

 

 

 

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна 

информация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка 

„Медицинска застраховка за чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или 

преминават транзитно през страната“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват 

неразделна част от застрахователния договор. 


