Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен
асистанс“ /Мулти трип/
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 „Помощ при пътуване в чужбина с
осигурен асистанс“ /МУЛТИ ТРИП/може да намерите на www.dallbogg.com

Приложимият закон към договора по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“
/Мулти трип/ е българският.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“ /Мулти трип/, за физически лица,
които пътуват в чужбина и която застраховка осигурява съдействие при злополука или внезапно
заболяване, също така покрива и медицински разходи.
Какво покрива застраховката?
 Клауза „Основно покритие“ – медицински разноски
вследствие на злополука, акутно заболяване или
спешна стоматологична помощ; репатриране;
 Допълнително покритие 1 – смърт вследствие
злополука, трайна загуба на трудоспособност
вследствие злополука, разходи за погребение в
чужбина при смърт вследствие на злополука или
акутно заболяване, дневни пари за болничен престой,
кражба на личен багаж, загуба или забавяне на личен
багаж, забавяне на полет, спасителни разноски;
 Разширено покритие – доставка на лекарства, разходи
за болногледач в дома след оперативно лечение,
разходи за медицинска сестра при подписани
манипулации след болнично лечение, кражба на
документи и др.

Има ли ограничения в покритието?








Какво не покрива застраховката?




При самолечение;
В случай, че Застрахования пътува с цел лечение в
чужбина или противно на лекарските препоръки;
Във връзка или по повод на това, че Застрахования
се занимава с опасни спортове и/или дейности,
описани в Общите условия към застраховката.



Обезщетението не може да надвишава договорената
застрахователна сума и лимит по отделните рискове.
Разходите над застрахователната сума и лимити за
са сметка на застрахованото лице;
Не се осигурява застрахователно покритие за
застрахованите лица, които не са български
граждани, в случай, че събитието настъпи на
територията на държавата на постоянното им
местоживеене;
Лица под 16 годишна възраст и лица над 75 годишна
възраст се застраховат само за риск „Основно
покритие“;
Не се застраховат лица с установена трайна загуба
на работоспособност /инвалидност/ над 50%;
В зависимост от целта на пребиваването в чужбина
се прилагат завишения към премията, съгласно
действащата тарифа;
Всички други описани в Общите условия към
застраховката.

Териториално покритие по застраховката?
 Териториалният обхват на застраховката е разделен на две зони:
Европа
Цял свят
Задължения на Застрахования?
 Свободно да избере покритите рискове;
 По всяко време с писмено предизвестие да прекрати действието на застрахователния договор, считано от датата на
получаването му;
 Всички други задължения описани в Общите условия на застраховката.

Кога и как се плаща застрахователната премия?
Застрахователната премия e дължима еднократно и се заплаща при сключване на застрахователния договор.
Не се допуска разсрочване на премията.
Размерът на премията се определя в евро и се заплаща левовата равностойност на курса на БНБ в деня на издаването
на полицата.
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 24:00ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата
дължима премия.
Максималният срок, за който може да се сключи застрахователният договор е една година (365 дни), а минималният 30 дни и за срок на престой в чужбина от 30 дни, 60 дни или 90 дни.
Как мога да прекратя договора?
Застраховката може да бъде прекратена с едномесечно с 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
„Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“ /Мулти трип/, които може да получите още преди сключване на
застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор.

