Застраховка ,,Туристическа застраховка’’
Информационен документ за застрахователен продукт
Продукт: Застраховка „Туристическа застраховка“
Дружество: ЗК ,,Лев Инс’’ АД Лиценз №98/06.01.2000г.
Адрес: Република България, гр. София, бул. Симеоновско шосе 67 А

Настоящият информационен документ съдържа и представя в обобщен вид най-важната информация и условията на продукта. Той
не отразява индивидуалните условия и договорености по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна
информация за застраховка „Туристическа застраховка" се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор и останалите
приложения към него (Oбщи условия, Предложение, Добавък, списък).

Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка, oбект на която е здравето, животът и телесната цялост на български и чуждестранни клинично здрави лица.

Какво покрива застраховката?
По тази застраховка се покриват събития настъпили с
турист или екскурзиант по време на морски, зимен,
културен, еко, конгресен и др. вид туризъм, както и
пътуване и почивка на територията на Р България.
Покрити рискове:
Клауза „Туризъм“:
✓ Смърт вследствие злополука за лица над 14
годишна възраст;

✓ Трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
✓ Временна неработоспособност вследствие злополука над
10 дни;
✓ Медицински разноски вследствие злополука или акутно
заболяване;
✓ Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
Клауза спасяване:
✓ Спасителни разноски вследствие злополука или
акутно заболяване:

✓ Медицински разноски и /или рапатриране вследствие
злополука или акутно заболяване;

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не дължи
настъпили при или по повод:

плащания

за

събития,

събития произтекли преди началото ма застраховката,
дори ако ползваната медицинска помощ е в рамките на
срока на застрахователната полица или събития,
настъпили след изтичане срока на застрахователната
полица;
събития, умишлено причинени от Застрахования;
професионално упражняване на зимни и летни
спортове;
разходи за ваксиниране и имунизация;
трансплантация на органи и тъкани;
други изключения, описани подробно в Общите
условия на застраховка „”Туристическа застраховка”.
Има ли ограничения на покритието?
! Застраховат се физически и психически здрави лица
на възраст до 85 години;
! Лица на възраст над 70 години до 85 години се
застраховат при завишена застрахователна премия;
! Не се покрива рискът „Смърт вследствие
злополука” за недееспособни лица и лица под 14
годишна възраст.

Къде съм покрит от застраховката?
✓ Застрахователният договор покрива събития настъпили с туристи на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
При подписване на договора
•
При сключване на застрахователния договор, Вие трябва да обявите точно и изчерпателно съществените
обстоятелства, за които Застрахователят изрично е поискал информация и които са Ви известни и са от значение за
оценка на риска.
По време на договора
•
Незабавно да обявите писмено пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключване
на договора, Застрахователят писмено е поставил въпрос, както и тези, които биха довели до повишаване на риска. За
незабавно уведомяване се счита уведомяването в седемдневен срок от узнаването за настъпването на съответното
обстоятелство;
•
Да уведомите писмено Застрахователя за всяка промяна на посочения в застрахователния договор адрес за
кореспонденция, адрес на електронната поща или телефон за връзка в седемдневен срок от промяната им;
•
Да заплащате застрахователната премия на уговорените в застрахователния договор дати на падежа й.
При застрахователно събитие
•
Да предоставите на Застрахователя при поискване, пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за
изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор трябва да платите общата дължима сума (в т.ч. застрахователна премия и
данък) в пълен размер.
Може да платите дължимата сума в брой, чрез АТМ или по банкова сметка. В случай, че плащането се извършва по банков
път, може да дължите допълнителни такси за банковия превод, съгласно тарифата на банката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застраховката влиза в сила от 0.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало на периода на застрахователно
покритие 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?
Застрахователният договор може да прекратите с писмено предизвестие, отправено до Застрахователя, с незабавно действие
или със срок на предизвестието, посочен в него, но не повече от седем дни.
При условие, че не е платено или не предстои да се изплати застрахователно обезщетение, Застрахователят връща само частта
от премията, за неизтеклата част от договора (ако е била вече заплатена от Застраховащия), но намалена с административните
разноски на Застрахователя за издаване на застрахователната полица.
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