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Раздел I. Какво са Специалните условия, какво застраховаме и какво е териториалното
покритие на застраховката?
Какво са Специалните условия?
1. Специалните условия по застраховка „Туристическа застраховка за България“ осигуряват застрахователна защита в областта на туризма.
Като Специални условия, те са неразделна част от Общите условия на застраховки „Злополука и Заболяване“, заедно с които са неразделна
част от застрахователния договор (полица). Те съдържат изискванията за страните, при които се сключва и действа застраховката. В тях ние
посочваме:
✓ Какъв е обхватът на застрахователно покритие и какво не покрива застраховката?
✓ Какво е териториалното покритие на застраховката?
2. Рисковете, срещу които предлагаме застрахователна защита, са групирани като основни и допълнителни, представени в „Раздел II. Какви
рискове покриваме със застраховката?“, описани по-долу.
3. Ние предоставяме покритие след като сте заплатили дължимата застрахователна премия.
4. Ние можем да сключим полицата за едно лице, семейство или група от лица.

Какво застраховаме?
5. С тази застраховка ние, „Дженерали Застраховане“ АД, се обръщаме към Вас в качеството Ви на Застраховащ - лицето, с което сключваме
договора за застраховка. Застраховащият може да бъде и Застрахован.
6. Ние Ви предоставяме застрахователна защита за периоди на краткотраен отдих или туризъм, осъществявани през празнични и почивни
дни, ваканции или отпуск и през времето на спортуване, за вероятността да настъпи/ят събитие/я, в резултат на което/които през срока на
действие на застраховката биха могли да бъдат претърпени или извършени:
✓ Смърт от злополука
✓ Медицински разходи от Злополука и Акутно заболяване
✓ Разходи за издирване, спасяване и транспортиране от Злополука и Акутно заболяване
✓ Спешна дентална помощ при Злополука и остър възпалителен процес в устната кухина.

Кого застраховаме?
7. Ние застраховаме български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България на законно основание, осъществяващи
туризъм:
✓ на възраст над 6 месеца до 75 гoдини към датата на начало на застраховката.
8. Застрахованият трябва да бъде в добро здравословно състояние, което му позволява да пътува, и да не предприема пътуване в
нарушение на лекарско предписание.

Какво е териториалното покритие на застраховката?
9. Териториалното покритие е Република България.

Раздел II. Какви рискове покриваме със застраховката?
10. Застраховката покрива следните основни и допълнителни рискове, посочени в застрахователната полица:
10.1. Основно покритие:

Покрити рискове
Смърт от злополука
Медицински разходи, извършени вследствие злополука или акутно
заболяване
Ние ще възстановим, реално извършени от Вас медицински
разходи, които са част от лечение, извършено по лекарско
назначение, включително:
✔ за оказване на спешна или първа медицинска помощ, вследствие
злополука или акутно заболяване;
✔ необходимост от амбулаторно и/или стационарно лечение, в найблизкото лечебно заведение, до което сте били транспортирани
непосредствено
след
злополуката/проявата
на
акутното
заболяване.

Застрахователна сума / Лимити на отговорност
Ние изплащаме сумата от 1 000.00 лева, разпределена по равно
между законните наследници на застрахованото лице.
По този риск Вие може да изберете следните опции:
✔ 2 000.00 лева ✔ 5 000.00 лева ✔ 10 000.00 лева

В обхвата на избрания от Вас лимит се включва подлимит от 100.00
лева, за възстановяване на разходи за лекарствени продукти и
медицински консумативи.

„Дженерали Застраховане“ АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 68, ЕИК 030269049 и притежава
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение № 1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане“ АД е
част от Група Дженерали, вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.
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Разходи за издирване, спасяване и транспортиране от мястото на
застрахователното събие до най-близкото лечебно заведение
Разходи за транспортиране (репатриране) на тленните останки на
застраховано лице, чрез специализирано транспортно средство до
погребална агенция на територията на Република България

Разходите се покриват до размера на избрания лимит за
„медицински разходи“.
500.00 лева подлимит, попадащ в обхвата на лимита за
„медицински разходи“.
150.00 лева подлимит, попадащ в обхвата на лимита за
„медицински разходи“.

Спешна дентална помощ

10.2. Допълнително покритие - По Ваш избор и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия може да се включат в

застрахователната полица:

Покрити рискове

Застрахователна сума / Лимити на отговорност

Дневни пари за болничен престой вследствие злополука или акутно
заболяване

Ние изплащаме по 15.00 лева, за всеки ден болничен престой,
отразен в епикриза, издадена от лечебно заведение за болнична
помощ, но за не повече от 150.00 лева и не повече от 10 дни, за
срока на застраховката.

Практикуване на зимни спортове и/или участие в организирани
любителски спортни състезания

Ние ще покрием и събития, настъпили в следствие практикуване на
зимни спортове и/или участие в организирани любителски спортни
състезания.

Смърт от злополука (допълнително
увеличаване на застрахователната сума)

Ние изплащаме допълнителна застрахователна сума от 5 000.00
лева, разпределена по равно, между законните наследници на
застрахованото лице.

избираема

опция

за

Раздел III. Какви рискове не застраховаме?
11. Наред с Изключените рискове съгласно Раздел V на Общите условия за застраховки „Злополука и Заболяване“, по тази застраховка не
покриваме вреди, настъпили в резултат от рискове, проявили се поради или във връзка с:
11.1.
които нямат отношения към акутното заболяване / последиците от злополука, от което / които Вие
сте лекуван.
11.2.
за лечение на заболяване, което е било цел на предприетото пътуване.
Медицински разходи
11.3.
за медицински изделия, при оперативни интервенции, помощни средства и/или средства за
корекция на слуха или зрението.
поемани от Министерство на здравеопазването, НЗОК, осигурители или други застрахователи,
правителствена/национална, общинска, обществена или частна здравна програма или работодател,
както и разходи, извършени от застрахования вследствие на самоволен отказ от лечение, провеждано
по реда/алгоритъма, на която и да е от визираните програми.
11.4.

Разходи и/или обезщетения

12. Ние може да покрием някои от рисковете, които не застраховаме, срещу заплащане на допълнителна премия. Това се отразява изрично в
полицата или в добавък към нея.
13. Могат да бъдат договорени и други рискове, срещу заплащане на допълнителна премия.

Раздел IV. Какво означават термините и дефинициите в тези Специални условия?
По смисъла на тези Специални условия:
Какво е злополука?
14. Злополука е всяко събитие, довело до смърт или телесно увреждане на застраховано лице в резултат на непредвидени и внезапни
въздействия от външен произход, които застрахованото лице не си е причинило умишлено. Злополуката може да бъде определена по време
и място. Злополуката може да причини неработоспособност и/или смърт в срок до една година от датата на настъпването й.
Какво е акутно заболяване?
15. Акутно заболяване е остро, често внезапно и непредвидено настъпило нарушение на основните жизнени функции на организма, с бързо
прогресиране на симптоматиката, което може да доведе до тежки органични нарушения, инвалидност или смърт и изискващо
спешна/неотложна медицинска помощ. За тези нарушения се очаква да се повлияят бързо от адекватно лечение, насочено към
възстановяване на здравословното състояние, което е било преди нарушението.
16. За акутно заболяване признаваме случаите на:
16.1. Белодробни
заболявания:
✓ Белодробен
тромбемболизъм – микро,
макро форма;
✓ Спонтанен пневмоторакс
– субтотален, тотален;
✓ Бактериална пневмония
–
доказана
рентгенографично;
✓ Статус астматикус при
бронхиална
астма
–
състояние на астматични
пристъпи с голяма честота,
трудно овладяващи се от
лекарства
с
бронходилатативен ефект.

16.2. Сърдечно-съдови
заболявания:
✓ Остър
инфаркт
на
миокарда;
✓ Нестабилна стенокардия;
✓ Нововъзникнали ритъмни
нарушения на сърдечната
дейност – с постоянен
характер;
✓ Дисекираща аневризма
на аортата;
✓ Остър тромбофлебит, с
или без тромбоза на голям
кръвоносен съд.

16.3. Заболявания
на
отделителната система:
✓ Остър гломерулонефрит
или пиелонефрит;
✓ Остра бъбречна колика
при
бъбречнокаменна
болест (всеки нововъзникнал
пристъп
с
болкова
симптоматика, независимо
от давността на бъбречната
литиаза);
✓ Остра
бъбречна
недостатъчност, възникнала
внезапно, без предшестваща
анамнеза
за
хронична
бъбречна недостатъчност.

16.4. Заболявания
на
стомашночревния тракт:
✓ Кръвоизлив от съществуваща язва на стомаха или на
дванадесетопръстника;
✓ Остър
холецистит
(жлъчна колика);
✓ Остър
гастроентероколит;
✓ Руптура на овариална
киста;
✓ Остър апендицит;
✓ Илеус – остър, подостър;
✓ Инвагинация на тънко
черво, на колон, на ректум;
✓ Остър перитонит;
✓ Мезентериална тромбоза.

16.5. Заболявания
на
ендокринната система:
✓ Кетоацидоза при захарен
диабет,
независимо
от
продължителността му и
вида:
неинсулинозависим;
инсулинозависим, или при
продължително повръщане.
16.6.
Заболявания на
мозъчно-съдовата
система:
✓ Остро нарушение на
мозъчното кръвообращение
–
инсулт
(исхемичен,
хеморагичен), включително и
от
аневризма
на
магистрален мозъчен съд.

17. Медицински разходи са необходими, обичайни и разумни разноски, извършени за лечение на последиците от настъпила злополука или
акутно заболяване, проявено за първи път, в периода на застрахователното покритие. Покрити по застраховката са разходите за медицинска
помощ извършени до 15 дни от датата на злополуката или от проявата на акутното заболяване.
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Специални условия за застраховка „Туристическа застраховка за България” на „Дженерали Застраховане“ АД
Какво включват разходите за медицински услуги?
Извънболничната и болнична помощ за установяване на диагноза и лечение на акутно заболяване или последиците вследствие на злополука:
а) медицински услуги: прегледи и/или изследвания, манипулации и хирургично лечение, осъществени в амбулаторни условия; стационарно
лечение в болнични условия;
б) лекарствени продукти и медицински консумативи, необходими за амбулаторни или стационарно лечение;
18. Спешна дентална помощ е отстраняване на силна болка вследствие нараняване при злополука или остър възпалителен процес в устната
кухина, за които е поставена точна диагноза (пулпит, периодонтит, абсцес).
Какво включват разходите за стоматологични услуги?
Лечение на травматично увредени зъби; инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина; изваждане на внезапно счупен или дълбоко
разрушен зъб, включително анестезия; неотложни състояния след горепосочените процедури.
Не се считат за Спешна дентална помощ следните случаи: изграждане на зъб, зъбопротезиране, естетично протезиране, премахване на
зъбен камък, лечение на пародонтоза, физиотерапевтични и ортодонстки услуги.
19. Какво включват разходите за издирване, спасяване и транспортиране?
Включват разходите за издирване, спасяване и транспортиране на застрахован до най-близко лечебно заведение на територията на Република
България - услугата се предоставя от Планинската спасителна служба към БЧК, центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или лечебно
заведение, чиито основен предмет на дейност включва, оказване на спешна медицинска помощ.

Раздел V. Какво още трябва да знаете за застраховката?
20. Ние възстановяваме действително извършените разходи срещу предоставени разходни документи по реда на възникването им до
изчерпване договорения лимит.

Какви докумeнти е необходимо да представите при настъпване на застрахователно
събитие?
21. За установяване на основанието и размера на претенцията си, Застрахованият (третото ползващо се лице или наследниците на
Застрахования) ни представя, описаните в Приложение № 1 към т. 60 от Общите условия на застраховки „Злополука и заболяване“ писмени
доказателства, свързани с установяване на съответното събитие и размера на вредите.
Допълнително изискваните по тази застраховка документи, които следва да ни бъдат представени, наред с тези по Приложение № 1, за
плащане на застрахователни суми или застрахователни обезщетения са: документ, удостоверяващ резервация, карта, билет, доказващ
ползването на краткотраен отдих, туризъм или практикуване на спорт.

Кога са приети и влезли в сила тези Специални условия?
Настоящите Специални условия са приети от Управителния съвет на „Дженерали Застраховане“ АД с Протокол № 50 от 30.11.2015 г. и са
изменени с Протокол № 13 от 24.03.2021 г., в сила от 27.08.2021 г.
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