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Продукт: „Отмяна

на пътуване“

Документът съдържа обобщена информация за застраховка „Отмяна на пътуване“. Пълната преддоговорна и договорна
информация за застрахователния продукт се съдържа в общите условия на застраховката, застрахователната полица и
приложенията към нея.
Какъв е този вид застраховка: При застраховка „Отмяна на пътуване“ се застраховат български и чуждестранни физически
лица при пътуването им в чужбина.

Какво не покрива застраховката?

Какво покрива застраховката?
Покриват се разходи за:

Не се застраховат:
Неизпълнение или неточно изпълнение на клаузите по
договора за организирано пътуване от страна на
Застрахования,
туроператора,
туристически
агент,
превозвач или хотелиер;
х Липса или ненавременно направена резервация или
плащане към туроператор, туристически агент, превозвач
или хотелиер;
х Смърт на близък роднина на Застрахования, когато
началото на пътуването е след повече от 90 дни след
датата на смъртта;
x Пътуване, което е предприето въпреки официалното
предупреждение и/или препоръки на Министерство на
външните работи на Република България или друг
държавен орган;
x Промяна в плановете на Застрахования, поради
финансови
обстоятелства,
включително
и
при
дисциплинарно уволнение;
x Липса на официално потвърждение на закъснението,
отмяната, прекъсването или удължаването на пътуването
от туроператор, туристически агент, превозвач или
хотелиер;
x Актуални или планирани стачки или протести, ако същите
се очакват в момента на сключване на застраховката;
x Всякакво нежелание или невъзможност на Застрахования
да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не
са налице медицински или немедицински причини,
покрити по условията на застраховката.
Х

√
√
√
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Отмяна на пътуването;
Съкращаване или прекъсване на пътуването;
Удължаване на пътуването;
Закъснение на самолетен полет

Има ли ограничения на покритието?
! Застраховат се групово или индивидуално физически
и психически здрави лица на възраст до 70 години;
! Лица на възраст над 70 години до 80 години се
застраховат при завишена застрахователна премия

! Лица на възраст под 14 /четиринадесет/ години и
недееспособни лица не се застраховат за рисковете Смърт от
злополука и Трайна загуба на трудоспособност от злополука
! Лица с трайна загуба на трудоспособност към датата на
сключване на застраховката над 50% не се застраховат за
рисковете от допълнителното покритие.

Къде съм покрит от застраховката?
Застрахователното покритие е валидно:
• За лица с обичайно местопребиваване/местоживеене в Република България, застраховката е валидна за
пътувания на територията на цял свят, включително и Република България;
• За чуждестранни граждани застраховката е валидна за пътувания само за територията на Република България.

Какви са задълженията ми? –
Застрахованото лице е длъжно:
• При настъпване на Застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да уведоми до 24 часа лично или чрез
трето лице Застрахователя или негов оторизиран представител /асистанс компанията/ и да изпълни всички негови
указания:
• Застрахованият е длъжен да съобщи на компанията следните данни: трите си имена, номерът и валидността на
застрахователната си полица, местонахождението си, описание на настъпилото събитие;
• Незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на посочения в застрахователната полица адрес и да
съобщи на Застрахователя новия си адрес;

Кога и как плащам?
В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата..
Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия.
Дължимата сума може да бъде платена:
• във всеки офис на ЗД „Бул инс“ АД;
• чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул инс“ АД, посочена в полицата;
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата при
условие, че е платена застрахователната премия и изтича в 24.00 ч на деня, посочен за край в полицата.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно, посредством мотивирано писмено уведомление,
като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от Застрахователя.

