
 
 
 
 
 

 

СЕРТИФИКАТ КЪМ 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ 
 
 

Този документ удостоверява, че Вие, като 

оправомощен ползвател на кредитна карта, издадена от 

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД сте застрахован от 

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД по застраховка „Помощ 

при пътуване и злополука при пътувания в цял свят” със 

застрахователна полица №150811001462/17.06.2012 г. 

 
Номерът на банковата Ви карта е номерът на инди-

видуалната Ви застраховка. Покритието в чужбина е  
в сила за неограничен брой пътувания в рамките на 
периода на застраховаката, с максимален срок на 
всяко отделно пътуване до 90 дни.  

Застраховката се активира при използване на кре-

дитна карта от страна на картодържателя за целите на 

конкретното пътуване в чужбина (напр. закупуване на 

билет за самолет, автобус или друг транспорт, ре-

зервация на хотел, рент-а-кар и други услуги, свързани 

с пътуването), а при настъпване на загуба или щета на 

имущество, условие за активиране на покритието е 

имуществото да бъде закупено чрез картата. 

 
 
Имайте предвид следното:  
 

Разходи в размер до 25 евро от покритието 
„Медицински разноски” са за сметка на 
Застрахования. В случай на разноски в по-
голям размер Застрахователят поема 
цялата сума на разноските. 

 
Първите 25 евро от всяка една щета за 
покритието „Загуба или увреждане на 
имущество” са за сметка на Застрахования. 
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В случай на застрахователно събитие (акутно за-

боляване или злополука) НЕЗАБАВНО се свържете с 

ДЕНОНОЩНИЯ телефонен център на Застрахователя: 

тел.: +359 2 92 67 222 или *7222 
e-mail: travel.claims.bg@generali.com,  

където на български или английски език трябва да 
уведомите координаторите за настъпилото събитие и 

от каква помощ имате нужда.  
При невъзможност да се обадите лично, това може 

да бъде направено от Ваш адвокат, от медицинско 

лице, или медицинско заведение, където получавате 

помощ от Ваш роднина или близък човек. 

 
Моля, не забравяйте да съобщите трите си 

имена, единен граждански номер и телефонен 
номер, на който да се свържат с Вас. 

 
Бъдете готови да предоставите поисканите от 

Застрахователя данни по полицата и документи, в 
това число: 
 

 копиe от документа за самоличност; 
 

фактури/квитанции, които да удостоверяват, че 

стойността на билета (билетите) за полета е за-

платена от Застрахования чрез банковата карта;  
 

 протокол за липсващ регистриран багаж, издаден от 
авиокомпанията – при загубен или забавен 
регистриран багаж; 

 

 фотокопие на билета за редовния полет; 
 

 писмено потвърждение на забавянето на полета от 
страна на авиопревозвача; 

 

 акт за смърт и удостоверение за наследници по 
закон (при смърт от злополука); 

документи, удостоверяващи обстоятелствата и 

причините за настъпване на застрахователното 

събитие, издадени от компетентните местни ор-

гани (полиция, съд, болница и др.) в зависимост 

от вида на събитието;  
 

медицински документи, рецепти, фактури и касови 
бележки, доказващи вида и размера на 
извършените медицински разходи.  

 
Този документ е неразделна част от Абона-

ментна Застрахователна полица № 
150811001462 /17.06.2012г. и от Общите условия 
за застраховка „Помощ при пътуване и злополука 
на притежателите на банкови карти за 
разплащане“ на Дженерали Застраховане АД.  
 
 
С осигурен първокласен асистанс от  
 

В случай че сте притежател на  
Кредитна карта Mastercard Business 
и VISA Business,  
Вашата застрахователна полица 

покрива следните рискове: 

 
1. Медицински разноски в чужбина, вследствие на 

Злополука с лимит на отговорност 15 000 евро  
2. Смърт от Злополука или трайна загуба на тру-

доспособност вследствие на злополука в чужбина с 
лимит на отговорност 5 000 евро  

3. Разходи за спешна стоматологична помощ в чужби-
на с лимит на отговорност 150 евро  

4. Разходи за медицинско транспортиране и репатри-

ране вследствие на злополука, вкл. транспортиране 

до болнично заведение и репатриране до България 

с лимит на отговорност 2 000 евро  
5. Разходи за репатриране на автомобил, вследствие 

на пътно-транспортно произшествие в България с 

лимит на отговорност до 25 км.  
6. Разходи за погребение вследствие на смърт от зло-

полука в чужбина с лимит на отговорност 500 евро 

7. Кражба чрез взлом или загуба на багаж с лимит на 
отговорност 200 евро в агрегат или 100 евро за един 
брой багаж  

8. Загуба на чекиран багаж с лимит на отговорност 500 
евро 


