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Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на 
застрахователя: www.uniqa.bg, представлява кратко обобщение и не е изчерпателен. Пълната 
Преддоговорна и Договорна информация за продукта, включително детайли и специфики относно 
конкретни покрития, начин на плащане и т.н. се намират в други предоставени на клиента документи, като 
например: Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи в Република България е застрахователен продукт, 
разработен съгласно Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната 
застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, 
които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през 
страната. 

 
Какво покрива застраховката? 

Този вид застраховки покриват всички 
необходими медицински разходи, 
действително извършени от 
застрахования и/или лечебното 
заведение при внезапно, неочаквано и 
непредвидимо неразположение, акутно 
заболяване или злополука, възникнали 
по време на действието на 
застрахователния договор на 
територията на Република България. 

 
Тези разходи включват: 

 Разходи за медицинско 
лечение; 

 Разходи за медицинско 
транспортиране; 

 Разходи за спешно дентално 
лечение. 

 
Какво не покрива застраховката? 

 Няма ограничения относно възрастта 
на застрахованите лица. 

 
Има ли ограничения на покритието? 

 Вродени аномалии; 

 Козметични и пластични операции; 

 Хронични заболявания, възникнали 
преди сключване на застраховката; 

 Разходи за контролни прегледи, 
лечение или медицинска грижа, които 
не са спешна или неотложна 
медицинскa помощ; 

 Събития, настъпили при употреба на 
алкохол, наркотици или опиати; 

 Природни бедствия; 

 Участие на застрахованото лице като 
професионалист или аматьор във 
високорискови и опасни дейности; 

 Събития, възникнали вследствие 
неспазване на медицински препоръки; 

 Други, подробно описани в Общите 
условия на медицинска застраховка за 
чужденци, пребиваващи в Република 
България. 

http://www.uniqa.bg/
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Какви са задълженията ми? 

 Застрахователната премия трябва да бъде платена изцяло. 

 

Кога и как плащам? 

Застрахователната премия се заплаща еднократно. Имате възможност да извършите плащането на 
каса или чрез банков превод. 

В застрахователната премия са включени всички разходи на застрахователя, в това число разходите 
за дейността по разпространението на застрахователния продукт. 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

Застрахователният договор влиза в сила в 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната 
полица като начало на застраховката, при условие, че е платена премията. 

Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица за край на 
застраховката. 

 
Как мога да прекратя договора? 

Застраховката може да се прекрати от застраховащия по всяко време от срока на договора с 
едномесечно писмено предизвестие. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Къде съм покрит от застраховката? 

 Застрахователното покритие е валидно единствено на територията на Република България. 


