Медицинска застраховка
за чужденци, пребиваващи в
Република България

Информационен документ за застрахователен продукт
Продукт: Медицинска
застраховка за чужденци

Дружество: ЗК „УНИКА Живот“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 27 – ЖЗ от 10.08.1998 г.
и лиценз № 1034 – ЖЗ от 24.10.2012 г.

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?

Има ли ограничения на покритието?

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.





Застраховката се сключва за минимален срок
1 /един/ ден и максимален срок е 1 / една/
година.
Застрахователният договор на чужденци,
които пребивават краткосрочно в Република
България или преминават транзитно през
страната, не може да бъде сключен за срок,
по-дълъг от 90 дни.
Застрахователният договор на чужденци,
които пребивават продължително в
Република България, не може да бъде
сключен за срок по-дълъг от една година.

Какво не покрива застраховката?
! Здравни услуги, потребността от които
е възникнала вследствие на минали
заболявания;
! лечение и болничен престой при
съществуващи хронични заболявания на
застрахования
! трансплантация на органи, тъкани и клетки;
! планови неврохирургични, кардиологични и
очни операции;
! фертилитет, ин витро;
! хемодиа лиза и хемотрансфузия;
! лечение на (СПИН) Синдром на придобита
имунна недостатъчност;
! болнична помощ на онкологично болни лица
и на лица с психични разстройства;
! лечение на алкохолизъм, наркомания и
всякакви други зависимости;
! задължителни имунизации;
! пластични козметични операции и други
козметични медицински услуги;
! оказване на неконвенционални методи
за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве и други, подробно
изброени в Общите условия и Наредбата.
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Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователното покритие е валидно единствено на територията на Република България.

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.

