
 

  

 
 
 

 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА 

ЗАСТРАХОВКАТА ЗА ПЪТУВАНЕ В СТРАНАТА  
 
 
 

1. 
Предпоставки за изплащане на 
обезщетения и други услуги 

чл. 2, ал. 31; чл. 3, ал. 1 и 3; чл. 5, ал. 1 и 4; 
чл. 7, ал. 2; чл. 13; чл. 15; чл. 17; чл. 19; 
чл. 21. 

2. 

Ограничения и освобождаване 
от отговорност на 
застрахователната компания, 
даващи право на отказ от 
изплащане на обезщетение и 
други компенсации или тяхното 
намаляване. 

чл. 5, ал. 2, 3 и 5; чл. 6; чл.7, ал. 11-16; чл.9; 
чл. 14; чл. 16; чл. 18; чл. 20; чл. 22. 
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I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Общи разпоредби 

1. Настоящите Общи условия на застраховката, наричани по-долу ОУЗ, 

се прилагат спрямо застрахователни договори, сключени между 

Inter Partner Assistance S.A. („Интер Партнер Асистанс“ АД) със 

седалище в Брюксел, с адрес: Avenue Louise 166 b1, 1050, част от 

група AXA, наричана по-долу Застраховател, и Застраховащите лица.  

2. Застрахователният договор може да бъде сключен в полза на 

третолице, като в този случай разпоредбите на настоящите ОУЗ се 

прилагат съответно за лицата, в полза на които е сключен 

застрахователният договор.  

 Дефиниция на понятията 

Понятията, използвани в настоящите ОУЗ и други документи, свързани 

със застрахователния договор, сключен въз основа на тях, имат 

значението, уточнено по-долу: 
1. Терористичен акт – мотивирани идеологически, планирани и 

организирани действия на отделни лица или групи, водещи 

до нарушаване на съществуващия законов ред, предприети с 

цел принуждаване на държавните власти и обществото към 

определено поведение или предоставяне на услуги.  

2. Любителско трениране на спорт – спортна активност на 

Застрахованото лице, която има за цел почивка и 

развлечение, при условие че се осъществява в 

предназначените за това места, на обозначените трасета, 

пътеки и водни басейни: баскетбол, маратони по бягане, 

бягане на дълго разстояние, каране на ски и сноуборд по 

обозначените писти, каране на водни скутери и скутери за 

сняг в обозначените за това места, състезания по 

ориентиране, конна езда, каране на бъги, джогинг, кану-каяк, 

колоездене, баскетбол, боулинг, фигурно пързаляне, 

шнорхелинг, водни ски, скандинавско ходене, гмуркане с 

акваланг максимум до 18m дълбочина, плуване, уейкбординг, 

уиндсърфинг, гребане, трекинг до 5 500 m надморска 

височина без използване на осигурителна или 

обезопасителна екипировка, ветроходство до 12 морски мили 

разстояние от брега. 

3. Багаж – лични вещи, използвани обикновено по време на 

Пътуване, които са собственост на Застрахованото лице и 

които Застрахованото лице е взело със себе си при 

Пътуването, както и вещи, които са придобити от него по 

време на Пътуването и за тях е налице документ за 

придобиването им, в това число Електроника.  

4. Асистанс център за помощ – организационно звено, което се 

занимава от името на Застрахователя с организацията и 

предоставянето на Застрахованото лице на услугите, 

определени в настоящите ОУЗ, както и с ликвидиране на 

щетите.  

5. Застрахователен документ – полица, сертификат или друг 

документ, издаден от Застрахователя или от друго лице, но от 

името на Застрахователя като същият служи за потвърждение 

на сключения застрахователен договор въз основа на 

настоящите ОУЗ.  

6. Електроника – предмети, които са собственост на 

Застрахованото лице: мобилен телефон, фотографско 

оборудване, камери, компютърно оборудване, радио-

телевизионно оборудване, електронни игри, 

електродомакински уреди.  

7. Хоспитализиране – болнично лечение, което е свързано с 

необходимостта от престой в болницата за период най-малко 

от 24 часа. 

8. Природно бедствие – унищожително действие на 

природните сили под формата на пожар, удар от мълния, 

буря, поройна градушка, ураган, наводнение, лавина, 

свличане на земна маса, изригване на вулкан, земетресение. 

9. Клиент – физическо лице, юридическо лице или 

организационно звено, непритежаващо статут на юридическо 

лице, Застраховащо лице, Застраховано лице, упълномощено 

от застрахователния договор или търсещо застрахователна 

защита. 

10. Кражба с взлом – опит за отнемане или отнемане на вещи, 

принадлежащи на Застрахованото лице от трето лице чрез 

взлом, т.е. проникване в затворени помещения чрез 

неразрешено счупване на защитата или чрез преодоляване на 

друго обезопасяващо препятствие чрез употреба на сила.  

11. Държава по постоянно местоживеене – страната, в която 

Застрахованото лице към момента на сключване на 

застрахователния договор е  осигурено лице отсистемата на 

общото здравно осигуряване или страната, в която 

Застрахованото лице пребивава с намерение за постоянен 

престой. 

12. Места  с екстремни климатични условия – територии, които 

изискват използването на специализирана осигурителна 

екипировка или подсигуряване: пустиня, савана, тундра, 

тайга, джунгла, ледникови и снежни терени. 

13. Местожителство – което се намира в Държавата по 

постоянно местоживеене, и представлява апартамент, 

еднофамилна къща, етаж от къща или друг вид жилище, което 

се намира в конкретно населено място, и в което 

Застрахованото лице пребивава постоянно. 

14. Внезапно заболяване – внезапна нарушение на 

здравословното състояние на Застрахованото лице, която 

поради своя характер представлява пряка опасност за живота 

или здравето на Застрахованото лице, независимо от 

неговата воля, и изисква незабавно, своевременно лечение.  

15. Злополука – неочаквано и внезапно събитие, предизвикано 

от външна причина, вследствие на което Застрахованото 

лице, независимо от волята си, е получило увреждане на 

здравето, физически наранявания или е починало. 

16. Близък – лице, което се явява на Застрахования: 

а) съпруг илилице, с което е във фактическо съжителство, 

б) дете, доведено дете, осиновено дете или дете, което 

отглежда като приемен родител, 

в) родител, осиновител, тъст, тъща, пастрок, мащеха, 

г) дядо, баба, внук, братя и сестри, зет, снаха. 

17. Пътуване – временна промяна на мястото на пребиваване, 

която включва пътуване до и престой на място, различно от 

Местожителството на Застрахованото лице, но в рамките на 

неговата Държава по постоянно местоживеене, или пътуване 

до Местожителството на Застрахованото лице от друга 

страна, различна от Държавата по постоянно местоживеене.  

18. Физически труд – дейности, изпълнявани от Застрахованото 

лице, които не целят печалба (напр. практика, доброволчески 

труд, обучения), или целят реализиране на печалба (без 

значение от правното основание за назначаване на работа), 

които основно се основават на мускулна сила и мануални или 

практически умения (напр. дейности, извършвани с 

използване на опасни инструменти, работа на високо, 

ремонтно-строителни работи, работа под земята, работа при 

разтоварване на транспортни средства).  

19. Обир – използване на насилие или заплаха за пряка употреба 

на насилие от трето лице по отношение на Застрахованото 

лице с цел да си присвои имущество, принадлежащо на 

Застрахованото лице. 

20. Рекламация – заявление от Клиента, отправено към 

Застрахователя, в което Клиентът представя забележките си 

относно услугите, предоставени от Застрахователя. 

21. Високорискови спортове – Трениране на спортове за 

постигане на резултати и участие в експедиции до Места с 

екстремни климатични условия; а също спортни дисциплини, 

тренирането на които изисква изключителни умения, смелост 

и действие в условия на голям риск и/или включват елементи 
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на акробатика, по-специално: спускане (с велосипеди), 

дисциплини, свързани с придвижване във въздушното 

пространство, фридайвинг (свободно гмуркане), картинг, 

футбол, кану-каяк и рафтинг със степен на трудност от клас 3 

до клас 5, кайтсърфинг и всички негови разновидности, 

планинско колоездене, стрелба с лък, каране на ски и 

сноуборд извън обозначените писти, гмуркане с кислороден 

апарат под 18 m (с инструктор или с необходим сертификат), 

ръгби, спелеология, моторни спортове (с изключение на 

бъгита и скутери), бойни изкуства и спортове, трекинг с 

използване на специализирана екипировка или на височини 

над 5500m надморска височина, скално катерене по система 

от метални въжета, стълби и парапети (от ит. via ferrata) със 

степен на трудност от B до E, многобой, катерене, 

ветроходство над 12 морски мили от брега. 

22. Спортна екипировка – екипировка и оборудване, 

предназначени за трениране на спорт. 

23. Трайно увреждане на здравето – трайно физическо 

увреждане на тялото или засяганена здравето, възникнало 

вследствие на Злополука, което причинява увреждане на 

функциите на организма, без изгледи за подобрение. 

24. Застраховащо лице – физическо лице, юридическо лице или 

организационно звено, непритежаващи статут на юридическо 

лице, което е сключило със Застрахователя застрахователен 

договор.  

25. Застраховано лице – физическо лице, обхванато от 

застрахователния договор.  

26. Бенефициер, (ползващо лице) – лице, посочено от 

Застрахования, с право да получи обезщетението в случай на 

неговата смърт. В случай, че не е определен Бенефициер 

(ползващо лице), обезщетението се полага на наследниците 

на Застрахованото лице в последователност и размер 

съгласно принципите за законно унаследяване.  

27. Професионално трениране на спорт – редовна и интензивна 

форма на спортна активност, състояща се в:  

1) участие в тренировки, състезания или спортни лагери 

във връзка с принадлежност към спортна секция или 

клуб; 

2) участие в състезания, организирани от някоя 

организация, която се занимава с физическа култура 

или спортен клуб, както и подготовката за тях;  

3) професионално трениране на спортове – с цел 

печалба (по-специално от инструктори и спортни 

треньори). 

28. Заболяване от COVID-19 – внезапно нарушение на 

здравословното състояние на Застрахованото лице, до което 

се е стигнало вследствие на заразяване с вируса SARS-CoV-2, 

което представлява директна заплаха за живота или здравето 

на Застрахованото лице и налага своевременно, незабавно 

лечение. 

29. Застрахователно събитие – събитие, включено в обхвата на 

застрахователния договор, което е настъпило през 

Застрахователния период, въз основа на което възниква 

задължението на Застрахователя да изплати на 

Застрахованото лице или на трето лице застрахователно 

обезщетение съгласно разпоредбите на настоящите ОУЗ. 

Събитията, предизвикани от една причина и обхващащи 

всички обстоятелства, както и техните последици, свързани с 

причинно-следствена връзка, по време на възникване и с друг 

непосредствен фактор, ще се считат за едно Застрахователно 

събитие. 

 Сключване и отказ от застрахователния договор 

1. Застрахователният договор се сключва по искане на 

Застраховащото лице.  

2. Ако Застраховащото лице сключва застраховката в полза на трето 

лице (Застраховано лице), Застраховащото лице е длъжно да 

предаде на Застрахованото лице ОУЗ и да го запознае със 

съдържанието на застрахователния договор, както и да информира 

Застрахованото лице за полагащите му се права и съответните 

задължения съгласно Застрахователния договор (настоящите ОУЗ и 

Застрахователния документ). 

3. Застрахователният договор се счита за сключен в момента на 

получаване на Застрахователния документ от Застраховащото лице, 

при условие че е заплатена застрахователната премия. Ако 

Застраховащото лице е получило Застрахователния документ, но 

все още не е извършило плащането, то договорът ще се счита за 

сключен от момента на получаване на плащането от страна на 

Застрахователя. 

4. Съдържанието на правоотношението по застрахователния договор 

произтича едновременно от съдържанието на настоящите ОУЗ и 

Застрахователния документ. 

5. При сключване на застрахователен договор от разстояние 

Застраховащото лице има право да се откажеот застрахователния 

договор, ако срокът на застрахователния договор е минимум 1 

месец, като правото на отказ може да се упражни в рамките на 14 

дни от датата на сключване на договора.  

6. Когато Застраховащото лице упражни правото си на отказ от 

застрахователния договор, сключен от разстояние, той трябва да 

заплати на Застрахователя частта от застрахователната премия за 

периода на предоставената застраховка, през който 

Застрахователят е носил риска, ако не е настъпило никакво 

застрахователно събитие, както и направените от него 

административни разноски. 

7. Застрахователя е длъжен да върне на Застраховащото лице всички 

заплатени от него парични суми, с изключение на сумите, посочени 

в предходната точка от настоящите ОУЗ, не по-късно от 30 дни от 

получаване на писмено уведомление от Застраховащото лице за 

упражняване правото му на отказ. 

 Застрахователна премия 

1. Застрахователят определя размера на застрахователната премия 

въз основа на тарифната цена, действаща към датата на сключване 

на застрахователния договор. Нейният размер зависи от периода за 

застраховане и броя Застраховани лица.  

2. Застрахователната премия се заплаща съгласно застрахователния 

договор. 

3. Застраховащото лице има задължението да заплати на 

Застрахователя застрахователната премия изцяло, еднократко, 

преди сключването на застрахователния договор. 

4. Застрахователната премия се облага с данък в размер на 2%. 

Стойността на данъка е посочена в Застрахователния документ и се 

заплаща от Застраховащото лице заедно със застрахователната 

премия.  

 Период на застрахователно покритие  

1. Периодът на застрахователно покритие е посочен в 

Застрахователния документ и е периодът, в който Застрахователят 

предоставя застрахователна защита (носи риска от настъпване на 

Застрахователно събитие) по време на Пътуването на 

Застрахованото лице на територията на Държавата по постоянно 

местоживеене и до Държавата по постоянно местоживеене. 

2. Застрахователната защита е налице само за застрахователни 

договори, които са успешно сключени (т.е. за които е заплатена 

застрахователна премия). 

3. Застрахователната защита и правото за предоставяне на услуги въз 

основа на застрахователния договор започва от датата, посочена в 

Застрахователния документ, и приключва с изтичане на периода на 

застрхователно покритие, при условие че: 

а) за Пътувания до Държавата по местоживеене започва в 

момента на напускане на Местожителството от Застрахованото 

лице при заминаване, а приключва в момента на връщане на 

Местожителството; 
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б) за Пътуване до Държавата по местоживеене започва в момента 

на започване на Пътуването от Застрахованото лице, т.е. в 

момента на качване на борда на самолета. 

4. Действието на застрахователния договор и периодът на 

застрахователно покритие се удължават автоматично за времето, 

необходимо за връщане до Местожителството, но не повече от 72 

часа, при липса на възможност за връщане на Застрахованото лице 

от Пътуването в първоначално планирания срок, по следните 

причини: 

1) Природно бедствие и спасителни акции, проведени във връзка 

с неговото възникване; 

2) авария на транспортното средство, с което Застрахованото 

лице е планирало да се върне; 

3) отмяна или закъснение на старта на транспортното средство за 

връщане във връзка с лоши атмосферни условия, които правят 

невъзможно безопасното пътуване; 

4) Терористичен акт;  

5) транспортно произшествие, което прави невъзможно 

планираното отпътуване на транспорта за връщане. 

В случай на удължаване на Пътуването по причините, споменати по-

горе, Застрахованото лице е длъжно своевременно да се свърже с 

Асистанс центъра за помощ, за да информира Застрахователя за 

този факт. 

5. Отговорността на Застрахователя отпада: 

1) в момента на изчерпване на застрахователната сума за даден 

риск или на лимита за предоставяне на услугите; 

2) в деня на смърт на Застрахованото лице по отношение на това 

Застраховано лице; 

3) с последния ден от застрахователния период; 

в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо. 

 Застрахователна сума 

1. Застрахователната сума представлява горната граница на 

отговорност на Застрахователя за щети, възникнали в периода на 

застрахователно покритие.  

2. Застрахователната сума за отделните рискове и обезщетения е 

посочена в Таблицата с предоставените обезщетения и лимити, 

представляваща Приложение № 1 към настоящите ОУЗ. 

3. Застрахователната сума и лимитът  са определени за едно и за 

всички Застрахователни събития за всяко Застраховано лице. Всяка 

предоставена услуга и предоставено обезщетение, извършени във 

връзка с дадено Застрахователно събитие, намаляват 

застрахователната сума и лимита. 

 Установяване на основателността на претенциите и 

размера на обезщетенията 

1. При настъпване на Застрахователно събитие Застрахованото лице е 

длъжно своевременно да се свърже по телефона с Асистанс центъра 

за помощ на денонощния номер +359 2 90 30 113 или на имейл 

адрес: operations@coris.bg, за да уведоми Застрахователя за 

възникналото събитие чрез предоставяне на отговарящи на 

истината обяснения относно възникването и последиците от такова 

събитие, както и за всякакви други застрахователни договори в 

рамките на същите тези рискове. 

2. Установяването на основателността на претенциите и на размера 

на полагащите се обезщетения става въз основа на пълната 

документация, представена от Застрахованото лице.  

3. В случай на подаване на искове за извършване на услуги с 

медицински характер по застрахователния договор, 

Застрахователят може да поиска изпращане на медицинската 

документация, предоставяне на по-нататъшни съгласия и подаване 

на декларации, необходими за определяне на отговорността на 

Застрахователя и обхвата на полагащите се услуги. По-специално 

Застрахователят може да поиска предоставяне на съгласие за:  

а) достъп от субекта, извършващ лечебната дейност, до 

информация за здравословното състояние, 

б) получаване на информация от Националната 

здравноосигурителнакаса и Националния осигурителен 

иститут, 

в) получаване на информация от другите застрахователи. 

4. Ако посочените в настоящите ОУЗ документи се окажат 

недостатъчни, Застрахованото лице по искане на Застрахователя е 

длъжно да представи другидокументи и допълнителни 

доказателства, необходими за определяне на основателността на 

претенциите и размера на обезщетенията. Допълнителни 

доказателства може да се изискват само в случай че 

необходимостта от тях не е можела да се предвиди към датата на 

завеждане на претенцията. 

5. При смърт на Застрахованото лице, Бенефициерът (ползващото 

лице) е длъжен да предостави препис-извлечение от акта за смърт 

на Застрахованото лице и комплекта документи, предвидени в 

настоящите ОУЗ за даденото Застрахователно събитие.  

6. Застрахователят е длъжен да разгледа и да се произнесе по 

застрахователната претенция в срок от 15 работни дни, считано от 

датата на получаване на писменото заявление за Застрахователно 

събитие като в този срок определи размера и да изплати 

обезщетението или застрахователната сума, или мотивирано да 

откаже плащането. 

7. Ако изясняването на обстоятелствата, нужни за установяване на 

основанието и размера на претенцията, в горепосочения срок се 

окаже невъзможно, тогава обезщетението се изплаща в рамките на 

15работни дни, считано от датата, на която при полагане на 

дължимото старание стане възможно изясняването на тези 

обстоятелства чрез предоставяне на Застрахователя на 

допълнителни доказателства по смисъла на чл. 106, ал. 4 от Кодекса 

на застраховането. Застрахователят съобщава на Застрахованото 

лице за необходимостта от допълване на представената 

документация и доказателства в рамките на 45 дни след получаване 

на писменото заявление за Застрахователно събитие, когато тези 

документи и доказателства са необходими за установяване на 

основанието и размера на неговата претенция. Въпреки това 

Застрахователят ще изплати безспорната част от обезщетението в 

срока, определен в ал. 6 на настоящия член. 

8. В случай, че не са предоставени всички доказателства и документи, 

необходими за установяване на основанието и размера на 

застрахователната претенция, Застрахователят е длъжен да 

разгледа и да се произнесе по застрахователната претенция в срок 

не по-дълъг от 6 месеца от датата на получаване на заявлението. 

9. Ако не се полага обезщетение или се полага в размер, различен от 

определения в претенцията, Застрахователят писмено ще 

информира за това лицето, подало претенцията, посочвайки 

обстоятелствата и правното основание, обосноваващо пълния или 

частичен отказ за изплащане на обезщетението. 

10. Обезщетението се изплаща в български левове или евро , с 

изключение на директните плащания в полза на задграничните 

здравни служби или задгранични субекти. 

11. Преизчисляването в български левове или евро на направените 

разходи в чужда валута се извършва според средния курс на 

Българската народна банка, действащ към датата на издаване на 

решението за изплащане на обезщетението.  

12. Допълнително, за определяне размера на обезщетенията в случай 

на застраховане на последици от Злополуки се прилагат следните 

разпоредби: 

1) за определяне основателността на обезщетенията по 

застраховки на последици от Злополуки е задължително да се 

установи причинно-следствената връзка между Злополуката и 

Трайното увреждане на здравето или смъртта на 

Застрахованото лице; 

2) за Трайно увреждане на здравето се считат само и единствено 

тези видове увреждания, които са изброени в Таблицата с 

уврежданията, която представлява Приложение №2 към 

настоящите ОУЗ; 

mailto:operations@coris.bg


 

5 

 

 

3) при установяване на степента на Трайно увреждане на здравето 

не се взема под внимание характерът на извършваната от 

Застрахованото лице работа; 

4) степента на Трайно увреждане на здравето се установява след 

приключване на лечението, възстановяването и 

рехабилитацията, но не по-късно от 24 месеца от случването на 

Злополуката; 

5) определената степен на Трайно увреждане на здравето се 

изразява в проценти и представлява основа за изчисляване на 

размера на обезщетението, съответстващо процентно на сумата 

на застраховката; 

6) в случай че Застрахованото лице е получило повече от едно 

Трайно увреждане на здравето, общата степен на получените 

увреждания е равна на сумата от всички проценти, определени 

за отделните видове получени увреждания, но максимално до 

обща стойност от 100%; 

7) в случай че Трайното увреждане на здравето представлява 

загуба или увреждане на орган, тъкан или система, чието 

функциониране е нарушено още преди Злополуката, тогава 

степента на Трайно увреждане на здравето представлява 

разликата между процента увреждане след Злополуката и 

процента увреждане (инвалидизиране) преди възникването ѝ; 

8) ако Застрахователят е изплатил още преди смъртта на 

Застрахованото лице обезщетение за Трайно увреждане на 

здравето, тогава обезщетението за смърт се намалява с 

предварително изплатената сума на обезщетението. 

13. Допълнително, за установяване на размера на обезщетението при 

застраховане на Багаж се прилагат разпоредбите по-долу: 

1) размерът на обезщетенията се определя въз основа на 

разходите за поправяне на Багажа – в случай на увреждането му 

или въз основа на стойността на съставните предмети от 

Багажа – в случаите на загубата им, при условие че стойността 

на предметите се определя въз основа на доказателствата за 

покупката им (фактури, фискални бонове, потвърждения за 

извършено плащане) или чрез съпоставяне със стойността на 

нова вещ с идентични свойства, но като се отчете нивото на 

износване на изгубената вещ;  

2) сантименталната, историческа, колекционерска или научна 

стойност на дадения предмет не оказва влияние върху размера 

на щетата; 

3) в случай че откраднатите вещи бъдат върнати, Застрахованото 

лице е длъжно да уведоми Застрахователя за този факт. Ако 

Застрахователят вече е изплатил обезщетение във връзка с 

върнатите предмети, е в правото си да предяви претенции към 

Застрахованото лице за връщане на сумата на обезщетението 

или да поиска от Застрахованото лице прехвърляне на правата 

за собственост върху върнатите вещи на него. Ако обаче 

обезщетението все още не е изплатено, тогава Застрахователят 

изплаща сумата като отчита факта, че Застрахованото лице си е 

върнало дадените предмети; 

4) Застрахователят гарантира изплащане на обезщетение на сума, 

която няма да бъде призната от професионалния превозвач или 

друг субект, отговорен за Багажа, в момента, когато се е 

стигнало до неговото увреждане или загуба, но максимално до 

сумата на застраховката. 

14. Допълнително, за установяване на размера на обезщетението в 

случай на Застраховка „Гражданска отговорност“ се прилагат 

следните разпоредби: 

1) в случай, че Застрахованото лице бъде информирано за 

предприемане спрямо него на досъдебно производство или 

предявяване на искове по съдебен ред, е длъжно своевременно 

– най-късно в рамките на 7 дни, да уведоми за това 

Застрахователя, също в ситуации, когато предварително е 

информирало Застрахователя за настъпването на 

Застрахователно събитие. Същевременно Застрахованото лице 

е длъжно да предаде на Застрахователя всички документи и 

информация, свързани с щетата, и необходими за определяне 

на отговорността в рамките на застраховката „Гражданска 

отговорност“; 

2) удовлетворяването или признаването от страна на 

Застрахованото лице на претенция за поправяне на щета, които 

застраховката покрива, не води до правни последствия по 

отношение на Застрахователя, ако Застрахователят не е дал за 

това предварително съгласие; 

3) ако Застрахованото лице признае искането на пострадал за 

обезщетение по щета и я е удовлетворило, е длъжно да 

предостави възможност на Застрахователя да извърши 

необходимите действия за определяне на обстоятелствата на 

възникване на щетата, основателността и размера на 

претенцията. 

15. Допълнително, за установяване на размера на щетата, понесена от 

Застрахованото лице, при застраховане на оставеното имущество 

се взема предвид:  

1) компенсаторната стойност на предметите в застраховката във 

връзка с тяхната загуба или повреда,  

2) разходът за ремонт на повредените предмети от застраховката 

с отчитане на средната пазарна цена на услугите и материалите, 

действащи на местния пазар или разходите за ремонт въз 

основа на сметките, представени от Застрахованото лице. 

Цената за ремонт не може да надхвърля цената на предмета на 

застраховката. 

16. Ако Застрахованото лице съзнателно не е изпълнило задълженията, 

произтичащи от настоящите ОУЗ, Застрахователят може да намали 

обезщетението до такъв размер, до какъвто неизпълнението на 

това задължение е спомогнало да не бъде възможно да се 

определят обстоятелствата, оказващи влияние на границата на 

отговорност на Застрахователя. 

 Начин на процедиране при възникване на щета 

(Застрахователно събитие) 

1. Задълженията на Застрахованото лице, произтичащи от 

разпоредбите на настоящия член, се отнасят също за лица, 

предявяващи претенции за предоставяне на застрахователно 

обезщетение. 

2. Застрахованото лице е длъжно, доколкото е възможно, да 

предотврати увеличаването на щетата и да ограничи нейните 

последствия. 

3. При възникване на Застрахователно събитие Застрахованото лице 

е длъжно: 

1) да се свърже своевременно, най-късно до 48 часа, с Асистанс 

центъра за помощ. Това задължение не се отнася за ситуации, 

при които Застрахованото лице обективно не е имало 

възможност да се свърже с Асистанс центъра за помощ с оглед 

на здравословното си състояние; 

2) да подаде цялата достъпна информация, необходима за 

определяне на правото за получаване на обезщетение, а по-

специално: ЕГН и дата на раждане, име и фамилия на 

Застрахованото лице; 

3) подробно да изясни обстоятелствата на възникване на 

Застрахователното събитие, по-специално дата и място на 

неговото настъпване;  

4) да подаде телефонен номер за контакт, на който Асистанс 

центъра за помощ може да се свърже със Застрахованото лице. 

4. Освен това Застрахованото лице е длъжно: 

1) да се придържа към насоките на Асистанс центъра за помощ и 

ефективно да си съдейства с него,  

2) да събере всички документи, отнасящи се за 

Застрахователното събитие, нужни за определяне на 

основателността на претенцията, 

3) по искане на Застрахователя да се подложи на медицински 

изследвания за определяне на степента на Трайно увреждане 

на здравето. Разходите за тези изследвания поема 

Застрахователят. 
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5. Застрахованото лице е длъжно в срок от 7 дни след завръщане на 

Местожителството си да заяви писмено претенциите си към 

Застрахователя, включващи съответно попълнен формуляр за 

обявяване на щета и документи, потвърждаващи основателността 

на заявените претенции.  

6. Претенцията по предходния член заедно с всички изискуеми 

документи следва да бъде изпратена на Застрахователя на адрес: 

Coris Assistance, ул. „Яков Крайков“ 1А, София, ПК: 1606, България 

или чрез електронна поща на адрес: operations@coris.bg. 

7. В зависимост от вида щета, заявената претенция трябва да 

съдържа: 

1) попълнен и подписан формуляр на заявлението за щета;  

2) медицинска документация, описваща вида и характера на 

нараняванията или симптомите, включващи подробна 

диагноза и предписано лечение; 

3) доклад от полицията или протокол, или документ, съставен от 

друга институция относносъбития, които са свързани с 

намесата на дадени органи (включително потвърждение за 

Кражба с взлом или Обир с отбелязване на изгубените 

предмети, с информация относно техния вид и количество, 

както и поне ориентировъчна цена; 

4) оригинали или копия от разходни документи (фактури, касови 

бонове и други)и оригинали на доказателства за тяхното 

заплащане (платежни нареждания, банкови извлечения, 

касови бонове и други); 

5) декларацииот пострадалите или свидетелите на събитието; 

6) представена разписка за приемането на Багажа за съхранение 

в багажното помещение или потвърждение за неговото 

закъснение; 

7) информация от превозвача или друг субект за размера, за 

който е признат искът на Застрахованото лице, отнасящ се за 

същия този въпросен предмет. 

 Основни изключения, които освобождават Застрахователя 

от отговорност 

1. Застрахователят не носи отговорност в ситуации, при които 

Застрахованото лице: 
1) действа в противоречие на препоръките на лекуващия лекар в 

степен, в която това оказва влияние за възникване или 

увеличаване на щетата; 

2) не е освободил от задължението да пази лекарската тайна 

лекуващия лекар или друга институция, когато Асистанс 

центъра за помощ го информира за тази необходимост за 

установяване на отговорността на Застрахователя;  

3) пребивава в район с височина над 6500 m надморска височина, 

в Антарктида или Арктика. 

2. Застрахователят не носи отговорност за събития, които са 

последица от: 
1) умишлено действие на Застрахованото лице или лице, с което 

Застрахованият е в общо домакинство;  

2) груба небрежност на Застрахованото лице, освен ако 

изпълнението на услугите отговаря в дадените обстоятелства 

на съображения за основателност. 

3. Застраховката не покрива случаите, когато събитието е настъпило 

във връзка с: 
1) хулиганско поведение на Застрахованото лице, участие в 

сбиване или извършване, или опит за извършване, на 

престъпление от страна на Застрахованото лице; 

2) активно участие на Застрахованото лице в бунтове, 

демонстрации, въстания или размирици, обществен акт на 

насилие, стачки или вследствие на намеса или решение на 

органите на публичната администрация; 

3) липса на съответните валидни права за извършване на дадена 

активност, например шофьорска книжка от дадена категория, 

разрешение за гмуркане без надзор от страна на инструктор; 

4) заболявания, предавани по полов път ,AIDS, HIV; 

5) психически разстройства; 

6) Застрахованото лице се намира под влияние на психоактивни 

вещества;  

7) упражняване на Високорискови спортове, 

8) извършване на Физически труд; 

9) упражняване на спортни дейности на непредназначени за това 

места; 

10) участие в лов на животни; 

11) участие в състезания или ралита като водач, пилот или пътник 

на всякакви моторни превозни средства, също по време на 

пробни и тестови пробези; 

12) изпълнение на каскадьорски задачи;  

13) изпълнение на платени функции на: войник, полицай, член на 

други униформени служби или друга организация или служба за 

сигурност. 

4. Освен това застраховката не покрива случаите, когато събитието: 
1) е настъпило в резултат на самоубийство, опит за самоубийство 

или вследствие на умишлено самонараняване на тялото на 

Застрахованото лице, независимо от състоянието на 

невменяемост; 

2) е предизвикано от химическа, биологична зараза или ядрена 

заплаха; 

3) е предизвикано от епидемия (с изключение на събитията, 

посочени в член 2, ал. 30 и член 13, ал. 5, т. 2); 

4) е настъпило при ползване на пиротехнически материали.  

5. Застрахователят не възстановява извършените разходи за 

телефонни обаждания до Застрахователя. 

 Регресна отговорност и регресни искове 

1. От датата на изплащане на обезщетението правото на иск (регресен 

иск) срещу трети лица, отговорни за щетата, до размера на 

обезщетението, изплатено от Застрахователя, преминават към 

Застрахователя. В случай че Застрахователят е покрил само част от 

щетата, Застрахованото лице има предимство при удовлетворяване 

на своите претенции пред претенциите на Застрахователя по 

отношение на останалата част. 

2. Не преминават към Застрахователя претенциите на Застрахованото 

лице, посочени в ал. 1 от настоящия член срещу лица, с които 

Застрахованото лице е в общо домакинство или за които носи 

отговорност, освен ако извършителят не е причинил умишлено 

щетата.  

3. Застрахованото лице е длъжно да оказва помощ на Застрахователя 

при упражняването на неговото право на регрес и при разследване 

на претенциите за обезщетение спрямо лицата, отговорни за 

щетата, като предостави необходимата информация и документи и 

даде възможност за извършване на действия, необходими за 

предявяване на регресивни искове.  

 Рекламации и процедури разглеждане на жалби 

1. Рекламации се подават в писмена форма: 

а) лично или чрез лицензиран пощенски оператор вседалището на 

Застрахователя;  

б) лично или чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

Coris Bulgaria Ltd., ул. „Яков Крайков“ 1А, 1606 София, България  

в) по електронен път на e-mail адрес: operations@coris.bg. 

2. Изпратеното заявление трябва да съдържа следните данни: 

1) име и фамилия на Клиента; наименование на фирмата;  

2) пълен адрес за кореспонденция на Клиента или  

3) е-mail адрес, на който да се изпрати отговора; 

4) посочване на застрахователния договор, за който се отнася 

Рекламацията;  

5) описание на заявения проблем, както и предмет и 

обстоятелства, обосноваващи Рекламацията; 

6) очакваните от Клиента действия; 

7) в случай че Клиентът очаква изпращане на отговор по 

електронен път – искане от страна на Клиента за това. 

3. Ако в процеса на разглеждане на Рекламацията е необходимо 

получаване на допълнителна информация, свързана със 
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заявлението, Застрахователят ще поиска от Клиента нейното 

доставяне, 

4. Застрахователят представя писмено в рамките на 7 дни от датата на 

получаване на Рекламацията фактическите и правните мотиви на 

решението за изплащане на обезщетение или предоставя отговор 

на поставените от Застрахователя въпроси. За спазване на този 

срок достатъчно е отговорът да бъде изпратен преди неговото 

изтичане. 

5. Прислучаи, които се характеризират с фактическа и правна 

сложност, при които е невъзможно разглеждането на Рекламацията 

и предоставянето на отговор в срока, посочен в ал. 4, 

Застрахователят: 

1) изяснява причината за забавянето;  

2) посочва обстоятелствата, които трябва да бъдат уточнени за 

разглеждане на въпроса; 

3) определя очакван срок за разглеждане на Рекламацията и 

предоставяне на отговор. 

6. Отговорът на Застрахователя се изпраща на пощенския адрес на 

Клиента, освен ако Клиентът не е поискал, отговорът да бъде 

изпратен по електронната поща – в този случай отговорът ще бъде 

изпратен по електронен път на посочената електронна поща. 

7. Ако отговорът не удовлетворява Застраховащото 

лице/Застрахованото лице, то може да предяви претенцията си по 

съдебен път. Споровете на това основание се разглеждат от 

компетентния съд съгласно законодателството на Република 

България. 

8. Ако спорът не може да бъде разрешен с рекламацията, адресирана 

директно към Застрахователя, то Застраховащото 

лице/Застрахованото лице: 

- може да се обърне към Секторната помирителна комисия за 

разрешаване на спорове в областта на застраховането и 

посредничество при застраховане, действаща към Комисията за 

защита на потребителите, в съответствие с разпоредбите на Закона 

за защита на потребителите иликъм Комисията за финансов надзор 
в съответствие с разпоредбите на Кодекса за застраховане, 
- може да кандидатства за съдействие от правоспособен медиатор 

по силата на разпоредбите на Закона за медиацията 

 Заключителни разпоредби 

1. Всички декларации, уведомления и заявления, свързани със 

съдържанието на застрахователния договор, подавани на 

Застрахователя, с изключение на тези, които въз основа на 

настоящите ОУЗ се предават в Асистанс центъра за помощ, трябва 

да бъдат подадени в писмена форма под заплаха от 

недействителност. Документацията, свързана с установяване на 

отговорността на Застрахователя, подавана в Асистанс центъра за 

помощ и Рекламациите могат да бъдат връчени посредством 

електронната поща на адрес operations@coris.bg. По искане на 

Асистанс центъра за помощ, в обосновани случаи, Застрахованото 

лице е длъжно да достави оригиналите на документите, 

предварително предадени посредством електронната поща. 

2. Всички контакти и водена със Застрахователя кореспонденция 

трябва да бъдат на български или английски език. За медицинската 

документация се допускат чужди езици, но Застрахователят може да 

изиска да му се предостави документация, преведена от заклет 

преводач от чуждия език на български език. 

3. За застрахователните договори, за които се прилагат настоящите 

ОУЗ, е приложимо българското законодателство. 

4. Помощта на Застрахованото лице във връзка със 

Застрахователното събитие се предоставя съгласно разпоредбите 

на държавата, в която тя е предоставена или в рамките на 

международните разпоредби. 

 

 

 

 

 

 

II. АСИСТАНС 

 Предмет и покритие на медицинската застраховка 

Асистанс 

1. Предмет на застраховката са необходимите от медицинска гледна 

точка и документирани разходи за медицински асистанс, покривани 

за сметка на Застрахованото лице, на което се е наложило да се 

лекува във връзка със Застрахователното събитие.  

2. За Застрахователно събитие в случай на медицински асистанс се 

счита Внезапно заболяване, Заболяване от COVID-19 или Злополука 

на Застрахованото лице, до което се е стигнало по време на 

застрахователния период през периодана Пътуването. 

3. За асистанс разходи се приемат разходи, направени за: 

1) транспортиране на Застрахованото лице от мястото на 

Застрахователното събитие до и обратно от здравното 

заведение (също повикване на лекар при Застрахованото лице), 

оправдано със здравословното състояние на Застрахованото 

лице и одобрено от Асистанс центъра за помощ; 

2) транспортиране между здравните заведения – от едно 

здравно заведение до друго, ако здравословното състояние на 

Застрахованото лице изисква това; 

3) удължен престой на Застрахованото лице при Пътуването, 

ако първоначално планираният период на Пътуване е изтекъл, 

а Застрахованото лице във връзка със Застрахователното 

събитие (напр. поради задължението да изкара медицинска 

карантина, т.е. да бъде в изолация) не може да осъществи  

обратното пътуване в планирания срок и с планираното 

превозно средство, но същевременно не се нуждае от 

Хоспитализация; 

4) репатриране на тленните останки и покупка на ковчег за 

транспортиране на Застрахованото лице до мястото за 

погребение на територията на Държавата по постоянно 

местоживеене, ако Застрахованото лице е починало по време на 

Пътуването, вследствие на Застрахователно събитие.  

Асистанс центърът за помощ съгласувано с Близките, 

организира всички формалности, прави избора на начин и 

средство за транспорт и организира транспортирането; 

5) транспорт и престой на Близък, повикан за придружаване на 

малолетно Застраховано лице, ако по време на Пътуването 

Застрахованото лице трябва да бъде Хоспитализирано, 

вследствие на Застрахователно събитие, и не го придружава 

друго пълнолетно лице. 

Асистанс центърът за помощ съгласувано със Застрахованото 

лице взема решение за организиране и покриване на разходите 

за транспорт до мястото за Хоспитализация на Застрахованото 

лице и обратно (с влак или автобус, а когато времето за 

пътуване надхвърля 12 часа – със самолет в икономична класа), 

както и разходите за нощувка за един Близък на Застрахованото 

лице. 

4. В рамките на медицинската застраховката асистанс за Внезапно 

заболяване се признава също обостряне на Хронично заболяване.  

5. Допълнително, предмет на застраховката Асистанс, е 

предоставянето на помощни услуги, в това число: 

1) денонощно дежурство на Асистанс центъра за помощ; 

2) застраховка в случай на карантина – ако на Застрахованото 

лице по време на Пътуването внезапно бъде наложена 

карантина въз основа на поименно и документирано решение 

на местните административни власти, която не е било 

възможно да се предвиди преди започване на Пътуването, му се 

полагат следните услуги: 

a) удължен престой на Застрахованото лице при 

Пътуването, ако първоначално планираният период на 

Пътуване е изтекъл, а Застрахованото лице във връзка с 

наложеното задължение да изкара карантина не може да 

осъществи обратното пътуване в планирания срок и с 

планираното превозно средство. В този случай 

Застрахователят покрива разходите за пътуване със 

самолет в икономична класа; 
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Застрахователят покрива разходите за настаняване и 

разходите за изхранване на Застрахованото лице за 

нужния до връщането на Застрахованото лице до 

Местожителството период; 

3) доставяне на спешно съобщение, ако непредвидено събитие, 

предизвика забавяне или промяна на плана за Пътуване на 

Застрахованото лице. По искане на Застрахованото лице 

Асистанс центърът за помощ ще предаде нужните съобщения на 

лицата или институциите, посочени от него; 

4) възстановяване на извършените разходи за ски карта, ако 

Застрахованото лице няма възможност да използва закупената 

по-рано карта, вследствие на Застрахователно събитие, 

покрито със застрахователна защита в рамките на настоящите 

ОУЗ, Застрахователят връща разходите за неизползваната 

карта за пълните дни, в които е нямало възможност за 

използването ѝ;  

5) възстановяване на извършените разходиза наем на ски 

екипировка, ако Застрахованото лице вследствие на: 

а) Застрахователно събитие, покрито със застрахователна 

защита в рамките на настоящите ОУЗ, е нямало 

възможност да обезопаси своята ски екипировка, в 

резултат на което се е стигнало до загубата ѝ, 

б) изгубване на Спортната екипировка, докато се е 

намирала под надзора на професионален превозвач (въз 

основа на превозните документи) или докато е била в 

гардероба за багаж (срещу разписка), 

в) документирана с лекарско становище и обявена в 

Асистанс центъра за помощ Злополука, покрита със 

застрахователна защита в рамките на настоящите ОУЗ, 

която се е случила по време на Любителско трениране на 

спорт, в резултат на което се е стигнало до увреждане на 

Спортната екипировка на Застрахованото лице. 

 Застрахователят връща разходите за наем на ски екипировката 

за пълните дни, през които е било невъзможно използването на 

екипировката, принадлежаща на Застрахованото лице;  

6) обезщетение в случай на затваряне на ски пистите по време 

на Пътуване на Застрахованото лице в периода от 15 декември 

до 31 март. 

Застрахователят изплаща обезщетение, в случай че поради 

неблагоприятни атмосферни условия, се стигне до затваряне на 

всички обозначени ски писти, разположени в радиус от 50 

километра от мястото, на което Застрахованото лице е 

настанено, в резултат на което Застрахованото лице ще бъде 

лишено от възможност за любителско каране на ски или 

сноуборд; 

7) помощ за продължаване на Пътуването, ако един от 

първоначално планираните от Застрахованото лице етапи на 

Пътуването не може да бъде осъществен, вследствие на 

Застрахователно събитие, а неговото здравословно състояние 

след предоставяне на лекарска помощ позволява продължаване 

на Пътуването, Застрахователят осигурява помощ за 

продължаване на Пътуването.  

Асистанс центърът за помощ съгласувано със Застрахованото 

лице организира транспорта, за да му даде възможност за 

продължаване на Пътуването.  

Застрахователят покрива разходите за транспорт на 

Застрахованото лице от мястото, на което му е предоставена 

медицинска помощ (мястото на Хоспитализация, мястото на 

амбулаторна помощ), до следващия етап на планираното 

пътуване с влак или автобус, а когато предвиденото време за 

пътуване с горепосоченото превозно средство отнема повече от 

12 часа, тогава Застрахователят покрива разходите за пътуване 

със самолет в икономична класа; 

8) помощ за по-ранно връщане на Застрахованото лице до 

Местожителството, ако вследствие на Хоспитализация или 

смърт на Близък, свързана с Внезапно заболяване или 

Злополука на това лице, или вследствие на Природно бедствие 

на мястото на Местожителството, изискващо присъствието на 

Застрахованото лице за извършване на административни или 

правни действия, е принудено да съкрати Пътуването спрямо 

първоначалните си планове, Застрахователят осигурява помощ 

единствено, ако предварително предвиденото средство за 

транспорт не може да бъде използвано за по-ранно връщане на 

Застрахованото лице. В този случай Асистанс центърът за 

помощ, съгласувано със Застрахованото лице, взема решение за 

организирането на транспорта на Застрахованото лице до 

Местожителството. Застрахователят покрива разходите за 

транспорт на Застрахованото лице с влак или автобус, а когато 

предвиденото време за пътуване с гореспоменатите 

транспортни средства би превишило 12 часа, тогава 

Застрахователят покрива разходите за пътуване със самолет в 

икономична класа; 

9) закъснение на Багажа – ако по време на Пътуването, се стигне 

до закъснение на доставката на предадения срещу разписка 

Багаж на Застрахованото лице от най-малко 4 часа (считано от 

момента на кацане на Застрахованото лице на летището на 

дестинацията), Застрахователят връща на Застрахованото лице 

разходите, направени за необходимите тоалетни 

принадлежности и облекло; обезщетението не се полага, ако се 

стигне до закъснение по време на обратното Пътуване – при 

връщане до Местожителството,както и във всеки случай на 

чартърни полети; 

10) закъснение или отмяна на полета – ако по време на 

Пътуването на Застрахованото лице се стигне до закъснение на 

полета с най-малко 4 часа или – при отмяна на полета – 

превозвачът не е организирал алтернативна възможност за 

пътуване, което да се състои в рамките на 4 часа от 

първоначално планираното (считано от момента на 

планираното излитане), Застрахователят връща на 

Застрахованото лице разходите, направени от Застрахованото 

лице за продукти от първа необходимост (необходимите 

тоалетни принадлежности, облекло, храна, безалкохолни 

напитки); застраховката за закъснение или отмяна на полета не 

покрива чартърните полети. 

 Специфични изключения на  отговорността на 

Застрахователя 

1. Освен основните изключения, при които отговорността на 

Застрахователя за настъпило Застрахователно събитие 

отпадапосочени в член 9, застраховката асистанс не покрива: 

1) ситуации, при които медицинската грижа е препоръчителна и 

правилна, но не трябва да бъдат предоставена незабавно и 

може да се предостави след завръщане от Пътуването;  

2) медицинска помощ, свързана с контролни изследвания или 

профилактични ваксинации; 

3) покупка или ремонт на диоптрични очила, протези (също и 

стоматологични), оборудване за рехабилитация и слухови 

апарати,  

4) всички разходи, направени от Застрахованото лице, без 

съгласието на Асистанс центъра за помощ с изключение на 

ситуациите, при които Застрахованото лице обективно няма 

възможност да се свърже с Асистанс центъра за помощ поради 

здравословното си състояние. 

Контактът на Застрахованото лице с Асистанс центъра за помощ 

не е необходим, ако Застрахованото лице самостоятелно избира 

лекар и покрива разходите за това посещение, в случай на: 

а) единични посещения при стоматолог, свързани с остра 

болка или възпаление на зъбите, 

б) единични амбулаторни посещения.  
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III. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЗЛОПОЛУКИ 

 Предмет и покритие на застраховката  

1. Предмет на застраховката са последиците от Злополуки на 

Застрахованото лице, до които се е стигнало при Пътуването в 

периода на застрахователна защита (Застрахователно събитие). 

2. Застрахователят гарантира изплащане на компенсаторни 

обезщетения, свързани със Застрахователното събитие под 

формата на: 

1) обезщетения в случай на Трайно увреждане на здравето, в 

размер определен с процент от застрахователната сума въз 

основа на Таблицата с увреждания; 

2) обезщетения в случай на смърт на Застрахованото лице, при 

условие че настъпи не по-късно от 12 месеца от датата на 

Злополуката, в размер на 50% от сумата на застраховката. 

 Специфични изключения на отговорността на 

Застрахователя 

1. Освен основните изключения, при които отговорността на 

Застрахователя за настъпило Застрахователно събитие отпада, 

посочени в член 9, застраховката за последствия от Злополуки не 

покрива застрахователни събития, настъпили в резултат на: 

1) Природни бедствия; 

2) събития, свързани с бременност или прекъсването ѝ; 

3) фрактури, свързани с вродена чупливост на костите, нарушения 

в метаболизма или патологични изкълвания, както и в резултат 

на стресова фрактура и навяхвания вследствие на дефекти и 

вродени заболявания; 

4) сърдечно-съдови удари (инфакрт, инсулт или друго) и 

последствия от Злополука, до която се е стигнало в резултат на 

сърдечно-съдов удар (инфакрт, инсулт или друго); 

5) нарушения на движенията или увреждане на гръбначния стълб, 

включително дискова херния, ако това е случай на влошаване 

на симптомите на заболяването, което е съществувало още 

преди появата на Злополуката; 

6) влошаване на последствията от Злополуката заради умишлено 

или съзнателно неявяване на Застрахованото лице при лекар за 

получаване на медицински грижи или съзнателно неспазване 

на лекарските предписания. 

IV. БАГАЖ  

 Предмет и покритие на застраховката 

1. Предмет на застраховката е Багажът на Застрахованото лице по 

време на Пътуването.  

2. Условие за обхващане със застрахователна защита на Багажа е 

полагане на надлежно усърдие при неговото обезпечаване, 

разбирано като: 

1) оставяне на Багажа под прекия надзор на Застрахованото лице;  

2) поверяване на Багажа срещу разписка на професионален 

субект, занимаващ се професионално с превоз или съхранение 

на вещи; 

3) оставяне на Багажа в помещение, разположено на мястото за 

настаняване, заключено с механичен или електронен ключ;  

4) оставяне на Багажа в предназначено за индивидуално ползване 

пространство за съхранение на багаж (шкафове на 

железопътната и автобусната гара, или летището), заключено с 

механичен или електронен ключ;  

5) оставяне на Багажа в багажник или багажно отделение на 

автомобил, каравана или лодка, заключени с механичен или 

електронен ключ.  

3. Застрахователното събитие при застраховката на Багаж е 

увреждане или загуба на Багажа в периода на застрахователна 

защита, вследствие на: 

1) Природно бедствие, а също спасителна акция, провеждана във 

връзка с неговата поява; 

2) Обир или Кражба с взлом (при условие че, това е Кражба с взлом 

в затворени помещения или място за съхранение на багаж), 

докладвани пред съответните власти; 

3) Внезапно заболяване или Злополука на Застрахованото лице, 

вследствие на което той не може да упражнява контрол над 

Багажа. Внезапното заболяване или Злополуката трябва да е 

потвърдено с медицински доклад с диагноза и незабавно 

съобщено в Асистанс центъра за помощ. 

 Специфични изключения на  отговорността на 

Застрахователя 

1. Освен основните изключения, при които отговорността на 

Застрахователя за настъпило Застрахователно събитие 

отпада,посочени в член 9, застраховката на Багажа не покрива: 

1) щети, при които са увредени единствено опаковките на Багажа 

(куфари, пътни чанти, раници и др.); 

2) Кражба с взлом или Обир от палатка, включително случаи, при 

които палатката е затворена с механичен или електронен ключ; 

3) транспортни средства, с изключение на инвалидни и детски 

колички, както и велосипеди; 

4) очила, контактни лещи, всякакъв вид медицинско оборудване 

или за рехабилитация, протези и лекарства; 

5) щети, настъпили при самозапалване или изтичане на течности, 

мазнини, оцветители или токсични вещества, превозвани в 

Багажа; 

6) дефекти и неизправности на електрическите уреди, 

произтичащи от експлоатацията или действието на 

електрическия ток; 

7) конфискуване, задържане или увреждане на Багажа от 

митническите служби или други държавните власти; 

8) щети, които не са съобщени на съответните институции (на 

превозвача, на полицията) в срок до 24 часа от момента на 

установяване на щетата, с изключение на ситуации, в които 

здравословното състояние на Застрахованото лице обективно 

не му позволява да спази посочения по-горе срок. 

2. Допълнително, застраховката на Багажа не покрива: 

1) пътнически билети и билети за културни мероприятия, пари, 

чекови книжки, разплащателни карти, ценни книжа и ценни 

печатни материали, ключове, благородни метали и предмети, 

произведени от тях, перли и скъпоценни камъни, часовници; 

2) колекции и вещи с колекционерска стойност, антики, 

нумизматични предмети, художествени предмети, вещи с 

културна и историческа стойност, ръкописи, музикални 

инструменти; 

3) тютюневи изделия и алкохол, упойващи и психотропни 

вещества; 

4) оръжие и амуниции; 

5) тестери, предмети, предназначени за изложба и вещи, 

предназначени за продажба, предмети с авторски права и с 

права върху индустриалната собственост; 

6) планове и проекти, прототипи и устройства за запис на картина, 

звук и записи на данни заедно с тяхното съдържание; 

7) превоз на животни; 

8) предмети от стъкло, порцелан, глина, мрамор, които могат да се 

счупят; 

9) спортна екипировка, съответстваща на категорията 

Високорискови спортове, ако в застраховката не е включена 

тази категория. 

V. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

 Предмет и покритие на застраховката 

1. Предмет на застраховката е гражданската отговорност на 

Застрахованото лице  в резултат от рисковете на ежедневния живот 

по време на неговото Пътуване.  

2. Застрахователното събитие е действие на Застрахованото лице, 

което е непозволено, водещо до лична или имуществена щета 

(вреда), причинена на трети лица по време на Пътуването в периода 
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на застрахователното покритие, която Застрахованото лице е 

длъжно да поправипо смисъла на законовите разпоредби на 

страната, в която се е случило събитието. 

3. Под щети, причинени от Застрахованото лице, се разбират също 

щети, причинени от лица или животни, за които Застрахованото 

лице носи отговорност в момента на настъпване на събитието.  

 Специфични изключения на отговорността на 

Застрахователя 

1. Освен основните изключения, при които отговорността на 

Застрахователя за настъпило Застрахователно събитие отпада, 

посочени в член 9, застраховката „Гражданска отговорност“ не 

покрива: 

1) причинени от Застрахованото лице щети на: Близък, живеещ 

в същото домакинство в момента на настъпване на 

Застрахователното събитие, както и на животните, за които 

Застрахованото лице носи отговорност; 

2) щети, възникнали докато Застрахованото лице е в нетрезво 

състояние или след употреба на алкохол в момента на 

настъпване на Застрахователното събитие, 

3) парични санкции, глоби, актове, данъци или 

административни наказания, наложени на Застрахованото 

лице въз основа на разпоредбите на наказателното или 

административно-наказателното законодателство, 

включително данъчното законодателство, но и не само; 

4) причинени от използване, притежание или шофиране от 

Застрахованото лице на моторни и безмоторни превозни 

средства, плаващи средства или самолети, както и всякакъв 

вид планери, с изключение на велосипеди, детски колички и 

надуваеми лодки;  

5) щети, засягащи имущество, принадлежащо на друго лице, 

което е дадено под наем или заети от Застрахованото лице; 

6) щети, причинени на друго лице, чрез заразяване със заразна 

болест на хора, животни или растения, или разпространяване 

на заразата; 

7) щети, произтичащи от използване на огнестрелно оръжие; 

8) щети, възникнали във връзка с извършваната стопанска 

дейност, упражняване на професия или друга дейност, 

носеща печалба; 

9) щети, свързани с нарушаване на авторски права, правото на 

интелектуална собственост, патенти, запазени търговски 

марки; 

10) щети в документи, актове, планове, архивни, филателистки, 

нумизматични колекции, информационни бази, без значение 

от вида на носителя, творби на изкуството; 

11) щети по-малки или равностойни на сумата от 150 EUR. 

VI. ОСТАВЯНЕ НА ДОМА И ИМУЩЕСТВОТО В НЕГО БЕЗ 

НАДЗОР ПРИ ПЪТУВАНЕ 

 Предмет и покритие на застраховката 

1. Предмет на застраховката е имота: вътрешните конструктивни 

елементи, хоризонталните равнини елементи, както и вратите и 

прозорците, от мястото на Местожителство на Застрахованото лице 

и движимото имущество, което представлява оборудването му и 

служи за употреба или задоволяванена нуждите на Застрахованото 

лице, в това число Електроника, което Застрахованото лице е 

напуснало при заминаване, и в което през периода на Пътуване на 

Застрахованото лице не живееили не се обитава от друго лице.  

2. Застрахователното събитие е Кражба с взлом или увреждане 

вследствие на кражбата на движимото имущество или вътрешните 

строителни елементи на мястото на Местожителство на 

Застрахованото лице. 

 

 

 

 Специфични изключения на отговорността на 

Застрахователя 

1. Освен основните изключения, при които отговорността на 

Застрахователя за настъпило Застрахователно събитие отпада, 

посочени в член 9 на ОУЗ, застраховката за оставено имущество не 

покрива: 

а) пари в брой; 

б) щети в рамките на необитаемите помещения, принадлежащи 

към мястото на Местожителство, включително примерно 

изброените мазета, дворове, градини, общи части и на 

вещите, които се намират или съхраняват на тези места; 

в) обезщетение за пропуснатитеползи, глоби, финансови 

загуби, свързани с невъзможност за използване на 

застрахованата вещ, разходи за юридически представител;  

г) животни и растения; 

д) колекции и вещи с колекционерска стойност, антики, 

нумизматични, художествени предмети, вещи с културна и 

историческа стойност, ръкописи, музикални инструменти; 

е) вещи, принадлежащи на трети лица, оставени на мястото на 

Местожителство на Застрахованото лице; 

ж) моторни и безмоторни превозни средства, както и всякакви 

аксесоари, части и елементи; 

з) ценности с авторски права и с право върху индустриалната 

собственост, планове, проекти; 

и) вещи, ако Застрахованото лице не разполага с документи, въз 

основа на които е възможна идентификация на 

застрахованата вещ и нейната стойност преди 

застрахователното събитие (експертиза, доказателство за 

наследство, доказателство за покупката); 

й) действия, предизвикани от лице, което със съгласието на 

Застрахованото лице, в периода на неговото отсъствие, 

ползва мястото му на Местожителство. 

 

Настоящите ОУЗ се прилагат спрямо Застраховани лица, които са 

обхванати със застрахователен договор от дата 24.11.2020 г.   
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Приложение № 1 Таблица за обезщетения и лимити 

 

  Застрахователна сума 

Асистанс (Assistance) 10 000 EUR 

Транспорт от/между/до медицинското заведение 
част от общата застрахователна 

сума за Асистанс 

Удължен престой на Застрахованото лице 
50 EUR на нощувка и 

изхранване/на ден, но 

максимум 14 дни 

Транспорт на тленните останки и покупка на ковчег 
част от общата застрахователна 

сума за Асистанс 

Транспорт и престой на Близък, повикан за 

придружаване на малолетно Застраховано лице 

транспорт – към сумата на 

застраховката 

настаняване – 100 EUR/на нощ 

Асистанс (Assistance):  

Застраховка в случай на карантина 
50 EUR за нощувки и 

изхранване/на ден, но 

максимум до 14 дни 

Дежурство на Асистанс центъра за помощ24/7 да 

Доставяне на спешно съобщение да 

Удължена застрахователна защита 72 часа 

Връщане на разходите за ски карта 250 EUR 

Връщане на разходите за наем на ски екипировка 25 EUR/ ден 

Обезщетение в случай на затваряне на ски пистите 25 EUR/ден 

Помощ при продължаване на Пътуването да 

Помощ при по-ранно връщане на Застрахованото лице в 

Държавата по постоянно местоживеене 
да 

Закъснение на багажа 250 EUR (закъснение над 4 часа) 

Закъснение или отмяна на полета 250 EUR (закъснение над 4 часа) 

Последици от Злополуки 10 000 EUR 

Трайно увреждане на здравето 10 000 EUR 

Смърт 5 000 EUR 

Багаж 1 000 EUR 

Електроника, Спортно оборудване 500 EUR 

Гражданска отговорност 200 000 EUR 

Лични щети 200 000 EUR 

Имуществени щети 10 000 EUR 

Лично участие в щетите до 150 EUR да 

Оставяне на имущество 5 000 EUR 

Електроника 2 000 EUR 

Допълнителна информация   

Любителско трениране на спортове (включително 

каране на ски, уиндсърфинг и трекинг) 
да 

 Обезщетение за загуба на доход  при професия, която 

не се характеризира с изръшването на физически 

труд 

да 
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Приложение № 2 Таблица с увреждания 

НАРАНЯВАНИЯ НА ГЛАВАТА И СЕТИВНИТЕ ОРГАНИ 

1. Загуба в костите на черепния свод до 2 cm2 5% 

2. Загуба в костите на черепния свод от 2 до 10 cm2 15% 

3. Загуба в костите на черепния свод над 10 cm2 25% 

4. 
Сериозни неврологични и психични разстройства след тежка травма на 

главата в зависимост от степента на увреждане 
до 80% 

5. Травматологично увреждане на лицевия нерв до 10% 

6. Увреждане на лицето с нарушаване на функциите в лека степен до 10% 

7. Увреждане на лицето с нарушаване на функциите в средна степен до 20% 

8. Увреждане на лицето с нарушаване на функциите в тежка степен до 35% 

9. Загуба на носа, изцяло 20% 

10. 
Цялостна загуба на обонянието (частичната загуба е изключена от 

отговорност) 
10% 

11. Цялостна загуба на вкуса (частичната загуба е изключена от отговорност) 5% 

12. Цялостна загуба на зрението в едното око 25% 

 

13. 

Цялостна загуба на зрението в другото око (В случай на цялостна загуба на 

зрението оценката на цялостното увреждане на здравето за едното око не 
може да надхвърля 25%, за другото око 75%, а за двете 100%. Изключение 

представлява трайно увреждане, упоменато в точки 15, 21, 22, оценявани 

също над лимита) 

 

75% 

14. Намаляване на остротата на зрението съгласно помощната таблица  

15. 
За анатомична загуба или атрофия на окото се начислява към 

предвидената стойност трайно нарушение на зрението 
5% 

16. Концентрично и неконцентрично свиване на зрителното поле до 20% 

17. 
Загуба на лещата на едното око, включително нарушения на 

акомодацията при толеранс на контактната леща най-малко 4 часа на ден 
15% 

18. 

Загуба на лещата на едното око, включително нарушения на 

акомодацията при толеранс на контактната леща по-малко от 4 часа на 

ден 

18% 

19. 
Загуба на лещата на едното око, включително нарушения на 

акомодацията при цялостна липса на толеранс на контактната леща 
25% 

20. 
Травматично увреждане на очедвигателния нерв или нарушение в 
равновесието на очедвигателния мускул 

до 25% 

21. Нарушения в проходимостта на слъзните пътища на едното око 5% 

22. Нарушения в проходимостта на слъзните пътища на двете очи 10% 

23. Загуба на едната ушна мида 10% 

24. Загуба на двете ушни миди 15% 

25. Увреждане на остротата на слуха едностранно в лека степен 0% 

26. Увреждане на остротата на слуха едностранно от средна степен до 5% 

27. Увреждане на остротата на слуха едностранно в тежка степен до 12% 

28. Увреждане на остротата на слуха двустранно в лека степен до 10% 

29. Увреждане на остротата на слуха двустранно от средна степен до 20% 

30. Увреждане на остротата на слуха двустранно в тежка степен до 35% 

31. Загуба на слуха в едното ухо 15% 

32. Загуба на слуха в двете уши 45% 

33. 
Нарушения на вътрешното ухо едностранно в зависимост от степента на 
увреждане 

10–20% 

34. 
Нарушения на вътрешното ухо двустранно в зависимост от степента на 

увреждане 
30–50% 

35. 
Състояние след увреждане на езика със загуба на тъкани или деформации 

с белези (само, ако не се оценява вече загуба на гласа съгласно точка 42) 
15% 

36. Белези, обезобразяващи в лицевата част на главата до 5% 

УВРЕЖДАНЕ НА ЗЪБИТЕ (ПРИЧИНЕНО ОТ ТРАВМА) 

37. 
Загуба на един зъб (отговорността покрива единствено загуба на зъба над 

50%) 
1% 

38. Загуба на всеки следващ зъб 1% 

39. За загуба, счупване и увреждане на млечни или изкуствени зъби 0% 

40. За загуба на жизнеспособност на зъб 0% 

ТРАВМИ НА ШИЯТА 

41. Стеноза на ларингса и трахеята в лека степен до 15% 

42. 

Стеноза на ларингса и трахеята от средна и тежка степен с частична загуба 

на гласа (При точка 42 не може едновременно да се извършва оценка по 

точка 43–45) 

до 60% 

43. Загуба на гласа (афония) 25% 

44. Загуба на говора в резултат на увреждане на говорния апарат 30% 

45. 

Състояние след трахеотомия с необходимост от носене на трахеална 

тръба (не може да се извършва едновременно оценка съгласно точка 42–

44) 

50% 

НАРАНЯВАНЕ НА ГРЪДНИЯ КОШ, БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ, СЪРЦЕТО ИЛИ ХРАНОПРОВОДА 

46. 
Ограничаване на подвижността на гръдния кош и плеврални сраствания 

потвърдени клинично (спирометрични изследвания) в лека степен 
до 10% 

47. 
Ограничаване на подвижността на гръдния кош и плеврални сраствания 
потвърдени клинично (спирометрични изследвания) от средна и тежка 

степен 

до 30% 

48. 
Други последици от увреждане на белите дробове в зависимост от 

степента и обхвата, едностранно 
15–40% 

49. 
Други последици от увреждане на белите дробове в зависимост от 

степента и обхвата, двустранно (спирометрични изследвания) 
25–100% 

50. 

Увреждане на сърцето и съдовете (единствено след директно увреждане, 

потвърдено клинично, в зависимост от степента на увреждането, 

потвърдено с EKG изследване) 

10–100% 

51. Посттравматична стеноза на трахеята в лека степен до 10% 

52. Посттравматична стеноза на трахеята от средна и тежка степен 11–50% 

УВРЕЖДАНЕ НА КОРЕМА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ 

53. 
Увреждане на коремната стена с увреждане на мускулите на коремната 

преса 
до 25% 

54. 
Увреждане на функцията на храносмилателните органи в зависимост от 
степента на нарушаване на храненето 

до 80% 

55. Загуба на далак 15% 

56. 
Увреждане на аналния сфинктер, предизвикващо незадържане на 
фекалии и газове в зависимост от обхвата 

до 60% 

57. Стеснение на ануса в зависимост от обхвата до 40% 

УВРЕЖДАНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА 

58. Загуба на единия бъбрек 20% 

59. 

Посттравматични последици от увреждане на бъбреците и пикочните 

пътища (заедно с вторична инфекция в зависимост от степента на 

увреждането) 

до 50% 

60. Загуба на единия тестис 10% 

61. Загуба на двата тестиса 20% 

62. Загуба на пениса или тежка деформация на пениса до 45-годишна възраст 40% 

63. 
Загуба на пениса или тежка деформация на пениса от 46 до 60-годишна 

възраст 
20% 

64. 
Загуба на пениса или тежка деформация на пениса над 60 годишна 

възраст 
10% 

65. Посттравматично деформиране на женските полови органи 10–50% 

НАРАНЯВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК 

66. Ограничаване на подвижността на гръбначния стълб в лека степен до 10% 

67. Ограничаване на подвижността на гръбначния стълб от средна степен до 25% 

68. Ограничаване на подвижността на гръбначния стълб в тежка степен до 55% 

69. 
Посттравматично увреждане на гръбначния стълб и гръбначния мозък в 

лека степен 
10–25% 

70. 
Посттравматично увреждане на гръбначния стълб и гръбначния мозък от 

средна степен 
26–40% 

71. 
Посттравматично увреждане на гръбначния стълб и гръбначния мозък в 

тежка степен 
41–100% 

НАРАНЯВАНИЯ НА ТАЗА 

72. 
Тежко увреждане на таза с увреждане на статиката на гръбначния стълб и 

функцията на долните крайници при жени до 45-годишна възраст 
30–65% 

73. 
Тежко увреждане на таза с увреждане на статиката на гръбначния стълб и 
функцията на долните крайници при жени над 45-годишна възраст 

15–50% 

74. 
Тежко увреждане на таза с увреждане на статиката на гръбначния стълб и 

функцията на долните крайници при мъжете 
15–50% 

УВРЕЖДАНЕ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ 

Оценката, представена по-долу се отнася за лица, които си служат с дясна ръка (десничар), за 

лица, които си служат с лява ръка (левичари) оценката се отнася за противоположните горни 

крайници 

Увреждания на областта на плещите и рамото 

75. 
Загуба на горен крайник при раменната става или между раменната става 

и лакътната става от дясно 
70% 

76. 
Загуба на горен крайник при раменната става или между раменната става 

и лакътната става от лява 
60% 

77. 

Пълно схващане на раменната става във функционално неблагоприятно 

положение (пълна абдукция, абдукция или друга подобна позиция) от 

дясно 

35% 

78. 
Пълно схващане на раменната става във функционално неблагоприятно 
положение (пълна абдукция, абдукция или друга подобна позиция) от 

ляво 

30% 

79. 

Пълно схващане на раменната става във функционално неблагоприятно 

положение (абдукция на 50 градуса флексия 40–45 градуса, вътрешна 

ротация 20 градуса) от дясно 

30% 

80. 

Пълно схващане на раменната става във функционално неблагоприятно 

положение (абдукция на 50 градуса флексия 40–45 градуса, вътрешна 

ротация 20 градуса) от ляво 

25% 

81. 
Ограничение на подвижността на раменната става в лека степен (външна 

ротация, непълно сгъване повече от 135 градуса) от дясно 
5% 

82. 
Ограничение на подвижността на раменната става в лека степен (външна 
ротация, непълно сгъване повече от 135 градуса) от ляво 

4% 

83. 
Ограничение на подвижността на раменната става от редна степен 

(външна ротация до 135 градуса) от дясно 
10% 

84. 
Ограничение на подвижността на раменната става от средна степен 

(външна ротация до 135 градуса) от ляво 
8% 

85. 
Ограничение на подвижността на раменната става в тежка степен (външна 

ротация до 90 градуса) от дясно 
18% 

86. 
Ограничение на подвижността на раменната става в тежка степен (външна 

ротация до 90 градуса) от ляво 
15% 

87. 

Привична посттравматична луксация на раменната става от дясно 

(оправяне трикратно от лекар, навяхване потвърдено с рентгеново 

изследване) 

20% 

88. 
Привична посттравматична луксация на раменната става от ляво 
(оправяне трикратно от лекар, навяхване потвърдено с рентгеново 

изследване) 

16,50% 

89. Нерепонирано навяхване на стеноклавикуларната става от дясно 3% 

90. Нерепонирано навяхване на стеноклавикуларната става от ляво 2,50% 

91. 
Нерепонирано навяхване на раменно-ключичната 

(акромиоклавикуларната) става от дясно (Тоssy II и III) 
6% 

92. 
Нерепонирано навяхване на раменно-ключичната 

(акромиоклавикуларната) става от ляво (Тоssy II и III) 
5% 

93. Лъжлива става (псевдоартроза) в раменната кост от дясно 35% 

94. Лъжлива става (псевдоартроза) в раменната кост от ляво 30% 

95. 

Хронично възпаление на костния мозък (хроничен остеомиелит) на 

предмишничната кост единствено след открити рани или оперативни 

процедури, необходими за лечение на последиците от увреждането от 

дясно 

30% 

96. 

Хронично възпаление на костния мозък (хроничен остеомиелит) на 

предмишничната кост единствено след открити рани или оперативни 
процедури, необходими за лечение на последиците от увреждането от 

ляво 

25% 

97. 
Трайни последици след скъсване на сухожилията на главата на дългия 

двуглав мускул на рамото от дясно 
3% 

98. 
Трайни последици след скъсване на сухожилията на главата на дългия 

двуглав мишничен мускул на от ляво 
2% 

Увреждане на областта на лакътната става и предмишницата 

99. 

Пълно схващане на лакътната става във функционално неблагоприятно 

положение (цялостно изправяне или цялостно сгъване и близка до тях 

позиция) от дясно 

30% 

100. 

Пълно схващане на лакътната става във функционално неблагоприятно 

положение (цялостно изправяне или цялостно сгъване и близка до тях 
позиция) от ляво 

25% 

101. 
Пълно схващане на лакътната става във функционално неблагоприятно 

положение (ъгъл на сгъване 90–95 градуса) от дясната страна 
20% 

102. 
Пълно схващане на лакътната става във функционално неблагоприятно 

положение (ъгъл на сгъване 90–95 градуса) от лявата страна 
16% 

103. Ограничаване на подвижността на лакътната става от дясната страна до 18% 

104. Ограничаване на подвижността на лакътната става от лявата страна до 15% 

105. 

Пълно схващане на ставите при лъчево-лакътната кост с неспособност за 

пронация и супинация на предмишницата във функционално 

неблагоприятно положение (с максимална пронация и супинация) от 

20% 
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дясно 

106. 

Пълно схващане на ставите при лъчево-лакътната кост с неспособност за 

пронация и супинация на предмишницата във функционално 

неблагоприятно положение (с максимална пронация и супинация) от ляво 

16% 

107. 
Пълно схващане на ставите при лъчево-лакътната кост във функционално 

благоприятно положение (позиция на средна или лека пронация) от дясно 
до 20% 

108. 
Пълно схващане на ставите при лъчево-лакътната кост във функционално 

благоприятно положение (позиция на средна или лека пронация) от ляво 
до 16% 

109. Ограничаване на пронацията и супинацията на предмишницата от дясно до 20% 

110. Ограничаване на пронацията и супинацията на предмишницата от ляво до 16% 

111. Лъжлива става (псевдоартроза) в двете кости на предмишницата от дясно 40% 

112. Лъжлива става (псевдоартроза) в двете кости на предмишницата от ляво 35% 

113. Лъжлива става (псевдоартроза) в лъчевата кост от дясно 30% 

114. Лъжлива става (псевдоартроза) в лъчевата кост от ляво 25% 

115. Лъжлива става (псевдоартроза) в лакътната кост от дясно 20% 

116. Лъжлива става (псевдоартроза) в лакътната кост от ляво 15% 

117. Нестабилност на лакътната става от дясно до 20% 

118. Нестабилност на лакътната става от ляво до 15% 

119. Загуба на предмишницата при запазена лакътна става от дясно 55% 

120. Загуба на предмишницата при запазена лакътна става от ляво 45% 

121. 

Хронично възпаление на костния мозък (хроничен остеомиелит) на 

предмишничната кост от дясно (единствено след открити рани или 

операции, необходими за лечение на последиците от нараняването) 

27% 

122. 
Хронично възпаление на костния мозък (хроничен остеомиелит) на 
предмишничната кост от ляво (единствено след открити рани или 

операции, необходими за лечение на последиците от нараняването) 

22% 

Загуба или увреждане на ръката 

123. Загуба на ръката на нивото на китката от дясно 50% 

124. Загуба на ръката на нивото на китката от ляво 42% 

125. 
Загуба на всички пръсти, евентуално в това число и костите на китката от 

дясно 
50% 

126. 
Загуба на всички пръсти, евентуално в това число и костите на китката от 

ляво 
42% 

127. 
Загуба на пръстите на ръката с изключение на палеца (големия пръст на 

ръката), в това число костите на китката от дясно 
45% 

128. 
Загуба на пръстите на ръката с изключение на палеца (големия пръст на 

ръката), в това число костите на китката от ляво 
40% 

129. 
Пълно схващане на китката във функционално неблагоприятна позиция 

(установяване в крайна флексия на дланта) от дясно 
30% 

130. 
Пълно схващане на китката във функционално неблагоприятна позиция 

(установяване в крайна флексия на дланта) от ляво 
25% 

131. 
Пълно схващане на китката във функционално неблагоприятна позиция 
(установяване в крайна флексия на опаката страна на дланта) от дясно 

15% 

132. 
Пълно схващане на китката във функционално неблагоприятна позиция 

(установяване в крайна флексия на опаката страна на дланта) от ляво 
12,50% 

133. 
Пълно схващане на китката във функционално благоприятна позиция 

(флексия на опаката страна на дланта на 20-40 градуса) от дясно 
20% 

134. 
Пълно схващане на китката във функционално благоприятна позиция 

(флексия на опаката страна на дланта на 20-40 градуса) от ляво 
17% 

135. Лъжлива става (псевдоартроза) в ладиевидната кост от дясно 15% 

136. Лъжлива става (псевдоартроза) в ладиевидната кост от ляво 12% 

137. Ограничение на подвижността в китката в дясно до 20% 

138. Ограничение на подвижността в китката в ляво до 17% 

139. 
Нестабилност на китката в дясно (потвърдена с рентгенови или USG 

изследвания) 
до 12% 

140. 
Нестабилност на китката отляво (потвърдена с рентгенови или USG 

изследвания) 
до 10% 

Увреждане на палеца 

141. Загуба на дисталните фаланги на палеца от дясно 9% 

142. Загуба на дисталните фаланги на палеца от ляво 7% 

143. Загуба на палеца с метакарпалната кост от дясно 25% 

144. Загуба на палеца с метакарпалната кост от ляво 21% 

145. Загуба на двете фаланги на палеца от дясно 18% 

146. Загуба на двете фаланги на палеца от ляво 15% 

147. 
Пълно схващане на междуфалангеалната става на палеца във 

функционално неблагоприятна позиция (крайно сгъване) от дясно 
8% 

148. 
Пълно схващане на междуфалангеалната става на палеца във 

функционално неблагоприятна позиция (крайно сгъване) от ляво 
7% 

149. 
Пълно схващане на междуфалангеалната става на палеца във 

функционално неблагоприятна позиция (крайно изправяне) от дясно 
7% 

150. 
Пълно схващане на междуфалангеалната става на палеца във 
функционално неблагоприятна позиция (крайно изправяне) от ляво 

6% 

151. 
Пълно схващане на междуфалангеалната става на палеца във 

функционално благоприятна позиция (леко сгъване) отдясно 
6% 

152. 
Пълно схващане на междуфалангеалната става на палеца във 

функционално благоприятна позиция (леко сгъване) отляво 
5% 

153. Пълно схващане на метакарпофалангеалната става на палеца отдясно 6% 

154. Пълно схващане на метакарпофалангеалната става на палеца отляво 5% 

155. 

Пълно схващане на карпално-метакарпалната става на палеца във 

функционално неблагоприятна позиция (пълна абдукция или адукция) 

отдясно 

9% 

156. 

Пълно схващане на карпално-метакарпалната става на палеца във 

функционално неблагоприятна позиция (пълна абдукция или адукция) 

отляво 

7,50% 

157. 
Пълно схващане на карпално-метакарпалната става на палеца във 

функционално благоприятна позиция (лека опозиция) отдясно 
6% 

158. 
Пълно схващане на карпално-метакарпалната става на палеца във 
функционално благоприятна позиция (лека опозиция) отляво 

5% 

159. 
Пълно схващане на всички стави на палеца във функционално 

неблагоприятна позиция отдясно 
до 25% 

160. 
Пълно схващане на всички стави на палеца във функционално 

неблагоприятна позиция отляво 
до 21% 

161. 

Увреждане на функцията за хващане на палеца при ограничаване на 

подвижността на метакарпофалангеалната и междуфалангеалната става 

отдясно 

до 6% 

162. 

Увреждане на функцията за хващане на палеца при ограничаване на 

подвижността на метакарпофалангеалната и междуфалангеалната става 

отляво 

до 5% 

163. 
Увреждане на функцията за хващане на палеца при ограничаване на 
подвижността на карпално-метакарпалната става отдясно 

до 9% 

164. 
Увреждане на функцията за хващане на палеца при ограничаване на 

подвижността на карпално-метакарпалната става отляво 
до 7,5% 

Увреждане на показалеца 

165. Загуба на дисталната фаланга на показалеца отдясно 5% 

166. Загуба на дисталната фаланга на показалеца отляво 4% 

167. Загуба на две фаланги на показалеца отдясно 8% 

168. Загуба на две фаланги на показалеца отляво 6% 

169. Загуба на три фаланги на показалеца отдясно 12% 

170. Загуба на три фаланги на показалеца отляво 10% 

171. Загуба на показалеца с метакарпалната кост отдясно 15% 

172. Загуба на показалеца с метакарпалната кост отляво 12% 

173. 
Пълно схващане на всичките три стави на показалеца при крайно 

изправяне и крайно сгъване отдясно 
15% 

174. 
Пълно схващане на всичките три стави на показалеца при крайно 

изправяне и крайно сгъване отляво 
12% 

175. Увреждане на функцията за хващане на показалеца отдясно до 10% 

176. Увреждане на функцията за хващане на показалеца отляво до 8% 

177. 

Невъзможност за пълно изправяне на една от междуфалангеалните 

ставите на показалеца отдясно, при липса на увреждане на функцията за 

хващане 

1,50% 

178. 

Невъзможност за пълно изправяне на една от междуфалангеалните 

ставите на показалеца отляво, при липса на увреждане на функцията за 
хващане 

1% 

179. 
Невъзможност за пълно изправяне на метакарпофалангеалната става на 

показалеца с нарушения на абдукцията отдясно 
2,50% 

180. 
Невъзможност за пълно изправяне на метакарпофалангеалната става на 

показалеца с нарушения на абдукцията отляво 
2% 

Увреждане на средния пръст, безименния и кутрето 

181. Загуба на целия пръст със съответната метакарпална кост отдясно 9% 

182. Загуба на целия пръст със съответната метакарпална кост отляво 7% 

183. 
Загуба на всички три или две фаланги със схващан на 

метакарпофалангеалната става отдясно 
8% 

184. 
Загуба на всички три или две фаланги със схващан на 

метакарпофалангеалната става отляво 
6% 

185. 
Загуба на две фаланги със запазване на функцията на 

метакарпофалангеалната става отдясно 
5% 

186. 
Загуба на две фаланги със запазване на функцията на 

метакарпофалангеалната става отляво 
4% 

187. Загуба на дисталната фаланга на един от пръстите отдясно 3% 

188. Загуба на дисталната фаланга на един от пръстите отляво 2% 

189. 

Пълно схващане на всичките три стави на един от пръстите при крайно 

изправяне или крайно сгъване (в позиция която не дава възможност за 
функциониране на съседните пръсти) отдясно 

9% 

190. 

Пълно схващане на всичките три стави на един от пръстите при крайно 

изправяне или крайно сгъване (в позиция която не дава възможност за 

функциониране на съседните пръсти) отляво 

7% 

191. 
Увреждане на функциите за хващане на кутрето (ограничаване на 

флексията до дланта) отдясно 
до 8% 

192. 
Увреждане на функциите за хващане на кутрето (ограничаване на 

флексията до дланта) отляво 
до 6% 

193. 
Невъзможност за пълно изправяне на една от междуфалангеалните стави 

при ненарушена функция за хващане на кутрето, отляво, отдясно 
1% 

194. 
Невъзможност за пълно изправяне на метакарпофалангеалната става с 

нарушение на абдукцията отдясно 
1,50% 

195. 
Невъзможност за пълно изправяне на метакарпофалангеалната става с 

нарушение на абдукцията отляво 
1% 

Травматични изменения на нервите на горните крайници 

Оценката съдържа вече евентуални вазомоторни и трофични изменения 

196. Травматично увреждане на аксиларния нерв отдясно до 30% 

197. Травматично увреждане на аксиларния нерв отляво до 25% 

198. 
Травматично увреждане ствола на лъчевия нерв с увреждане на всички 
инервирани мускули отдясно 

до 45% 

199. 
Травматично увреждане ствола на лъчевия нерв с увреждане на всички 

инервирани мускули отляво 
до 37% 

200. 
Травматично увреждане на лъчевия нерв със запазване на функцията на 

триглавия мускул отдясно 
до 35% 

201. 
Травматично увреждане на лъчевия нерв със запазване на функцията на 

триглавия мускул отляво 
до 27% 

202. Травматично увреждане на кожно-мускулен нерв отдясно до 30% 

203. Травматично увреждане на кожно-мускулен нерв отляво до 20% 

204. 
Травматично увреждане на ствола на лакътния нерв с увреждане на 

всички инервирани мускули отдясно 
до 40% 

205. 
Травматично увреждане на ствола на лакътния нерв с увреждане на 

всички инервирани мускули отляво 
до 33% 

206. 

Травматично увреждане на дисталната част на лакътния нерв със 

запазване на функцията на лакътния разгъвач и частта на общия разгъвач 

на пръстите отдясно 

до 30% 

207. 
Травматично увреждане на дисталната част на лакътния нерв със 
запазване на функцията на лакътния разгъвач и частта на общия разгъвач 

на пръстите отляво 

до 25% 

208. 
Травматично увреждане ствола на средния нерв с увреждане на всички 

инервирани мускули отдясно 
до 30% 

209. 
Травматично увреждане ствола на средния нерв с увреждане на всички 

инервирани мускули отляво 
до 25% 

210. 
Травматично увреждане на дисталната част на средния нерв с увреждане 

на мускулите на тенара на палеца отдясно 
до 15% 

211. 
Травматично увреждане на дисталната част на средния нерв с увреждане 

на мускулите на тенара на палеца отляво 
12% 

212. 
Травматично увреждане на всичките три нерва, евентуално също на целия 

раменен сплит отдясно 
до 60% 

213. 
Травматично увреждане на всичките три нерва, евентуално също на целия 
раменен сплит отляво 

до 50% 

ТРАВМИ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ 

Увреждания на ханш, бедра и колене 

214. 
Загуба на един долен крайник в бедрената става или между бедрената 

става и коленната става 
50% 

215. 
Лъжлива става (псевдоартроза) в бедрена кост или некроза на главата на 

бедрената кост 
40% 

216. 
Ендопротеза на бедрената става(извън оценката Ограничение на 

подвижността на ставата) 
15% 
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217. 

Хронично възпаление на костния мозък (хроничен остеомиелит) на 

бедрената кост (единствено след отворени фрактури или операции, 

необходими за лечение на последици от травмата) 

25% 

218. Скъсяване на един долен крайник до 1 cm 0% 

219. Скъсяване на един долен крайник до 4 cm до 5% 

220. Скъсяване на един долен крайник до 6 cm до 15% 

221. Скъсяване на един долен крайник повече от 6 cm до 25% 

222. 

Посттравматична деформация на бедрената кост (заздравяла фрактура) с 

отклонение от оста или ротационно отклонение, за всяко цяло отклонение 

от 5 ° (потвърдено с рентгенова снимка) 

5% 

 Отклоненията над 45° се оценяват като загуба на крайници  

223. 

Пълно схващане на бедрената става във функционално неблагоприятна 

позиция (пълна абдукция или пълна адукция, пълно изправяне или пълно 
сгъване и подобна позиция) 

40% 

224. 
Пълно схващане на бедрената става във функционално благоприятна 

позиция (лека абдукция или малко сгъване) 
30% 

225. Ограничение на подвижността бедрената става в лека степен до 10% 

226. Ограничение на подвижността бедрената става от средна степен до 20% 

227. Ограничение на подвижността бедрената става в тежка степен до 30% 

Увреждане на коленете 

228. 
Пълно схващане на коленете във функционално неблагоприятна позиция 

(пълно привличане или сгъване под ъгъл 20° и по-голям) 
30% 

229. 
Пълно схващане на коленете във функционално неблагоприятна позиция 

(сгъване под ъгъл 30° и по-голям) 
45% 

230. 
Пълно схващане на коляното във функционално благоприятна 

позиция(ъгъл на сгъване до 20°) 
до 30% 

231. 
Ендопротеза в областта на коленната става (освен оценка Ограничение на 
подвижността на ставата) 

15% 

232. Ограничение на подвижността на коленната става в лека степен до 10% 

233. Ограничение на подвижността на коленната става от средна степен до 15% 

234. Ограничение на подвижността на коленната става в тежка степен до 25% 

235. 
Нестабилност на коленната става в резултат на неспособност на едно от 
страничните връзки 

5% 

236. 
Нестабилност на коленната става в резултат на неспособност на предни 

или задни кръстно връзки 
до 15% 

239. 
Нестабилност на коленната става в резултат на неспособност на предни 

или задни кръстно връзки 
до 25% 

238. 

Трайни последици след оперативно премахване на един менискус (в 

зависимост от обхвата на отстранената част – минимум 1/3 от менискуса, 

посочено въз основа на резултатите от операцията) 

до 5% 

239. 

Трайни последици след оперативно премахване на двата менискуса (в 

зависимост от обхвата на отстранената част – минимум 1/3 от всеки 

менискус, посочено въз основа на резултатите от операцията) 

до 10% 

240. 
Трайни последици след отстраняване на капачката, в това число атрофия 
на бедрените и фибуларните мускули 

до 10% 

Увреждане на подбедрицата 

241. 
Загуба на долен крайник на ниво подбедрица със запазване на коленната 

става 
45% 

242. 
Загуба на долен крайник на ниво подбедрица със сковаване на коленната 

става 
50% 

243. 
Лъжлива става (псевдоартроза) в пищялната кост или двете подбедрени 

кости 
30% 

244. 

Хронично възпаление на костния мозък (хроничен остеомиелит) на 

бедрената кост единствено след отворена фрактура или операция, 

необходима за лечение на последиците от травмата 

22% 

245. 

Посттравматична деформация на подбедрицата, възникнало в резултат на 

зарастване на фрактура с отклонение от оста и ротационно отклонение 
(отклоненията трябва да бъдат показани при рентгеново изследване) за 

всяко цяло 5° 

5% 

 Отклонения над 45° се оценяват като загуба на нивото на подбедрицата  

Увреждане в областта на глезенната става 

246. Загуба на стъпалото до нивото на глезенна става 40% 

247. Загуба на петата до ставата на Шопарт 30% 

248. Загуба на петата до нивото на ставата на Лисфранк 25% 

249. 
Пълно схващане на глезенната става във функционално неблагоприятна 

позиция (дорзална флексия или плантарна флексия над 20°) 
30% 

250. Пълно схващане на глезенната става в позиция под прав ъгъл 25% 

251. 
Пълно схващане на глезенната става във функционално благоприятна 

позиция (сгъване до повърхност около 5°) 
20% 

252. Ограничение на подвижността на глезенната става в лека степен до 6% 

253. Ограничение на подвижността на глезенната става от средна степен до 12% 

254. Ограничение на подвижността на глезенната става в тежка степен до 20% 

255. Ограничаване на пронацията или супинацията на стъпалото до 12% 

256. Цялостна загуба на пронация или супинация на стъпалото 15% 

257. Нестабилност на глезенната става (потвърдена с рентгенови или USG до 20% 

изследвания) 

258. 
Плоскостъпие или кухо стъпало и други посттравматични деформации на 

стъпалото и глезенната става 
до 25% 

259. 

Хронично възпаление на костния мозък (хроничен остеомиелит) на костта 

на стъпалото и метатарзалните кости на стъпалото, единствено след 

открити фрактури или операции, необходими за лечение на последиците 

от травмата 

15% 

Увреждане на областта на стъпалото 

260. Загуба на всички пръсти на стъпалото 15% 

261. Загуба на две фаланги на палеца на крака 10% 

262. 
Загуба на две фаланги на палеца на крака с метатарзалната кост на 

стъпалото или с нейна част 
15% 

263. Загуба на дисталната фаланга на палеца на крака 3% 

264. Загуба на друг пръст на стъпалото (включително кутрето), за всеки пръст 2% 

265. 
Загуба на кутрето на стъпалото на крака с метатарзалната кост или с 

нейна част 
10% 

266. Пълно схващане на междуфалангеалната става на палеца на крака 3% 

267. Пълно схващане на метакарпофалангеалната става на палеца на крака 7% 

268. Пълно схващане на двете стави на палеца на крака 8% 

269. 
Ограничение на подвижността на междуфалангеалната става на палеца на 
крака 

до 3% 

270. 
Ограничение на подвижността на метакарпофалангеалната става на 

палеца на крака 
до 7% 

271. 
Увреждане на функцията на всеки друг пръст на стъпалото, различен от 

палеца на крака, за всеки пръст 
1% 

272. 
Посттравматични изменения свързани с кръвообращението и трофични, 

обхващащи единия долен крайник 
до 15% 

273. 
Посттравматични изменения свързани с кръвообращението и трофични, 

изменения, обхващащи двата долни крайника 
до 30% 

274. 
Посттравматична атрофия на мускулите на долните крайници при 

ограничен диапазон на движение на ставите на бедрата 
5% 

275. 
Посттравматична атрофия на мускулите на долните крайници при 

неограничен диапазон на движение на ставите на подбедриците 
3% 

Травматични изменения на нервите на долните крайници 

Оценката съдържа вече евентуални вазомоторни и трофични изменения 

276. Травматично увреждане на седалищния нерв до 50% 

277. Травматично увреждане на бедрения нерв до 30% 

278. Травматично увреждане на обтурационния нерв до 20% 

279. 
Травматично увреждане на ствола на тибиалния нерв с увреждане на 

всички инервирани мускули 
до 35% 

280. 
Травматично увреждане на дисталната част на тибиалния нерв с 
увреждане на функцията на пръстите 

до 5% 

281. 
Травматично увреждане на ствола на фибуларния нерв с увреждане на 

всички инервирани мускули 
до 30% 

282. Травматично увреждане на дълбоките клони на перонеалния нерв до 20% 

283. Травматично увреждане на перонеалния повърхностен нерв до 10% 

ДРУГИ ВИДОВЕ ТРАЙНИ ПОСЛЕДИЦИ 

284. 
Белези и деформации (освен точка 36 на настоящата таблица), които не 

повлияват на увреждане на функциите 
Липсва 

285. Посттравматична пигментация на кожата Липсва 

286. Посттравматични болки без увреждане на функциите Липсва 

287. 
Разстройства и психически заболявания възникнали вследствие на 

травмата 
Липсва 

 

 

Помощна таблица за оценяване на степента на 

увреждане при намаляване остротата на зрението 

при оптимално изравняване на дефекта с очила 

Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60 

6/6 0% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 25% 

6/9 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 28% 

6/12 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 31% 

6/15 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 35% 

6/18 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 39% 

6/24 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 44% 

6/36 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 

6/60 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 55% 

3/60 25% 28% 31% 35% 39% 44% 49% 55% 65% 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 

За нашата фирма е много важно правилното обработване на Вашите лични данни. В тази връзка в настоящия документ Ви предоставяме подробна информация защо и с каква цел обработваме 

Вашите лични данни, какви права имате във връзка с обработването им и всяка друга информация, която може да бъде съществена за Вас в тази област. 

 

1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Администраторът на Вашите лични данни е Inter Partner Assistance S.A. със седалище в 

Брюксел, (Белгия), адрес: Avenue Louise № 166, пощенски код 1050, регистрирано в 

Регистъра на Дружествата и одобрено с № 487 (по-нататък: „Застрахователят” или „AXA”). 

Застрахователят е част от международната Група AXA. Адрес на уебсайта: 

www.axapartners.be. В рамките на осъществяваната застрахователна дейност 

Застрахователят изпълнява функцията на администратор на данните, т.е. определя по 
какъв начин и с каква цел се използват Вашите данни. 

 

2. ИНСПЕКТОР ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

 
Застрахователят ползва услугите на инспектор по защита на данните, който контролира 

правилното обработване на личните данни. Всички необходими образци на евентуални 

молби и заявления относно защитата на личните данни се намират на уебсайта: 

www.axapartners.be/nl/privacy-policy. 

Можете да се свържете с инспектора по защита на личните данни по начин, който отговаря 

на Вашите предпочитания и възможности: 
 по електронен път DPO.BNL@axa-assistance.com,  

 чрез формуляра за контакт на страницата www.axa-assistance.pl,  

 с писмо, изпратено по пощата на адрес:  

Avenue Louise № 166, 1050 Брюксел. 

 

Можете да се свържете с инспектора по защита на данните при възникване на всякакви 

въпроси относно обработването на данните Ви и с цел да упражните полагащите Ви се 
права, изброени по-долу. 

 

3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

 
Вашите лични данни могат да се обработват за следните цели: 

 сключване и изпълнение на застрахователен договор и извършване на оценка на 

застрахователен риск – правно основание за обработване на данните, в това число 

на данните за здравословното състояние, са законовата разпоредба и целите под 

формата на сключване и изпълнение на договора; 

 автоматизирана оценка на застрахователния риск в рамките на профилирането 

преди сключване на договора – правно основание за обработване на данните е 
законовата разпоредба; 

 директен маркетинг на продуктите и услугите на администратора, в това число 

обработване на данните за аналитични цели и за целите на профилиране преди 

сключване на застрахователния договор – правно основание за обработване на 

данните е обработването им в обоснован интерес на администратора. Обоснован 

интерес на администратора означава провеждане на директен маркетинг на услугите 
му; 

 директен маркетинг на продуктите и услугите на администратора, в това число 

обработване на данните за аналитични цели и за целите на профилирането след 

изтичане на застрахователния договор – правно основание за обработване на 

данните е съгласието, което можете да ни предоставите; 

 изпълнение на задълженията на администратора, свързани с отчетни задължения – 

правно основание за обработването са законовите задължения, произтичащи от 
правните разпоредби; 

 счетоводни, данъчни цели и свързани с начисляване на такси – правно основание за 

обработване на данните са законовите задължения, произтичащи от правните 

разпоредби; 

 разследване и обслужване на искове, свързани със застрахователния договор или 

със защитата по исковете – правно основание за обработването е изпълнение на 

законово обоснования интерес на администратора; 
 като средство за предотвратяване на застрахователни престъпления – правно 

основание за обработването са законови задължения, произтичащи от разпоредби 

на закона; 

 презастраховане на рисковете – правно основание за обработване на данните е 

необходимостта от неговото извършването с цел изпълнение на законово 

обоснования интерес на администратора; законово обоснованият интерес на 
администратора включва намаляване на застрахователния риск, свързан със 

сключения договор чрез презастраховане. 

 

4. ПОЛУЧАТЕЛИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Вашите лични данни могат да се предоставят на следните категории получатели: 

 субекти, упълномощени да им се предоставят лични данни въз основа на 

разпоредбите на закона за застрахователна и презастрахователна дейност от 11 

септември 2015 г. и на други законови разпоредби, в това число на други 

застрахователи във връзка с регресивни искове и на презастрахователи, 

 субекти, обработващи личните данни по поръчка на AXA, в това число субекти, 
изпълняващи услугите, произтичащи от застрахователния договор, доставчици на IT 

услуги, субекти, обработващи данните с цел събиране на задължения, маркетингови 

агенции или застрахователни агенти – като тези субекти обработват данните въз 

основа на договор с администратора и само в съответствие с разпоредбите на АХА. 

Можем да предоставяме Вашите лични данни на други субекти в рамките на 

международната Група AXA, които си сътрудничат с нас при предоставяне на определени 

услуги, като: ликвидация на щети, записване на разговори и проверка на правата на 
субекти за осъществяване на определената дейност. Горепосочените групи субекти 

действат от наше име, като ние сме отговорни за начина, по който те използват Вашите 

лични данни за горепосочените цели. 

Освен това можем да предоставяме Вашите лични данни на други субекти, 

принадлежащи/влизащи в състава на международната Група АХА с цел управление на 

разноските по исковете, подобрение на продуктите, персонализация на продуктовата 

оферта и предотвратяване на застрахователни престъпления и разкриването им. 

 

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТА СТРАНА 

 

Вашите данни могат да бъдат предадени на трета страна в случай, че това е необходимо за 

изпълнението на конкретна услуга по силата на сключения от Вас застрахователен 
договор и когато това е необходимо за защита на Вашите основни или застрахователни 

интереси, особено в случай на застрахователен договор, в рамките на който действаме за 

защита на здравето или живота. Група АХА осъществява дейността си по целия свят, което 

е свързано с това, че чуждестранни субекти предоставят в нейна полза определените 

услуги. При предаване на данните извън Европейското икономично пространство и 

Швейцария осигуряваме такова ниво на защита, което в най-голяма степен отговаря на 
изискванията за защита на личните данни, действащи в Белгия. 

  

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 
Вашите лични данни ще се съхраняват съответно: 

 за срока на действие на договора, а след това до момента на изтичане на давността 

на исковете по застрахователния договор или 

 до момента на изпълнение на законово обоснования интерес на АХА, или 

 до момента на изтичане на произтичащото от законовите разпоредби задължение за 

съхраняване на данните, по-специално на задължението за съхраняване на 

счетоводните документи по застрахователния договор, или 
 за период от 12 години след прекратяване на застрахователния договор за 

статистически цели, в това число за установяване въз основа на личните данни на 

размера на застрахователните премии, презастрахователните премии и техническо-

застрахователните резерви за целите на платежоспособността и техническо-

застрахователните резерви, както и за счетоводни цели на Застрахователя. 

Администраторът ще прекрати обработването на данните за директни маркетингови цели, 

в това число профилиране и аналитични цели, ако подадете възражение срещу 
обработването на данните Ви за тези цели. Ако сте дали съгласие за обработване на 

Вашите лични данни за маркетингови цели, те ще се съхраняват до момента на оттегляне 

от Вас на съгласието за обработване на личните данни. 

 

7. ПРАВА НА ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ 

 

Имате право на:  

 достъп до съдържанието на Вашите данни; 

 коригиране (поправяне) на данните;  

 изтриване на личните данни; 
 ограничаване на обработката на личните данни; 

 прехвърляне на данните; 

 подаване на възражение срещу обработването на данните. 

 

Тези права Ви се полагат в случаите и в рамките, предвидени от разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

(Регламент). Регламентът се прилага от 25 май 2018 г. В случаите, при които 

предоставеното съгласие е основанието за обработване на Вашите лични данни, Вие 

имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не 

оказва влияние на законосъобразността на обработването на данните, което е извършено 

въз основа на предоставеното преди това съгласие или за целите на обработването на 

данните на друго основание (законови разпоредби, обоснован от закона интерес на 
администратора). 

  

Вие имате право да подадете жалба към надзорния орган – Председателя на Бюрото за 

защита на личните данни. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е ЗАКОНОВО ИЛИ 

ДОГОВОРНО ИЗИСКВАНЕ 

 

Самото сключване на договора не Ви задължава да предоставите личните си данни, но 

тези данни са необходими за сключване и изпълнение на застрахователния договор и за 
извършване на оценка на застрахователния риск – следователно, отказът от предоставяне 

на лични данни прави невъзможно сключването на застрахователния договор. 

 

9. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 

Информацията, подадена от Вас в заявлението за сключване на застрахователен договор, 

ще бъде подложена на автоматизирана обработка в системите на Група АХА с цел 

извършване на оценка на застрахователния риск. Резултатът от нея ще определи дали ще 

получите предложение за сключване на застрахователен договор, отрицателен отговор, 

или предложение за сключване на застрахователен договор при различни от 

първоначално предложените условия. Във връзка с автоматизираното вземане на 
решения имате право да получите обосновани разяснения по основанията за взетото 

решение, да оспорите това решение, да изразите становището си или да получите човешка 

намеса (т.е. нов анализ на данните и вземане на решение от човек). 



 

 

 

Туристическа застраховка за пътуване в страната 
Документът съдържа информация за застрахователния продукт 

Дружество: Inter Partner Assistance S.A. („Интер Партнер Асистанс“ АД) със седалище в Брюксел, адрес: Avenue Louise 166 b1, 1050   

Продукт: Туристическа застраховка за пътуване в страната 

Пълната информация за застрахователния договор се предоставя преди сключването му и се намира в ОУЗ на Туристическата застраховка за 

пътуване в страната и се прилага за застрахователните договори, сключени считано от 24.11.2020 година.  
 

Какъв е този вид застраховка? 
Продуктът е предназначен за хора, пътуващи в страната по местоживеене и до страната по местоживеене.  

 

Какво покрива застраховката? 

Застраховката покрива: 

 Асистанс (включително транспорт до медицинското заведение, транспортиране на тленни останки), 
 застраховка в случай на карантина, 
 последици от злополуки, 

 загуба или увреждане на пътен багаж, 
 гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица,  
 оставяне на дома и имуществото в него без надзор при пътуване.  

  
 

Какво не покрива застраховката? 

По-специално застраховката не покрива: 

 събития, които са настъпили, докато Застрахованото лице е пребивавало на място с височина над 6 500 m надморска височина, в 

Антарктида или Арктика, 

 събития, които са свързани с тренирането на високорискови спортове и физическа труд,  

 събития, които са се случили извън застрахователния период, 

 разходи за лечение, поети от Застрахования в страната по постоянно местоживеене. 
 

Застраховката не представлява здравна застраховка и не замества общото здравно осигуряване в никоя страна по света.  
  

 

Какви ограничения има застрахователното покритие? 

Основно освобождава от отговорност при случаи, възникнали вследствие на:  

! умишлени действия на застрахованото лице,  

! когато застрахованото лице се намира под влияние на психоактивни препарати,  

! психически нарушения, 

! епидемия и пандемия (не се отнася за заболяване от COVID-19 и застраховане в случай на карантина). 

 

Застрахователят не носи отговорност също за застрахователни събития, които са били известни на застрахованото лице преди 

сключване на застрахователния договор.  
  

 

Къде важи застраховката? 

 Застраховката важи в страната по постоянно местожителство.  

:  

 

Какви са задълженията на застрахованото лице? 

При възникване на застрахователно събитие трябва: 

− да уведомите Асистанс центъра за помощ (АЦП) за настъпилото застрахователно събитие,  

− да подадете на Асистанс центъра за помощ наличната информация, необходима за предоставяне на нужната помощ в рамките 

на предоставените услуги и да действате съгласно насоките на АЦП, 

− да предадете на АЦП документите, които са поискани от АЦП, 

− да упълномощите АЦП да получи достъп до медицинската документация и други документи, необходими за определяне на 

застрахователната отговорност или размера на обезщетението/ компенсацията 
 

 

Как и кога трябва да се заплаща застрахователната премия? 

Застрахователната премия се заплаща преди сключване на застрахователния договор, еднократно, за целия период на 
застраховката. Премията се заплаща с превод, не в брой.  

 

 

Кога започва и приключва застрахователното покритие? 

Периодът на застрахователно покритие и правото на обезщетение по застрахователния договор започва от датата, посочена в 

застрахователния документ и приключва с изтичане на застрахователния период, при условие че: 

а) за Пътуване в страната по местоживеене започва в момента на напускане от Застрахованото лице на мястото на местоживеене 
при заминаване и приключва в момента на връщане до мястото на местоживеене; 

б) за Пътуване до страната по местоживеене започва в момента на започване на пътуването от Застрахованото лице, т.е. в момента 

на качване на борда на самолета. 
 

 

Как може да се откажа от договора? 

При сключване на застрахователен договор от разстояние, чийто период на покритие е най-малко един месец, Застрахованото 

лице има право на отказ от застрахователния договор, което право може да упражни в срок от 14 дни от сключването на договора. 

Ползването на посочените по-горе права, не освобождава застраховащото лице от задължението за заплащане на дължимите 
вноски за периода, през който застрахователят носи риска от настъпване на застрахователно събитие. 

 


