
ПОКРИТИЯ
Застрахователни суми / лимити  в евро

MasterCard Standard MasterCard Gold
Смърт от злополука 5000 10000
Трайно загубена или намалена работоспособност над 50% вследствие злополука 5000 10000
Спешни медицински разходи вследствие злополука

Самоучастие
2500

50
5000

50
Спешни медицински разходи вследствие акутно заболяване

Самоучастие
2500

50
5000

50
Спешно зъболечение - 300
Дневни пари за болничен престой вследствие злополука

Максимален брой дни
- На ден 25

5
Дневни пари за болничен престой вследствие заболяване

Максимален брой дни
- На ден 25

5
Медицинско транспортиране и репатриране 3000 5000
Кражба на личен багаж 

Лимит на вещ
300
30

300
50

Гражданска отговорност за причинени имуществени вреди на трети лица 1000 2000
Гражданска отговорност за причинени неимуществени вреди на трети лица 1000 2000
Разходи за правна защита вследствие на автомобилна катастрофа 1000 1000

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ
 Уважаеми г-н/г-жо,

Този сертификат удостоверява, че като притежател на револвираща кредитна карта или кредитна карта с неснижаем 
остатък MasterCard Standard/Gold, издадена от Интернешънъл Асет Банк АД, сте застрахован от ЗАД Асет Иншурънс АД 
със застраховка „Помощ при пътуване и Злополука“ по Групова застрахователна полица в №6111510000001/30.04.2015 г. 
Номерът на Вашата банкова карта е номерът на индивидуалната Ви застраховка.

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която Застра-
хованият има постоянно местоживеене. Покритието е валидно за неограничен брой пътувания в рамките на валидността на 
банковата карта, като максималният срок на покритие за всяко отделно пътуване е 90 дни.

Застрахователното покритие се активира със закупуване на туристически пакет или част от него (билет за пътуване със 
самолет, автобус или друг транспорт, резервация за хотел, рент-а-кар, или други услуги, свързани с пътуването) посредством 
банковата карта, или при използване на картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пътуването. Активирането на 
застраховката трябва да е направено преди настъпването на застрахователно събитие.

Вие предоставяте на ЗАД Асет Иншурънс АД  доброволно Вашите лични данни и изрично се съгласявате да се обработват 
за целите на застрахователния договор, за статистически и маркетингови цели.

В случай на застрахователно събитие Вие или при-
дружаващите Ви лица, следва незабавно, в рамките 
на 24 часа от настъпването, да се свържете с Асис-
танс компанията с оглед осигуряване на упражняване 
правата Ви по застраховката на посочения телефон:

24-часова спешна телефонна линия
тел.: +359 2 804 3905    

Асистанс компания 
ЕВРОКРОС АСИСТАНС БЪЛГАРИЯ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

1. Обадете се възможно най-бързо на Асистанс компанията на посочения телефон.
2. На посочения телефон отговарят координаторите на Асистанс компанията, които ще Ви окажат максимално бързо компетентна помощ от 

медицинско, юридическо или друго естество.
3. Посочете трите си имена, ЕГН и данни за събитието, местонахождението си и от какво съдействие/помощ се нуждаете.
4. Обаждането може да бъде направено от Ваш придружител, представител, медицинско или друго длъжностно лице, при невъзможност да се 

обадите лично.
5. Обаждането на 24-часовата спешната телефонна линия ще Ви осигури бърза и адекватна помощ от Асистанс компанията, както и ще избегнете 

необходимостта да се ангажирате лично с плащане на използвани от Вас медицински или други услуги във връзка със събитието.
6. Писменото уведомление за настъпилото събитие трябва да се предостави до Застрахователя не по-късно от 7 дни от датата на завръщането 

Ви на територията на Република България.



ПОКРИТИЯ
Медицински разноски в следствие на злополука и заболяване
Застрахователят чрез Асистанс компанията изплаща действително извършените 
разходи за медицински прегледи, лечение, закупени медикаменти, и други, ако съот-
ветният покрит риск е включен за притежаваната от Застрахования банкова карта, в 
рамките на договорения лимит.
 Покриват се медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване, на-
правени от Застрахования за престой в болнично заведение и ползване на болничен 
персонал с продължителност не повече от 20 дни за едно застрахователно събитие и 
не повече от 50 дни общо за всички събития, настъпили в рамките на една застрахо-
вателна година.
Спешно зъболечение
 Застрахователят обезщетява разходи за спешна стоматологична помощ, когато рис-
кът е покрит за съответния тип застрахована банкова карта, и се налага вследствие 
на покрита по тези условия злополука и при абцес, пулпит или екстракция на зъб, 
включително разходите за предписаните във връзка с тях медикаменти. Лимитът на 
отговорност за спешна стоматологична помощ е 350 евро общо за всички събития в 
рамките на една застрахователна година.
Медицинско транспортиране и репатриране
Застрахователят чрез Асистанс компанията покрива в рамките на договорения лимит 
действително извършените разходи за наложително медицинско транспортиране или 
превозване на Застрахования от мястото на събитието до местоживеенето му в Р 
България или чужбина.
За лица над 70 години се изплащат разходи за репатриране вследствие злополука 
или акутно заболяване, направени най-късно до 30 дни след датата на застрахова-
телното събитие.
Смърт вследствие злополука
Застрахователят изплаща на ползващите лица посочената за съответния риск и тип 
карта застрахователна сума.
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при реализиране на един от 
покритите рискове – Смърт вследствие злополука, или Трайна загуба на работоспо-
собност над 50% в следствие злополука.
Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука над 50%
На Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента 
загубена работоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя или ТЕЛК. В слу-
чай на вече установен процент трайно загубена работоспособност на Застрахования 
към момента на настъпване на злополуката, Застрахователят изплаща обезщетение 
по този риск, ако процентът на инвалидност вследствие увреждането от настъпилата 
в периода на застраховката злополука самостоятелно и независимо от предходното 
увреждане надвишава 50%.
Дневни пари за болничен престой
Застрахователят изплаща обезщетение в размер на 25 евро за всеки 24 часа престой 
на Застрахования в болница за не повече от 5 дни престой, когато хоспитализирането 
е наложено от злополука или акутно заболяване.
 Разходи, свързани с правна защита в следствие на автомобилна катастрофа
Застрахователят обезщетява разходи за правна защита, ако застрахованото лице е 
арестувано или може да бъде арестувано в следствие на автомобилна катастрофа, 
настъпила в срока на застрахователното покритие, включително и съдебни разноски 
(без обезпечителни, гаранции и сходни) при условията и до лимита, посочен в застра-
хователната полица.
Кражба на личен багаж
Застрахователят изплаща действителната стойност на откраднатите вещи, като обез-
щетението за една отделна вещ не може да надвишава посоченият за съответния 
тип застрахована банкова карта лимит на вещ, но не повече от 300 евро в рамките на 
една застрахователна година.
 - В случай на кражба на личен багаж, Застрахованият е длъжен в срок от 24 часа да 
уведоми и местните полицейски органи.
 - В случай на възстановяване на имуществото след получено обезщетение, Застрахо-
ваният е длъжен да уведоми Застрахователя и да върне изплатената сума.
Гражданска отговорност
Застрахователят обезщетява дължимите разходи, до размера на присъдените суми 
в рамките на договорения лимит на отговорност за имуществени и неимуществени 
щети, причинени непредумишлено от Застрахования.
За лица над 70 години, Застрахователят носи отговорност единствено за рисковете 
„спешни медицински разноски вследствие акутно заболяване“, „спешни медицински 
разноски вследствие злополука“ и „медицинско транспортиране и репатриране“, все-
ки от които с лимит до 1000 евро, независимо от размера застрахователната сума  
/лимит/ за съответния тип банкова карта, посочена в застрахователния договор.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 Срокът за изплащане на застрахователните обезщетения е до 15 дни след датата 
на представяне на всички необходими документи, включително допълнително поис-
каните от Застрахователя и/или от Асистанс компанията документи във връзка със 
събитието. Застрахователят не дължи лихви по застрахователното обезщетение  за 
неправилно и погрешно внесени или несвоевременно поискани суми, до надлежното 
им поискване.

ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Застрахователят не носи отговорност за следните случаи:
- При пътуване с лечебна цел на Застрахования;
- За всички разходи, направени без одобрението на Асистанс компанията или За-

страхователя;
-  За разходи, наложили се и направени на територията на Република България или 

страната, в която Застрахованият живее или има гражданство;
- За събития, настъпили на територията на Република България или страната, в ко-

ято Застрахованият има постоянно местожителство, съответно седалище, или има 
гражданство;

-  За събития, настъпили преди активиране на покритието за съответното пътуване/
престой по описания начин, дори ако ползваната медицинска помощ или възникнал 
разход е в рамките на срока на застрахователната полица;

-  За събития, настъпили след изтичане срока на застрахователната полица;
-  За събития, умишлено причинени от Застрахования;
- Употреба на наркотици, опиати, стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества и 

други подобни;
-  Употреба на алкохол или алкохолно натравяне, включително причинени вследствие 

алкохолно въздействие злополуки;
- Предшестващи заболявания;
- Хронични заболявания, освен в случай на непредвидено обостряне, дотолкова се-

риозно, че да налага спешна медицинска помощ за спасяване живота на Застрахо-
вания. В този случай от Застрахователя се заплащат разходите само в частта за 
извеждане от критично състояние;

-  СПИН или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове, 
полово предавани заболявания;

- Лечение на стерилитет, включително изкуствено оплождане;
- Бременност, раждане, аборт или усложнения, свързани с бременност;
- Зъболечение, освен ако се налага вследствие на покрита по тези условия злополука 

или в случай на абцес, пулпит или екстракция на зъб.
- Слънчево изгаряне, освен ако не е договорено друго;
-  Козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и ано-

малии, освен ако е наложена от нараняване и/или обезобразяване вследствие на 
покрита по тези условия злополука;

- Психични заболявания или депресии, включително ако те са в резултат на настъпи-
ла злополука или акутно заболяване; лечение чрез психоанализа, психотерапия и 
други подобни, както и лечение на алкохолизъм и наркомания;

- Разходи, за контролни прегледи, които не са наложителни и могат да бъдат прове-
дени при завръщане на Застрахования на територията на Република България или 
страната, в която живее или има гражданство;

- Разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за обслужване и необхо-
дими медикаменти, разходи за личен комфорт като радио, телевизор, приложение 
на козметични средства и процедури, услуги и лечение в санаториуми, минерални 
бани, хидроклиники, физиотерапия и други подобни;

- Разходи за ваксиниране; разходи за имунизация;
-  Разходи за протези и коригиращи устройства или оборудване, очила/лещи, ваксини-

ране;
- Умишлено извършване или опит за извършване от страна на Застрахования на 

престъпление от общ характер, включително злополука, настъпила при задържане 
на Застрахования от органите на властта или докато същият се намира в следствен 
арест или затвор;

-  Изпълнение на смъртна присъда над Застрахования;
-  Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования;
- Сбиване, умишлено самонараняване или излагане на опасност, освен в случаите на 

самоотбрана, спасяване на човешки живот или имущество;
-  Война, агресия, революция въстание, преврат, военни и терористични действия, 

освен ако не са обект на допълнително договаряне;
- Радиация, атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, освен ако 

не са обект на допълнително договаряне;
- Преднамерени действия от страна на заинтересовано (ползващо) лице. Ако има 

няколко ползващи лица, това важи само за дела на извършителя;
-  Участия в ловни излети, организирани спортни състезания и/или тренировки;
-  Управление на МПС от Застрахования с нередовни документи;
-  Лечение на неуточнена диагностично от лекар болест; лечение или медицински 

грижи, проведени от член на семейството; лечение или медицински грижи, които не 
представляват спешна медицинска помощ и биха могли да бъдат проведени след 
завръщане/репатриране на Застрахования в страната му;

-  Поправка, ремонт и гаранционно обслужване на имущество, както и направените 
разходи за посредничество при намирането и предоставянето на помощта.

Пълната информация за покритията и начина на ползване можете да намерите в 
Общите условия по полицата, публикувани на интернет страница: www.assetins.bg.

При въпроси относно застраховката,  
позвънете на ЗАД Асет Иншурънс АД:  

0700 12 077


