ВАШАТА ЗАСТРАХОВКА
Като притежател на банкова карта MasterCard Standard/Gold,
издадена от Интернешънъл Асет Банк АД, сте застрахован
от ЗАД Асет Иншурънс АД с Групова застрахователна полица
№6111510000001/30.04.2015 г. Номерът на Вашата банкова карта
е номерът на индивидуалната Ви застраховка.

ЗАСТРАХОВКА

ПОКРИТИЕ
Покритието е в сила за посочените видове банкови карти считано от 01.05.2015 г., за неограничен брой пътувания в рамките
на валидност на Вашата банкова карта. Максималният срок на
покритие за всяко отделно пътуване е 90 дни.
Пълна информация
за условията:

“ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ
И ЗЛОПОЛУКА”
ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА БАНКОВИ КАРТИ

www.assetins.bg
0700 12 077

ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ И ЗЛОПОЛУКА” ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РЕВОЛВИРАЩИ КРЕДИТНИ КАРТИ
И КРЕДИТНИ КАРТИ С НЕСНИЖАЕМ ОСТАТЪК, ИЗДАДЕНИ ОТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Като притежател на банкова карта MasterCard Standard или MasterCard Gold, Вие сте застрахован от ЗАД Асет Иншурънс АД
при пътувания в целия свят за следните рискове:
Застрахователни суми / лимити в евро

ПОКРИТИЯ

MasterCard Standard

MasterCard Gold

Смърт от злополука

5000

10000

Трайно загубена или намалена работоспособност над 50% вследствие злополука

5000

10000

Самоучастие

2500
50

5000
50

Самоучастие

2500
50

5000
50

-

300

-

На ден 25
5

-

На ден 25
5

3000

5000

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

Спешни медицински разходи вследствие акутно заболяване
Спешно зъболечение
Дневни пари за болничен престой вследствие злополука
Дневни пари за болничен престой вследствие заболяване

Максимален брой дни
Максимален брой дни

Медицинско транспортиране и репатриране
Кражба на личен багаж

Безгрижно пътуване до всяка точка на света
Застраховката “Помощ при пътуване и Злополука” е подарък за
Вас от Интернешънъл Асет Банк АД към Вашата банкова карта.
Вашата карта е Вашата застрахователна полица.
КАК ДА АКТИВИРАТЕ ЗАСТРАХОВКАТА
Застрахователното покритие се активира за всяко пътуване със
закупуване на туристически пакет или част от него (например
самолетен билет, резервация за хотел, рент-а-кар, и др.) посредством Вашата карта, или при използване на картата на АТМ или
ПОС в чужбина през срока на пътуването. Активирането на застраховката трябва да бъде извършенo преди настъпването на
застрахователно събитие.

Лимит на вещ

При настъпване на застрахователно събитие:
В случай на застрахователно събитие Застрахованият
или придружаващите го лица, следва незабавно, в рамките
на 24 часа от настъпването, да се свържат с
Асистанс компанията за получаване на съдействие:
24-часова спешна телефонна линия
при застрахователно събитие
тел.: +359 2 804 3905
Асистанс компания: ЕВРОКРОС АСИСТАНС БЪЛГАРИЯ
Уведомлението за настъпило събитие трябва да се предостави
писмено до Застрахователя не по-късно от 7 дни от датата
на завръщане на Застрахования в Република България.

#

Спешни медицински разходи вследствие злополука

