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Покритие на пътни разходи като част от
застраховката за анулация на пътуване

Застраховката за анулация на пътуване ще ви обезпечи в случай на спешна или
неочаквана промяна в плановете ви, при което не можете да осъществите насрочения си
полет. В тази ситуация застрахователят ще възстанови цялата сума, която сте
изразходвали за покупката на билета.

Внимание!
Застрахователят носи отговорност за застрахователната сума, посочена в
застрахователните документи, която обаче е в максимален размер на 5000 EUR или
еквивалентната стойност.

Какво покрива застраховката?

Застрахователят възстановява разходите на застрахования при анулиране на билета за
полета, ако това е настъпило в резултат на следните причини:

В случай на злополука, довела до незабавно хоспитализиране на застрахования
или до значителни ограничения на самостоятелната мобилност на застрахования;
Ако Застрахованият получи внезапно сериозно заболяване, което изисква
незабавна хоспитализация и е без възможност за възстановяване до момента на
планираното пътуване;
Ако член на семейството на застрахования получи внезапно сериозно заболяване
или претърпи злополучен инцидент, при който се изисква незабавна
хоспитализация, и не може да се възстанови навреме за пътуването. Също така,
ако ситуацията изисква присъствието на застрахования на територията на
Република България или страната на постоянното му пребиваване;
При внезапно заболяване или злополучен инцидент с член на семейството на
застрахования, причиняваща значително ограничаване на самостоятелното му
придвижване (т.е. невъзможност за придвижване или самообслужване без
помощта на други хора по време на планираното заминаване), потвърдено от
медицинско лице, при което присъствието на застрахования е наложително на
територията на Република България или страната му на пребиваване;
При рискова бременност или усложнения, свързани с бременността на
застрахованото лице или неговата съпруга/партньорка, което води до поне една
седмица хоспитализация в периода на задгранично пътуване или в рамките на 7
дни непосредствено преди датата на отпътуване. Застрахователят поема
отговорност за преждевременно раждане на застраховано лице или съпруга на
застрахования, която го придружава в пътуването. Отговорността на
застрахователя в този случай възниква при условие, че към момента на
сключване на договора застрахованото лице и/или съпругата му е била бременна
от максимум 8 седмици или при положение, че ситуацията, довела до анулиране
на самолетния билет, се е случила не по-късно от края на 24-та седмица на
бременността;
В случай на смърт на застрахования или на член на неговото семейство;
В случай на сериозен непредвиден инцидент на мястото на постоянното
местожителство на територията на Република България или друга страна на
постоянно пребиваване, в следствие на пожар, природни бедствия или в резултат
на криминално престъпление, което налага личното присъствие на
застрахования;
При доказана кражба на документи, необходими за пътуване, напр. паспорт,
лична карта, входна виза – при условие, че кражбата е станала в рамките на
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максимум 14 дни преди датата на заминаване и е докладвана на съответните
органи;
При кражба или пожар на превозно средство, принадлежащо на застрахования, по
негово местоживеене, което причинява необходимост от извършване на
административни и правни действия, които изискват застрахованият да присъства
в страната на пребиваване. При положение, че събитието е станало в рамките на
14 дни, непосредствено преди датата на отпътуване.

Вижте още полезна информация във видеото: 

 

 

Откри ли необходимата информация? Да  | Не


