
Полезна информация

КАК ДА УДОСТОВЕРЯ НАЛИЧИЕТО НА ЗАСТРАХОВКА?

Вие сте застрахован от UniCredit Bulbank в „Дженера-
ли Застраховане“ АД с Абонаментна застрахователна 
полица № 1801160126004316/22.06.2016 г., сключена с по-
средничеството на „УниКредит Застрахователен бро-
кер“ ЕООД. Застраховката се удостоверява с предоста-
вения Ви сертификат. Номерът на банковата Ви карта 
е номерът на индивидуалната Ви застраховка.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Покритието в чужбина е валидно за неограничен брой 
пътувания в рамките на 365 дни (с максимален срок 
на отделно пътуване 90 дни), ако вашата карта е 
била издадена /подновена/ активна през периода от 
01.09.2021 г. – 31.08.2022 г.

Застрахователното покритие се активира със закупу-
ване на туристически пакет или част от него /билет 
за самолет, автобус или друг транспорт, резервация 
за хотел, рент-а-кар/ или друга услуга, свързана с пъту-
ването, посредством застрахованата карта на тери-
торията на Република България или при използване на 
картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пъ-
туването.

Отговорността на Застрахователя за застрахова-
тел-ните покрития, валидни на територията на Репу-
блика България е след използване на застрахованата 
банкова карта на АТМ или ПОС на територията на Ре-
публика България поне един път в годината.

При настъпване на 
застрахователно събитие:

1) В случай на възникване на застрахователно събитие 
застрахованият или придружаващите го лица следва 
своевременно, в рамките на 24 часа от настъпване-
то, да се свържат с Асистанс компанията/Застра-
хователя на Денонощните дежурни телефони:

+359 2437 2458, e-mail: operationbg@europ-assistance.hu
+359 2926 7222; e-mail: travel.claims.bg@generali.com
2) Уведомлението за настъпило събитие трябва да 

бъде предоставено на Застрахователя в писмен 
вид, веднага щом това стане възможно, но не по-къ-
сно от 7 работни дни от датата на завръщане на 
Застрахования в Република България.

Ако имате въпроси, моля, позвънете на дежурните телефони
на „Дженерали Застраховане“ АД: * 7222 или +359 2926 7222



Като притежател на банкова карта Visa/ Mastercard Gold/ Business; Visa Gold Debit и Visa/ Mastercard Platinum, издадена от UniCredit Bul-
bank, Вие сте застрахован от „Дженерали Застраховане” АД при пътуванията в цял свят срещу рисковете:

Застраховка
„Помощ при пътуване и Злополука на притежатели на банкови карти”

* Подробно описание на застрахователните покрития, изключените рискове и Вашите действия при настъпване на застрахователни събития, може да 
намерите в застрахователния сертификат и специалните условия за застраховката, както и на сайта на UniCredit Bulbank и „Дженерали Застраховане“ АД. 
По посочената застрахователна полица се прилага българският закон.

Застрахователни покрития / Insurance cover *

Застрахователни лимити EUR 
/ Limits of liability EUR

Visa /
Mastercard

Gold / Business; 
Visa Gold Debit

Visa /
Mastercard

Platinum

Раздел I. Рискове при пътуване и престой в чужбина, покрити от Застрахователя на територията на целия свят, с изключение на Република България 
/ Risks during travel and stay abroad with validity in the whole world, except on the territory of Republic of Bulgaria

Смърт от злополука / Death due to accident 30 000 50 000

Загубена или трайно намалена над 50% работоспособност от злополука/ Permanent disability over 50% due to 
accident

30 000 50 000

Спешни медицински разходи вследствие от злополукa / Emergency medical expenses due to accident 30 000 50 000

Спешни медицински разходи вследствие от заболяванe / Emergency medical expenses due to illness 30 000 50 000

Разходите за амбулаторно и стационарно лечение, наложено при вече диагностицирана инфекция с 
„Коронавирус“, както и за медицинско транспортиране и репатриране / Medical expenses for outpatient and 
inpatient treatment of “coronavirus” infection, incl. expenses for medical transportation and repatriation

5 000 5 000

Дневни пари за болничен престой, вследствие на злополука, макс. брой 5 дни / Daily allowance  for hospital stay 
due to accident, max. 5 days

30 60

Дневни пари за болничен престой,  вследствие на заболяване, макс. брой 30 дни, изчаквателен период 
3 дни / Daily allowance  for hospital  stay due to illness,  max. 30 days, waiting period 3 days

30 60

Спешно зъболечение / Emergency dental treatment 400 800

Гражданска отговорност за имуществени вреди / Third party liability for property damages 10 000 10 000

Гражданска отговорност за неимуществени вреди / Third party liability for bodily injuries 20 000 20 000

Забавяне на багаж / Delay of registered  baggage 250 300

Загуба на багаж / Loss of registered baggage 300 550

Медицинско транспортиране / Medical transportation 15 000 20 000

Репатриране  на тленни останки / Repatriation of mortal remains 5 000 5 000

Спешно пътуване на член на семейството / Emergency  travel of family member 600 800

Спешно пътуване на дете / Emergency travel of child 800 800

Плащане на гаранция, вследствие  на автомобилна катастрофа  / Payment of bail due to road accident 2 000 3 500

Юридическо съдействие, вследствие на автомобилна катастрофа  / Legal expenses due to road accident 3 000 5 000

Възстановяване на разходи за ковчег / Recovering of expenses  for coffin 1 500 2 000

Спешно пътуване на колега за заместване / Emergency travel of colleague substitute 400 500

Отвличане на превозно средство / Kidnapping a public transport vehicle 500 4 000

Отменяне на полета / Flight cancellation 500 600

Забавяне на полета с повече от 4 часа / Flight delay with more than 4 hours 200 300

Настаняване в хотел по спешност  / Emergency accommodation in a hotel 400 500

Прекъсване на пътуването / Travel interruption 300 400

Раздел II. Рискове, валидни само на територията на Република България / Risks, valid only on the territory of Republic of Bulgaria

Смърт от злополука / Death due to accident 4 000 6 000

Загубена или трайно намалена над 50% работоспособност от злополука / Permanent disability over 50% due to 
accident

4 000 6 000


