
   

Уважаеми г-не/г-жо, 
Този документ удостоверява, че Вие, като  притежател на банкова карта, 
издадена от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  сте застрахован от ДЖЕНЕРАЛИ 
ЗАСТРАХОВАНЕ АД със „Застраховка Помощ при пътуване и Злополука 
на притежателите на банкови карти” при пътувания в цял свят със 
застрахователна полица № 1801160126004316/22.06.2016г.,сключена с 
посредничеството на „УниКредит Застрахователен брокер“ ЕООД 
Номерът на банковата  Ви карта е номерът на индивидуалната  Ви 
застраховка. 
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 в периода от 
01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. 
Застрахователното покритие се активира със закупуване 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 
пътуването, посредством застрахованата карта на територията на 
Република България или при използване на картата на АТМ или ПОС в 
чужбина през срока на пътуването. 
При пътуване в чужбина се покриват необходимите обичайни и разумни 
медицински разходи, при условие, че застрахователното покритие е 
задействано преди настъпване на злополуката или заболяването. 
Отговорността  на Застрахователя за застрахователните покрития, 
валидни на територията на Република България е след използване на 
застрахованата банкова карта на АТМ или ПОС на територията на 
Република България поне един път в годината. 
Съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса за застраховане, Ви уведомяваме, че 
този застраховка не може да се закупи отделно.  

Dear Sir/Madam, 
This document certifies that as a cardholder of a bank card of UNICREDIT 
BULBANK AD you are insured by GENERALI INSURANCE AD with insurance 
Travel Assistance and Travel Accident for bank cardholders while travelling 
worldwide with Insurance policy № 1801160126004316/22.06.2016. The 
insurance policy is concluded with  intermediation of “UniCredit Insurance 
broker” EOOD.  
Your bank card number is the number of your individual insurance. 
The insurance cover abroad is in force for unlimited number of trips within the 
term of 365 days (with a maximum duration of one trip – 90 days), if your card 
has been issued/reissued/active during the period as from 01.07.2016  till 
30.06.2017. 
The Insurance cover starts after the purchase of a tourist package or a part of 
it /airline tickets, bus tickets or other transport, hotel reservation, rent-a-car/  or 
other services related to the trip through the insured card on the territory of the 
Republic of Bulgaria or by use of the card at ATM or POS abroad within the 
term of the trip.  
Subject of cover regarding accident or illness when traveling abroad are the 
necessary standard and reasonable medical expenses, provided that 
insurance coverage is triggered before the occurrence of an accident  or 
illness.  
The liability of the Insurer for the insurance  cover valid for the territory of The 
Republic of Bulgaria is after use of the insured bank card on an ATM or POS 
on the territory of The Republic of Bulgaria at least once in a year. 
According to Art.333, p.1 of Insurance code, we kindly inform you that this 
insurance policy can not be purchased separately. 
 

Таблица 1 / Table 1 

Застрахователни покрития / Insurance cover 
Застрахователни лимити EUR / Limits of liability EUR 

Visa Classic / 
MasterCard 

Standart 

Visa / MasterCard 

Gold /Business 

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 8 000 30 000 50 000 

Трайна загуба на работоспособност от злополука / Permanent disability due to accident 8 000 30 000 50 000 

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

8 000 30 000 50 000 

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

8 000 30 000 50 000 

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, gratis period 3 days 

 
– 

 
30  

 
60  

Спешно зъболечение / Emergency dental treatment 300 400 800 

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

5 000 10 000 10 000 

Гражданска отговорност за неимуществени вреди / Third party liability for bodily injuries 10 000 20 000 20 000 

Забавяне на багаж / Delay of registered  baggage 200 250 300 

Загуба на багаж / Loss of registered baggage 200 300 550 

Медицинско транспортиране / Medical transportation 10 000 15 000 20 000 

Репатриране  на тленни останки / Repatriation of mortal remains 2 500 5 000 5 000 

Спешно пътуване  на член на семейството / Emergency  travel of family member 400 600 800 

Спешно пътуване  на дете / Emergency  travel of child 400 800 800 

Плащане на гаранция, вследствие  на автомобилна катастрофа  / Payment of bail due 
to road accident 

750 2 000 3 500 

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

2 000 3 000 5 000 

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

Спешно пътуване  на колега за заместване / Emergency travel of colleague  substitute 300 400 500 

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

Отменяне на полета / Flight cancellation 300 500 600 

Забавяне на полета с повече от 4 часа / Flight delay with more than 4 hours 100 200 300 

Настаняване в хотел по спешност  / Emergency accommodation in a hotel 300 400 500 

Прекъсване на пътуването / Travel interruption 200 300 400 

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 2 000 4 000 6 000 

Трайна загуба на работоспособност от злополука / Permanent disability due to accident 2 000 4 000 6 000 
 

Този сертификат е неразделна част от Абонаментна застрахователна 
полица № 1801160126004316/22.06.2016г. за „Застраховка Помощ при 
пътуване и Злополука на притежателите на банкови карти”. 
По посочената застрахователна полица се прилага българският закон.  

This certificate is an integral part of Open insurance policy № 
1801160126004316/22.06.2016 for insurance  Travel Assistance and Travel 
Accident for bank cardholders. 
Bulgarian law is applicable to the aforementioned insurance policy. 

 

Ако имате въпроси, моля, позвънете на дежурния телефон 

на Дженерали Застраховане АД: +359 2 92 67 222 
Should you have  any questions,  please call the assistance  

telephone  of Generali Insurance AD: +359 2 92 67 222 
Дружеството е част от Група Дженерали,  вписана  под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователните компании (IVASS) в Италия 


