
 

 
 

Здравна застраховка „България Глобъл“  
 

Информационен документ за застрахователен продукт 

Дружество: „ЗАД България“ АД, Република България                  Продукт: Застраховка  

                                                                                                                           „България Глобъл“ 
 

 

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита 

специфичните Ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в преддоговорната документация, 

Общите и Специални условия на медицинската застраховката, и застрахователните пакети. 

 

Какъв е този вид застраховка? 
   
По здравна застраховка „България Глобъл” се покриват разходи за здравни стоки и услуги, произтичащи от заболяване 

и/или злополука, или други договорени здравни стоки и услуги. Застраховката е многогодишна и се сключва само чрез 

мрежата за дистрибуция на Глобъл Лайф на територията на Република България. 

      

           Какво покрива застраховката? 
  

Какво не покрива застраховката? 

 

✓ Извънболнична медицинска помощ; 

✓ Болнична медицинска помощ; 

✓ Възстановяване на разходи за здравни стоки и 

услуги, със самоучастие от 30%; 

 

 

    Здравна застраховка „България Глобъл” се предлага в           

    четири варианта, според избраните покрития и лимити: 

 

✓ Разширен план 

✓ Разширен план Прим 

✓ Луксозен план 

✓ Луксозен план - Прим  

 
 

Пълна информация можете да намерите в общите, 

специалните условия на застраховката и съответните 

здравни пакети.  
 

  

 Спешна медицинска помощ; 

 Предшестващи и хронични заболявания, 

половопредавани болести, психични заболявания; 

 Събития, настъпили в резултат на упражняване на 

опасни спортове, участие в състезания, груба 

небрежност на застрахования, извършване на 

престъпление, употреба на алкохол, 

самонараняване; 

 Изследване и лечение на стерилитет, проблеми с 

 тегло, тютюнопушене, СПИН, козметични операции; 

 Медицински услуги, оказани извън заведения, 

регистрирани по Закона за лечебните заведения; 

 Лекарствени продукти, които не са регистрирани в 

Изпълнителната агенция по лекарствата; 

 

Пълна информация можете да намерите  в общите, 

специалните условия на застраховката и 

съответните здравни пакети.  

 

Има ли ограничения по   

покритието? 
 

  Ограниченията по отделните покрития се избират 

от Застраховащия и се отбелязват в 

застрахователния договор.  

 Не се застраховат лица над 64 години.  

 Не се застраховат лица, които не са осигурени по 

смисъла на Закона за здравното осигуряване.  

 

Пълна информация можете да намерите в общите, 

специалните условия на застраховката и 

съответните здравни пакети.  

 



  Къде съм покрит от застраховката? 

 

✓ Покриват се събития, настъпили на територията на Република България 
 

 

 

 

Какви са задълженията ми?   
─ При подписване на договора: 

При сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените за риска 

обстоятелства, които са ми известни и за които Застрахователят е поставил писмен въпрос. 

Да заплатя застрахователната премия. 

 ─ По време на договора: 

При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, да уведомя 

незабавно Застрахователя. 

При загуба на здравна карта да уведомя Застрахователя. 

 ─ При застрахователно събитие: 

Да представя поисканите ми документи, свързани с установяване на причините и обстоятелствата за 

настъпване на събитието, основанието и размера на претенцията ми за изплащане на застрахователно 

обезщетение. 

 

 

                         Кога и как плащам?   
При сключване на застрахователния договор трябва да заплатя посочената в него сума в пълен размер, в лева 

по банковата сметка на Застрахователя. В случаите на разсрочено плащане на премията същата следва да се 

заплати на указаната в застрахователната полица дата (падеж). 

 

 
 

Кога започва и кога свършва покритието?  
 

Началото и края на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – час, ден, 

месец, година. 
 
 
 

Как мога да прекратя договора?  
 

Като заявя писмено желанието си затова пред Застрахователя с едномесечно предизвестие, при условие, че 

до края на застрахователния договор остават не по-малко от три месеца. Пълна информация можете да 

намерите в Глава VI от Общите условия на застраховката.  
 

 


