
ТАРИФА 
ЗА ЗАСТРАХОВКА "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА" (КОД 1801) 

 

ТАРИФА "СТАНДАРТНА" ЗА ЛИЦА ОТ 0 ДО 85 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 

Цял свят без Р епублика Турция, САЩ, Канада, Египет, Тунис и Алжир 

СРОК 

Застрахователна премия за едно лице в EUR/USD за лица от 0 до 70 години, при застрахователни суми в EUR/USD за основните 
(задължителни рискове) при териториална валидност Цял свят без Турция, САЩ, Канада, Египет, Тунис и Алжир 

4 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 50 000 100 000 

1 ДЕН 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.30 2.50 
 

 Р епублика Турция, САЩ, Канада, Египет, Тунис и Алжир 

СРОК 

Застрахователна премия за едно лице в EUR/USD за лица от 0 до 70 години, при застрахователни суми в EUR/USD за основните 
(задължителни рискове) при териториална валидност Република Турция, САЩ, Канада, Египет, Тунис и Алжир 

4 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 50 000 100 000 

1 ДЕН 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.95 3.75 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗБИРАЕМИ) РИСКОВЕ 
Застрахователна сума  

в EUR/USD 
 Застрахователна премия в 

EUR/USD за 1 лице за 1 ден 
 

 1 000  0.02 
 

Спасителни разноски 5 000  0.10 
 

 10 000  0.20 
    

 

 1 000  0.02 
 

Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука 5 000  0.10 
 

 10 000  0.20 
    

 

Дневни пари за болничен престой 300  0.01 
    

 

Лични разходи 500  0.05 
    

 

Кражба, загуба или забавяне на личен багаж 400  0.05 
    

 

Разходи за откраднати или изгубени документи 100  0.01 
    

 

 1 000  0.04 
 

Гражданска отговорност към трети лица 5 000  0.20 
 

 10 000  0.40 
    

 

Правна помощ 1 000  0.05 
    

 

ТАРИФНИ УСЛОВИЯ 
Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и държавата на постоянно местожителство и произход на Застрахования (в случай, че е 
различна от България). Застрахователната сума е в евро или щатски долари и се определя по избор на Застраховащия. Ако застрахователната сума е в евро и премията се изчислява в 
евро, ако застрахователната сума е в щатски долари и премията е в щатски долари. 
ОСНОВНИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ: "Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване" и "Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване".  
Към основните рискове е включен и рискът "Разноски за спешно дентално лечение" с лимит на отговорност 350 ЕUR/USD независимо от избраната застрахователна сума за 
задължителните рискове. 
Не се покрива рискът "Смърт вследствие злополука" за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст. 
За лица над 70 до 85 години, Застрахователят покрива медицински разноски вследствие акутно заболяване с лимит до 4 000 EUR/USD, независимо от размера на избраната 
застрахователна сума по Основните (задължителни) рискове. 
За срок на застраховката над 1 ден, застрахователната премия се изчислява като броят дни (срокът) се умножи по застрахователната премия за 1 ден. 
 

ЗАВИШЕНИЯ:   ОТСТЪПКИ:  

1. За любителско упражняване на спортове, извън включените в  
50% 

 1. За деца до 18 години -  30% 

определението "екстремни спортове"  2. За лица до 26 години, заминаващи на обучение -  30% 
2. За любителско упражняване на екстремни спортове - 200%  3. За срок на застраховката над 30 дни:  
3. За професионални спортисти - 100%  - от 31 дни до 60 дни - 10% 
4. За лица заминаващи на работа в чужбина, за покритие и по 

50% 
 - от 61 дни до 90 дни - 15% 

време на работа -  - от 91 дни до 120 дни - 20% 
5. За застраховане на лица над 70 години до 85 години - 100%  - от 121 дни до 150 дни - 25% 
   - от 151 дни до 180 дни - 30% 
ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ са (примерно, но не изчерпателно изброените) - фрийрайд 
(извънпистово каране), спортно катерене, планинско колоездене, 
парапланеризъм, парашутизъм, рафтинг, гмуркане, скейтборд, земно гмуркане, 
улични шейни, ролер дерби, парашутизъм, сандбординг, зорбинг, слаклайн, 
пейтбол, въздушни състезания, лонгбординг, вертикално пързаляне с ролери, 
екстремно пого, боулдър, ледено катерене, скокове с крилат костюм, бокинг 
(скачане с кокили), висш пилотаж, фристайл скутеринг, делтапланеризъм, бънджи, 
състезания с ветроходна триколка, катерене, маунтинбординг, скокове от основа, 
паркур 

  - от 181 дни до 366 дни - 35% 
  4. За група над 10 лица:  
  - от 11 до 20 лица - 10% 
  - от 21 до 30 лица - 15% 
  - от 31 до 40 лица - 20% 
  - от 41 до 50 лица - 25% 

 
 - над 150 лица – 30% 

 
Посочените застрахователни премии са без включен данък в размер на 2% съгласно ЗДЗП. 
Максималният процент на всички отстъпки не може да надвишава 40%. 
Всички завишения и отстъпки се прилагат сумарно към основната премия по полицата. 
При скючване на застраховка на корпоративни клиенти, премията се определя от ЦУ след индивидуална оценка на риска. 
 
Настоящата тарифа е приета от Управителния съвет на ЗК „Лев Инс“ АД на 06.08.2018 и влиза в сила от 01.02.2019 г., изменена на 18.03.2022 г и влиза в сила от 

01.04.2022 г., изменена на 10.12.2022 г и влиза в сила от 01.01.2023 г. 


