Застраховка Алианц Здравна грижа в чужбина
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „Алианц България Живот“, регистрирано в Република България
Продукт: Алианц Здравна грижа в чужбина
Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може
да намерите в документацията по Вашия застрахователен договор.

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е доброволна медицинска застраховка, осигуряваща покритие за услуги и медицински разходи
във връзка с лечение на застрахования извън територията на Република България в страните, посочени в застрахователния
договор.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застраховката покрива:
Лечение в чужбина на заболявания или
извършване на медицински процедури само на:
• злокачествено новообразувание;
• байпас на коронарна артерия (миокардна
реваскуларизация);
• смяна на сърдечна клапа;
• неврохирургия;
• трансплантация на органи от живи донори;
• трансплантация на костен мозък.

Медицински изключения:
• Всички предхождащи застраховката заболявания;
• Експериментално лечение;
• Процедури, поради наличието на СПИН, ХИВ или
тяхното лечение;
• Всяко алтернативно лечение, за което най-доброто
лечение е органа трансплантация, покрита по
застраховката;
• Облекчаване на хронични симптоми или
рехабилитация.
Изключени медицински разходи:
• Всички разходи, възникнали от диагностични
процедури, лечение, услуга, стока, извършвани в
Р България, с изкл. на разходите за медикаменти,
когато застрахования постоянно пребивава в Р.
България или извършени в чужбина, когато лицето
постоянно пребивава извън Р България и др.
Изключени заболявания и медицински
процедури при:
• лечение на туморни образувания при наличие на
СПИН;
• байпас на коронарни артерия при наличие на
коронарно заболяване, което се лекува с друг метод
и всички видове ангиопластика;
• трансплантация от жив донор се изключва,
когато се налага в следствие на алкохолна
чернодробна болест; когато се извършва като
автотрансплантация; когато застрахованият е
донор на трето лице; когато трансплантацията е на
органи включващи стволови клетки; Не се покриват
трансплантации с органи от мъртъв донор и на
органи закупени от донори;
при трансплантация на костен мозък чрез
хемопоетични стволови клетки с използването на
кръв от пъпната връв.

Във връзка с описаните заболявания и медицински
процедури застраховката покрива и:
Услуга второ медицинско мнение преди
лечението в чужбина;
Медицински разходи, покрити по време
на лечение в чужбина до лимитите в
застрахователната полица;
Немедицински разходи, покрити по време на
лечение в чужбина;
Медицински разходи, покрити след връщане от
лечение в чужбина;
Последващо наблюдение след връщане от
лечение в чужбина.

Има ли ограничения на покритието?
Не се покриват разходи за лечение на
заболявания или травми, които не са в резултат
или не са свързани със:
заболявания и състояния, които са покрити по
застраховката;
лечение на алкохолизъм или наркотична
пристрастеност;
война, терористични действия, граждански
вълнения, вулканични изригвания; самоубийство
или опит за самонараняване или са причинени
умишлено или с измамни намерения.
Правото на обезщетение по застраховката възниква
когато покритото заболяване е диагностицирано
след изтичането на 180 дни, считано от началото на
застрахователното покритие.

Къде съм покрит от застраховката?
Територията на посочените в застрахователния договор държави с изключение на Република България.

Какви са задълженията ми?
Преди сключването на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни,
информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска. За целта е необходимо да
подадете писмено Заявление за сключване на застраховка „ Алианц Здравна грижа в чужбина” , придружено
от Вашата лична здравна декларация.
По всяко време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да ни уведомявате за:
• всички промени в обстоятелствата, които сте ни декларирали, както и за всички новонастъпили обстоятелства, които
биха били съществени за оценката на риска от наша страна;
• Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• промяна в постоянното Ви пребиваване на територия извън Р. България или всяка друга относима информация към
сключването на застрахователния договор;
• при настъпване на застрахователно събитие да ни уведомите в предвидените в застрахователния договор срокове.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща по банков път, месечно за текущия месец, като може да се предплаща и по-дълги
периоди.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователно покритие е една година и започва в 00.00 часа на деня, следващ датата на издаване
на застрахователната полица, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея.
Застрахователното покритие е в сила до 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица, при условие че
застрахователната премия е платена.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това с писмено предизвестие.
В срок до 30 дни от датата на сключване на застрахователния договор Вие имате право едностранно да го прекратите.
В този случай, ние ще Ви върнем платената застрахователна премия с изключение на частта, съответстваща на времето,
през което сме носили риск, при условие че в този период не е настъпило застрахователно събитие.

