
УВАЖАЕМИ Г-НЕ / Г-ЖО,

Този документ удостоверява, че Вие, като притежател на кредитна карта, издадена от ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД сте застрахован от ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД  
и „FIHEALTH ЗАСТРАХОВАНЕ” АД със „Застраховка Помощ при пътуване и Злополука на притежателите на кредитни карти” при пътувания в цял свят със застрахователна 
полица № 150608020949/31.08.2009 г. 

Номерът на кредитната Ви карта е номерът на индивидуалната Ви застраховка. Покритието в чужбина е в сила за неограничен брой пътувания в рамките валидността 
на картата, с максимален срок на отделно пътуване 90 дни. 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 други услуги, свързана с пътуването или осъществяването на поне една трансакция чрез 
кредитната карта в чужбина през срока на пътуването.

Приложение №1

Застрахователни покрития / Insurance cover
Diners Club Classic Diners Club – FIB

USD USD

I. Смърт и загубена или трайна намалена работоспособност / I. Death and temporal or permanent disability

Смърт от злополука – Публично транспортно средство /Death due to accident – public transport 35,000.00 20,000.00

Смърт от злополука – други причини / Death due to accident – other reasons 35,000.00 20,000.00

Трайно загубена или намалена работоспособност над 50 % от злополука – процент от застрахователната сума, равен на 
процента на трайно загубената или намалена работоспособност / Permanent or 50% disability due to accident– percentage of 
the sum insured equal to the percent of permanent partial disability

35,000.00 20,000.00 

II. Медицински разходи / II. Medical expenses

Спешни медицински разноски вследствие злополука с лимит до / Emergency medical expenses due to an accident with a limit of
Самоучастие / Deductible

30,000.00
50.00

15,000.00
50.00 

Спешни медицински разноски вследствие заболяване с лимит до / Emergency medical expenses due to illness with a limit of
Самоучастие / Deductible

30,000.00 
50.00 

15,000.00
50.00 

Разходи за спешно зъболечение с лимит до / Emergency dental treatment costs with a limit to 300.00 300.00 

III. Непредвидени разходи при пътуване / III. Incidental expenses during travel

Загуба на регистриран багаж с лимит до / Loss of registered baggage with a limit to
Лимит на куфар/чанта /Limit for case/bag
Лимит за една вещ / Limit for one item

500.00

30.00 

200.00

15.00 

Забавяне на регистриран багаж повече от 6 часа с лимит до / More than 6 hours delay of registered baggage with a limit to 150.00 100.00 

Отменяне на пътуването (включително авансово заплатените разходи за пътуване и нощувки на член на семейството) 
с лимит до / Cancellation of travel (including the costs paid in advance for travel and lodging of family members)

200.00 200.00 

Забавяне на полет с 4 и повече часа с общ лимит до / Flight delay with 4 or more hours with a total limit to
Лимит за 1 час / Limit for 1 hour
Самоучастие / Deductible 

200.00 
40.00 
1 час

100.00 
20.00 
1 час

Настаняване в хотел по спешност / Emergency accommodation in a hotel 300.00 200.00 

IV. Асистанс услуги - Assistance services

Медицинско транспортиране с лимит до / Medical transportation with a limit to 30,000.00 20,000.00 

Репатриране на тленни останки с лимит до / Repatriating mortal remains with a limit to 5,000.00 5,000.00 

Разходи за ковчег с лимит до / Expenses for coffin with a limit to 1,500.00 1,500.00 

Спешно пътуване на член от семейството с лимит до / Emergency travel of a family member with a limit to 500.00 500.00

Плащане на аванс за освобождаване под гаранция вследствие на автомобилна катастрофа с лимит до / Payment of bail due 
to road accident with a limit to

3,000.00 3,000.00 

Правни разноски вследствие автомобилна катастрофа с лимит до / Legal expenses due to road accident with a limit to 2,500.00 2,500.00 

V. Гражданска отговорност / V. Third party liability

Гражданска отговорност за причинени имуществени вреди на трети лица с лимит до / TPL for property damages caused to 
third persons with a limit to

15,000.00 10,000.00 

Гражданска отговорност за причинени телесни наранявания на трети лица с лимит до / TPL for bodily injury of third parties 
with limit up to

15,000.00 10,000.00 

Дружеството е част от Група Дженерали, вписана 
под №26 в Регистъра на застрахователните групи 
към Института за надзор на застрахователните 
компании (IVASS) в Италия

СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ



СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗЛОПОЛУКА/ ЗАБОЛЯВАНЕ 

Застрахователното покритие по тази клауза е за необходимите обичайни и разумни 
медицински разходи, направени вследствие на злополука или заболяване при пътуване 
в чужбина, при условие, че застрахователното покритие е задействано преди 
настъпване на злополуката или заболяването. Застрахователят ще заплати на 
болничното заведение или ще възстанови на Застрахования необходимите обичайни 
и разумни медицински разходи, направени от него в рамките на 12 месеца от датата 
на застрахователното събитие във връзка с настъпило телесно увреждане от 
злополука или заболяване, до размера на застрахователната сума. 

Медицинските разходи включват и се ограничават до следните услуги: Разходи за 
несамостоятелна болнична стая и храна, използване на операционна зала, зала за 
спешна медицинска помощ и амбулаторен медицински център; Хонорари на лекарите; 
Медицински разходи в или извън болница, включително лабораторни тестове, превоз 
с линейка (до или от болницата), предписани лекарства, терапевтика, анестезия 
(включително и прилагане на анестетици), преливания, изкуствени крайници или очи 
(с изключение на поправката и заменянето на такива), рентген, протези; Заплащане 
за правоспособна медицинска сестра. 

РАЗХОДИ ЗА СПЕШНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

Застрахователят покрива разходите на застрахования за спешна стоматологична 
помощ за отстраняване на остра болка, вследствие на телесно увреждане от 
злополука при пътуване в чужбина или остър възпалителен процес в устната кухина, 
настъпил вследствие на злополука или заболяване при пътуване в чужбина, който 
възпалителен процес е довел до пулпит, периодонтит и абцес. 

СМЪРТ И ЗАГУБЕНА ИЛИ ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 

Застрахователят изплаща обезщетение по тази клауза за смърт или загубена 
или трайно намалена работоспособност, вследствие злополука на застрахования 
при пътуване в чужбина, като злополуката следва да е настъпила в срока на 
индивидуалното застрахователно покритие. Смъртта, загубата или намаляването 
на работоспособността следва да са настъпили до 12 месеца след датата на 
злополуката.

ЗАБАВЯНЕ  / ЗАГУБА НА РЕГИСТИРАН БАГАЖ 

Възстановяват се непредвидени разходи на Застрахования за закупуване на вещи от 
първа необходимост – облекло и тоалетни принадлежности, направени във връзка 
със закъснение от шест и повече часа на регистрирания багаж на застрахования след 
пристигането му в крайната точка на редовния полет или когато багажа или личните 
вещи на Застрахованото лице при пътуване в чужбина, бъдат загубени/откраднати 
или погрешно отправени в друга посока. 

Непредвидените разходи следва да са направени чрез застрахованата карта до 48 
часа след пристигането на застрахования в крайната точка на пътуването му или до 
получаването на регистрирания багаж (което от двете обстоятелства е настъпило 
по-рано). 

Загуба на регистриран багаж настъпва, ако Застрахованият не получи багажа си в 
рамките на 48 часа от пристигането си в крайната точка на пътуването.

ОТМЕНЯНЕ НА ПЪТУВАНЕТО 

Застрахователят ще възстанови заплатените авансово разходи за пътуване 
и нощувки максимум сумата, определена в Приложение 1, които не могат да 
бъдат възстановени от друг източник, при отменяне на пътуването в периода 
между датата на заплащане на пътуването и/или нощувките и началната дата на 
застрахованото пътуване, поради: 

 -  Неочаквана смърт, тежко нараняване или тежко заболяване на Застрахованото 
лице или на член на семейството на Застрахованото лице. 

 -  Кражба чрез взлом или пожар, в резултат на които жилището или мястото, 
където работи Застрахованото лице са останали необитаеми, настъпили 
в период от 10 дни или по-малко преди започването на пътуването или ако 
Застрахованото лице е задължено от полицията да присъства след взлом или 
опит за взлом в жилището или местоработата му. 

ЗАБАВЯНЕ НА ПОЛЕТ 

Ако заминаването на застрахования с потвърден редовен полет от определено 
летище бъде забавено с четири или повече часа, или полетът бъде отменен, или 
поради липса на места Застрахованият не може да се качи в самолета, и в рамките 
на тези четири часа на Застрахования не може да бъде осигурен алтернативен 
превоз, Застрахователят изплаща обезщетение на Застрахования за направените 
от него до фактическото му заминаване непредвидени разходи до размера на сумите, 
посочени в Приложение 1. 

За непредвидени разходи се считат сметки в ресторант, напитки и/или разходи за 
хотел, направени от застрахования чрез притежаваната карта за разплащане. 

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ПО СПЕШНОСТ 

Ако в срока на застрахователното покритие Застрахованото лице получи телесно 
нараняване от злополука или заболяване, което пряко и независимо от други причини 
доведе до настаняването му в болница за повече от 5 (пет) дни, Застрахователят 
заплаща стойността на настаняването в хотел поради спешност на член на 
семейството на Застрахованото лице до размера на общата застрахователна сума 
по тази клауза. Стойността на разходите за настаняване в хотел следва да се докаже 
от Застрахованото лице с разходооправдателен документ. 

Покриват се разходите за настаняването в хотел поради спешност на член 
на семейството на Застрахованото лице, вследствие на хоспитализиране на 
Застрахованото лице, които са направени извън територията на Р. България. 

АСИСТАНС УСЛУГИ 

Единствено Europ Assistance е упълномощена да съдейства от името на 
Застрахователя, поради което в случай на застрахователно събитие трябва да се 
установи връзка с нея. 

Ако в срока на застрахователното покритие, Застрахованото лице получи телесно 
увреждане от злополука или заболяване, асистиращата компания, действаща от 
името на Застрахователя, ще организира и приложи необходимите покрития, 
обявени в Приложение 1, използвайки най- подходящите средства и услуги с оглед 
физическото състояние на Застрахованото лице, до размерите на договорената 
застрахователна сума. 

Асистанс услугите могат да се изразяват в следното: 

Медицинско транспортиране: 

Ако след хоспитализация или лечение Застрахованото лице не е в състояние да 
продължи пътуването си, асистиращата компания заедно с местния лекуващ 
лекар или с личния лекар на Застрахованото лице ще организира завръщането на 
Застрахованото лице в страната на постоянно местопребиваване или в страната, 
чийто гражданин е то. 

В случай, че представителите на асистиращата компания и лекуващият лекар 
преценят от медицинска гледна точка, че Застрахованият е в състояние да бъде 
транспортиран, но той откаже, Застрахователят няма да бъде отговорен за каквито 
и да са медицински разходи направени след датата на възможното транспортиране. 

Репатриране на тленни останки: 

Ако Застрахованото лице почине в резултат на телесно нараняване от злополука 
или заболяване, настъпило в срока на застрахователното покритие, асистиращата 
компания ще организира репатриране на тленните останки на Застрахованото лице 
до страната, на която то е гражданин. 

Правни разноски вследствие на автомобилна катастрофа: 

Ако Застрахованото лице е арестувано или може да бъде арестувано вследствие 
на автомобилна катастрофа, настъпила в срока на застрахователното покритие, 
асистиращата компания ще организира всяка необходима правна помощ и ще 
възстанови сумите платени за такава помощ в резултат на катастрофата до 
размера на договорената застрахователна сума, като Застрахованото лице или 
негови близки незабавно уведомяват асистиращата компания за случилото се.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

Ако в срока на застрахователното покритие срещу Застрахованото лице е предявен 
иск или е заведено дело за имуществени вреди и неимуществени вреди, причинени 
на трети лица през периода на пътуването в чужбина, платено изцяло или частично 
чрез застрахованата карта, Застрахователят ще заплати на увреденото лице 
обезщетение до размера на договорения лимит на отговорност, което обезщетение 
Застрахованото лице е задължено да плати съгласно законодателството на 
страната, в която е настъпила вредата. 

Този документ е неразделна част от Абонаментна Застрахователна полица № 150608020949 и от Общите условия за “Застраховка Помощ при пътуване и Злополука на 
притежателите на кредитни карти” на Дженерали Застраховане АД.


