
 

 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ  

за застраховка  
„ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” 

към Групова застрахователна полица № 8116CCC/2019 
програма „MasterCard Business“/„MasterCard Corporate“ 

 
Уважаеми господине/госпожо, 

 
 Този документ удостоверява, че Вие, като оправомощен картодържател на банкова кредитна карта MasterCard 
Business/MasterCard Corporate, издадена от „Обединена Българска Банка” АД, ЕИК:000694959, със седалище и адрес на 
управление София 1463, бул.”Витоша” № 89Б, сте застрахован с Групова застрахователна полица за застраховка „Помощ при 
пътуване в чужбина” за групови застрахователни договори от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, ЕИК:121718407, със седалище и 
адрес на управление София 1463, бул.”Витоша” № 89Б. 
 

Номерът на Вашата банкова карта е номерът на индивидуалната Ви застраховка. 
 

 Териториалният обхват на застраховката е Цял свят с изключение на територията на Р. България. 
 Покритието е в сила за неограничен брой пътувания в рамките на валидността на Вашата банкова карта.  

За всяко отделно пътуване максималният срок на покритието е 92 дни. 
Застрахователното покритие се активира със закупуване на туристически пакет или на част от него (самолетен или 

автобусен билет или друг транспорт, хотелска резервация, рент-а-кар и др. услуги), свързани с пътуването или при условие, че 
сте осъществили поне една транзакция (теглене или плащане) през банкомат или ПОС-терминал чрез кредитната карта, по 
време на пътуването Ви в чужбина. 

 
При възникване на застрахователно събитие в чужбина, моля задължително позвънете на ДЗИ Център за 

обслужване на клиенти на телефон +359 (0) 700 16 166 
Таблица на покрития и лимити на отговорност 

Покрития Лимит на отговорност в евро  

1. Медицински разходи вследствие на злополука или 
акутно заболяване 

 

  MasterCard Business  MasterCard Corporate 

30 000 50 000 

2. Разходи за медицинско транспортиране и 
репатриране 

нелимитирани 

3. Разходи за спешна стоматологична помощ 300 

4. Организиране на посещение на близък на 
Застрахования в случай на хоспитализация над 7 дни 

разходи за двупосочен самолетен билет (туристическа 
класа) 

5. Репатриране на непълнолетни лица при 
продължителна хоспитализация на застрахованото лице  

разходи за връщане до България 

6. Смърт от злополука настъпила в чужбина 25 000 

7. Трайна загуба на работоспособност от злополука 25 000 

8. Доставка на медикаменти нелимитирани 

9. Предаване на спешни съобщения нелимитирани 

10. Непредвидено завръщане на Застрахования в 
България  

разходи за връщане със самолет или влак 

11. Забавяне на полет при завръщане в България за 
повече от 6 часа 

160 

12. Издирване на багаж нелимитирани 

13. Загуба на багаж 500 

14. Правна помощ 2 000 

15. Авансово плащане при невъзможност да се 
използва кредитната карта 

1 500 

 
Неразделна част от Застрахователния сертификат са Информационния документ за застрахователния продукт и 
Общите условия към застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за групови застрахователни договори на „ДЗИ – Общо 
застраховане“ ЕАД, с които можете да се запознаете на адрес www.ubb.bg 
 
 
        
 

„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД 
Република България 
гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б 
ЕИК: 121718407 
clients@dzi.bg 
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