МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ
„ЕВРОПЕЙСКИ ТУРИЗЪМ ЗА ВЪЗРАСТНИ"
Какво трябва да направи Застрахованото лице?
1 / Обадете се на денонощната телефонна линия за медицинска помощ на „Юръп Асистанс":
900 102 385, +34.915.368.403
2 / Идентифицирайте се като посочите Вашето име и фамилия, вид на пътуването, хотелът, където сте
отседнали, номера на хотелската стая.
3 / Опишете проблема.
ОБОБЩЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА SG1
А. Разходи по транспортирането, включително и под медицинско наблюдение, ако е необходимо, до прием в
съответната болница или клиника, в случай на сериозно заболяване или злополука, изискващи незабавна консултация
с медицинско лице, и последващо връщане в хотела.
Б. В случай на сериозно заболяване или злополука, налагащи хоспитализация на застрахованото лице:

Разходи по транспортирането, включително и под медицинско наблюдение, ако е необходимо, до прием в
болнично заведение.

Пътните разходи за транспортирането от болничното заведение до най-близката до мястото на постоянно
местоживеене на застрахованото лице болница, когато се предвиждат повече от 15 дни болничен престой
или ако не е в състояние да продължи пълноценната си почивка.

Ако Застрахованото лице продължава да е хоспитализирано след края на редовната почивка и е с
придружител, компанията „Юръп Асистанс" ще поеме до 75 евро на ден за разходи по престоя, в
максимален размер до 525 евро.

Пътните разходи в двете посоки на един член от семейството от дома му до мястото на болничния престой.
Също така ще бъдат предоставени разходи за храна и квартира до 75 евро на ден, в максимален размер до
525 евро.

Когато Застрахованото лице не се ползва от социално осигуряване или друга подобна услуга на някоя от
европейските държави, сключили споразумение с испанското обществено здравеопазване, а
здравословното му състояние изисква незабавни средства поради възникване на остро заболяване, следва
да бъдат покрити всички разходи, свързани с тази неотложна медицинска помощ, както и разходите за
хоспитализация до максимален престой от 30 дни.
В. В случай на смърт на Застрахованото лице:

Разходите за транспортиране на останките на починалия от мястото на смъртта до мястото на погребението
му.

Фактическите разходи за аутопсия и подготовка за транспортиране на тленните останки, в максимален
размер от 3 000 евро.

Пътните разходи в двете посоки на един член от семейството от дома му до мястото на кончината. Също
така ще бъдат предоставени разходи за храна и квартира до 75 евро на ден, в максимален размер до 300
евро.

Ако по време на пътуването преди смъртта си, починалият е бил придружен от съпруг/а или друго
придружаващо лице, ще бъдат включени и пътните разноски за връщане на това лице, заедно с починалия.
Г. В случай на злополука, тежко заболяване, налагащо хоспитализация или при смърт на съпруга/та, близки и роднини
по права възходяща или низходяща линия или на брат или сестра, или в случай на тежък инцидент, настъпил в дома на
Застрахованото лице, изискващ постоянното му присъствие, поради което се налага Застрахованото лице да прекъсне
почивката си, компанията „Юръп Асистанс" ще се погрижи за придвижването до дома му в държавата, от която
произхожда.
Д. Възстановяване на разходи по неосъществено пътуване:

При невъзможност за пълно ползване на почивката, и при условие, че Застрахованото лице е използвало
покритията за репатриране или преждевременно връщане, ще бъде възстановена застрахователна премия
в размер, съответстващ на неизползваните дни.
Е. Застрахователно покритие на багаж и лични вещи, с максимален размер до 400 евро.
Ж. Застраховка при смърт, настъпила в следствие на пътно-транспортно произшествие, с максимален размер до 6
010,12 евро.
З. Изпусната връзка при пътуване поради забавяне на транспортни средства. (Максимален размер: Реална цена на
първоначалния транспорт)
И. Охрана и надзор на жилище за максимален период от 24 часа.
Този документ служи само с информативна цел. Можете да се запознаете подробно с общите условия на
застрахователната полица на нашия сайт www.europ-assistance.es.
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