ТАРИФА
ЗА ЗАСТРАХОВКА „ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ” (код 9110)
Покрити рискове

Тарифен коефициент за изчисление на застрахователна премия
за срок на застраховката

Застрахователни обезщетения

Смърт вследствие злополука за
лица над 14 годишна възраст

1 000 лв за всеки застрахован

Разходи за отмяна на пътуването

Невъзстановимите разходи, до размера на
договорения лимит, заплатени предварително във
връзка с пътуване

Разходи за съкращаване или
прекъсване на пътуването

Платената и невъзстановена част за неизползваните
услуги от пътуването

Разходи за удължаване на
пътуването

Невъзстановените пътни разходи и действително
извършените разходи за допълнително хотелско
настаняване до 2 нощувки, но не повече от 100 лева
за 1 нощувка за 1 лице

Закъснение на самолетен полет

По 10 лева за всеки час от първите 12 часа забавяне
и по 100 лева за всеки 12 часа след това, но за не
повече от общо 36 часа забавяне

до
60 дни

от 61 дни
до 120 дни

от 121 дни
до 180 дни

от 181 дни
до 240 дни

над
240 дни

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

Посочените застрахователни премии са без включен данък в размер на 2%, който се начислява допълнително.
ТАРИФНИ УСЛОВИЯ
По условията на застраховката се застраховат физически лица - български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р България на законно
основание, за пътувания на територията на цял свят, включително и Република България.
Застраховат се физически и психически здрави лица на възраст до 85 години.
Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или
резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по –
малко от 10 дни. При неспазване на тези условия, полицата се счита за невалидна.
Когато при сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела не се изисква
плащане, застраховката се сключва до 7 дни след датата на извършване на плащането, като се спазва изискването до началната дата на
пътуването да остават не по – малко от 10 дни.
За срок на застраховката се приема броят дни изчислени от датата на сключване на полицата до дата на приключване на пътуването.
Застрахователната сума се определя в зависимост от цената на пътуването.
Максималната застрахователна сума за едно лице е в размер до 30 000 лв. Полици със застрахователни суми по-високи от 30 000 лв за едно
лице, се сключват след писменно съгласуване и разрешение от ЦУ.
Минималната застрахователна сума за едно лице е в размер на 50 лв. Полици със застрахователна сума под 50 лв на лице не се сключват.
По условията на застраховка „Отмяна на пътуване“, се сключват групови или индивидуални застраховки.
В полицата задължително се посочват имената и ЕГН (дата на раждане за чужденци) на застрахованите лица.
Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно.
ЗАВИШЕНИЯ:
1. За застраховане на лица над 70 години до 85 години –

ОТСТЪПКИ:
100%

1. Застраховане само на самолетен билет или само хотелско настаняване 2. За група над 10 лица
- от 11 до 20 лица –- от 21 до 30 лица –
- от 31 до 40 лица –
- от 41 до 50 лица –
- над 50 лица –

10%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

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 .2019 г., в сила от 01.01.2020 год. Изменени с Протокол от
08.04.2021 г и влизат в сила считано от 09.04.2021 г.

