
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Застрахователно покритие 
 

Покритие при анулиране на билет за събитие Лимит на покритие 

Възстановяване на заплатената сума за билет за събитие в случай на 
невъзможност за присъствие на събитието (според описаните причини 
в „Общите условия на застраховане“ и „Покритие при анулиране“)  

100 % 
(макс. до 600 лв. на билет) 

  

Застрахователна сума и застрахователна премия   

Максимална застрахована сума на билета Индивидуална премия 

до 600 лв. 5,5% от сумата на билета 

 
Общи условия на застраховане 

Прилагат се само онези части от застрахователните условия, 
които съответстват на съответния набор от услуги на избрания 
застрахователен пакет. Всеки спор или иск, произтичащ от или 
във връзка със застрахователния договор, се урежда от 
законодателството на Република България. Мястото на 
юрисдикция е София, България. Моля, информирайте се за 
точния обхват на покритието, като се запознаете с описанието 
на избрания продукт, което сте получили при закупуването на 
застрахователната полица. Застрахователните събития в 
отделните застрахователни покрития са описани подробно. Не 
се допуска аналогично разширение и тълкувания с подобни 
събития, които не са сред изброените. Не съществуват агенти 
или посредници, които да са упълномощени да сключват устни 
или писмени спомагателни споразумения, с цел осигуряване 
на застрахователно покритие, което се различава от общите 
или допълнителните застрахователни условия, или да 
преценят факти, които са обвързващи за застрахователя. 
Допълнителни условия или варианти са валидни само ако са 
изложени в писмена форма и са представени от 
застрахователя от името на компанията. Застрахователната 
премия е крайна и включва застрахователен данък, като не се 
начисляват други допълнителни такси. Със застрахователно 
покритие се ползват само лицата поименно посочени в 
застрахователната полица. Максималната застрахователна 
сума на застрахователно покритие ограничава всички 
обезщетения за застрахователни събития, които настъпват по 
време на застрахователния период. Максималната 
застрахователна сума е посочена в продуктовото описание. 
 

Застрахователен период 
Застрахователното покритие започва със сключване на 
застрахователната полица и приключва с началото на 
събитието. Застрахователната полица трябва да бъде 
сключена и премията трябва да бъде платена в деня, в който 
е резервиран билетът за събитието, или максимум до 3 дни 
след резервацията на билета. Ако полицата бъде сключена на 
по-късна дата, се застраховат само събития, които се случват 
след 10-ия ден след закупуването на полицата. 

 
Необходими документи за завеждане на щета 

*Доказателство за сключена застраховка (полица); 
*Изцяло попълнен формуляр за обявяване на щета; 
*Потвърждение за резервиран (закупен) билет (напр. фактура, 
касова бележка, билет); 
*Кредитно известие и/или таблица с анулационните условия 
на организатора; 
*Подробна медицинска документация вкл. медицинска 
история по отношение на заболяването (напр. лична 
амбулаторна карта на пациента, документация за лечение, 
медицински резултати, епикризи и други приложими към 
случая документи);  
*Полицейски протокол; 
*Протокол за възникнала злополука; 
*Смъртен акт, документ за роднинска връзка (напр. 
свидетелство за брак, адресна регистрация, акт за раждане 
или др.);  
*Документи за бракоразводно дело/прекратяване на трудов 
договор/повиквателна/призовка или др. приложими към случая 
документи; 
 
(прилагат се само документите свързани със застрахователното събитие, 
необходими за определяне и доказване на застрахователната претенция) 
 

Застраховател: 
АВП П&С С.А., клон България 
ул. „Сребърна“ 16, София 1407, България 
ЕИК: 202091075 ; МОЛ: Доминик Гантнер 
 

За предявяване и обработка на щети: 
Т: +359 2 980 00 29 ; Е: claims.bg@allianz.com  
 

За подаване на жалби, молби или препоръки: 
Е: office.bg@allianz.com ; quality.at@allianz.com 
 

За подаване на жалби срещу застрахователя: 
Комисия за финансов надзор 
ул. „Будапеща“ 16, София 1000, Отдел „Деловодство“ 
Т: +359 2 9404 999 ; Е: delovodstvo@fsc.bg 
 

Отдел за защита на личните данни: 

dataprotection.azpbg@allianz.com 

WWW.ALLIANZ-ASSISTANCE.BG OFFICE.BG@ALLIANZ.COM 

 

ЗАСТРАХОВКА ПРИ 
АНУЛИРАНЕ НА БИЛЕТ 

       „Ивентим - защита при анулиране на билет за събитие“ 


