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ТАРИФА ЗА ЗАСТРАХОВКА 

“ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” (1806) – АСИСТИРАЩА КОМПАНИЯ КОРИС  
Застраховката е валидна за ЦЯЛ СВЯТ с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че 

е различна от България). Застрахователната сума е в EUR или USD. 
 

ТАРИФА „СТАНДАРТНА“ - ЗА ЛИЦА ОТ 0 ДО 70 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 

ПОКРИТИ ОСНОВНИ РИСКОВЕ: “Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване“, “Репатриране вследствие злополука или 
акутно заболяване“, и  “Спешна дентална помощ”. Лимитът на отговорност за „Спешна дентална помощ“ е 350 EUR/USD независимо от 
избраната застрахователна сума. 
 

СРОК 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ В EUR/USD БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДАНЪК ЗА ЛИЦА ОТ 0 ДО 70 ГОДИНИ  

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ В EUR/USD ЗА ОСНОВНИТЕ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ: 

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 50 000 100 000 200 000 

1 ден 0.45 0.55 0.70 0.80 0.90 1.00 1.25 1.80 2.50 

1 година 112.50 137.50 175.00 200.00 225.00 250.00 312.50 450.00 625.00 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗБИРАЕМИ) РИСКОВЕ 
Застрахователна 
сума в EUR/USD 

Застрахователна премия без данък в EUR/USD 

за 1 ден за 1 година 

Спасителни разноски 
1 000 0.02 5.00 

5 000 0.10 25.00 

10 000 0.20 50.00 

Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие 
злополука 

1 000 0.02 5.00 

5 000 0.10 25.00 

10 000 0.20 50.00 

Дневни пари за болничен престой 300 0.01 2.50 

Лични разходи 500 0.05 12.50 

Кражба, загуба или забавяне на личен багаж 400 0.05 12.50 

Гражданска отговорност към трети лица 
1 000 0.04 10.00 

5 000 0.20 50.00 

10 000 0.40 100.00 

Правна помощ 1 000 0.05 12.50 
 

За срок на застраховката над 1 ден, застрахователната премия се изчислява като БРОЯ НА ДНИТЕ се умножи по застрахователната премия 
(цената на застраховката) за 1 ДЕН.  
 

ЗАВИШЕНИЯ: ОТСТЪПКИ: 
1. За любителско упражняване на спортове, извън включените в 
определението „ектремни споротве“– 50% 

1. За деца, ученици и студенти до 26 години – 25% 

2. За любителско упражняване на екстремни спортове – 200% 2. За срок на застраховката над  30 дни: 

 от 31 дни до 60 дни – 5% 

 от 61 дни до 90 дни – 10% 

 от 91 дни до 120 дни – 15% 

 от 121 дни до 150 дни – 20% 

 от 151 дни до 180 дни – 25% 

 от 181 дни до 360 дни – 30%  

 над 360 дни – ПРИЛАГА СЕ ГОДИШНАТА ТАРИФА 

3. За професионални спортисти , упражняващи вид спорт съгласно 
рисковия клас: 

 първи рисков клас – 50% 

 втори рисков клас - 150% 
 
 

4. За лица, заминаващи на работа в чужбина, за покритие и по време 
на работа  -съгласно рисковия клас: 

 първи рисков клас – 20% 

 втори рисков клас – 60% 

3. За група над 10 лица: 

 от 11 до 20 лица – до 5% 

 от 21 до 30 лица – до 10% 

 от 31 до 40 лица – до 15% 

 от 41 до 50 лица – до 20% 

 над 50 лица – определя се от ЦУ 
 

Максималният размер на всички отстъпки не може да надвишава 40%. 
Всички завишения и отстъпки се прилагат сумарно  
Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст. 

 

РИСКОВИ КЛАСОВЕ ЗА РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА:  РИСКОВИ КЛАСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ: 
ПЪРВИ РИСКОВ КЛАС -  администрация и бизнесуслуги, дейности в 
областта на културата, търговията, научно – изследователска и 
образователна дейност, селскостопански работници и работници в 
хранително-вкусовата промишленост, работници в сферата на услугите - 
хигиенисти, фризьори, козметици, масажисти, детегледачки, ремонт и 
обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки от 
домакинството, журналисти, производство на хранителни продукти и напитки, 
производство на тютюневи изделия, производство на текстил и изделия от 
текстил, здравеопазване, шофьори и т.н.; 

 ПЪРВИ РИСКОВ КЛАС – авио, авто или корабомоделизъм, боулинг, голф,  
спортно ориентиране, шах, бадмингтон, плуване, скокове във вода, спортни танци, 
тенис на маса и т.н; 

 ВТОРИ РИСКОВ КЛАС - баскетбол, водна топка, волейбол, ветроходство гребане, 
езда, кану-каяк, колоездене, кънки, лека атлетика, модерен петобой, скуош, 
спортна гимнастика, тенис на корт, фехтовка, футбол, хандбал, художествена 
гимнастика, автомобилизъм, акробатика, алпинизъм, биатлон, бойни изкуства, 
бобслей, бокс, борба, вдигане на тежести, водни ски, водолазен спорт, 
водомоторен спорт, делтапланеризъм, джудо, екстремни спортове, картинг, 
кикбокс, мотоциклетизъм, парапланеризъм, парашутизъм, пещерно дело, подводни 
спортове, рафтинг, ръгби, самбо, ски-алпийски дисциплини, ски бягане, ски 
скокове, сноубордизъм, спортни шейни, сърфинг, триатлон, фигурно пързаляне, 
хокей на лед, хокей на трева и т.н. 

ВТОРИ РИСКОВ КЛАС - строителство, горско и ловно стопанство, и 
производство на метални изделия, детективска и охранителна дейност, 
добивна промишленост, металургия, военнослужещи, авиация, морски флот, 
каскадьори, пиротехници и т.н. 

 

ЕКСТРЕМНИ СПОРОТВЕ са (примерно, но не изчерпателно изброените) -  фрийрайд (извънпистово каране), сноуборд, спортно катерене, планиско колоездене, 
парапланеризъм, парашутизъм, рафтинг, гмуркане, скейтборд, земно гмуркане, улични шейни, ролер дерби, парашутизъм, сандбординг, зорбинг, слаклайн, пейнтбол, 
въздушни състезания, лонгбординг, вертикално пързаляне с ролери, екстремно пого, боулдър, ледено катерене, скокове с крилат костюм, бокинг (скачане с кокили), висш 
пилотаж, фристайл скутеринг, делтапланеризъм, бънджи, състезания с ветроходна триколка, катерене, маунтинбординг, скокове от основа (base), паркур. 
 
 

Тарифата е одобрена от Управителния съвет на ЗАД “Армеец” с Протокол №27 от 14.05.2015 г. и влиза в сила от 01.07.2015 г. 

http://sport.framar.bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://sport.framar.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8
http://sport.framar.bg/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sport.framar.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://sport.framar.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sport.framar.bg/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sport.framar.bg/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://sport.framar.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://sport.framar.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://sport.framar.bg/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sport.framar.bg/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://sport.framar.bg/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://sport.framar.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8A%D1%80
http://sport.framar.bg/%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://sport.framar.bg/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
http://sport.framar.bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://sport.framar.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://sport.framar.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://sport.framar.bg/%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sport.framar.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://sport.framar.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://sport.framar.bg/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://sport.framar.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://sport.framar.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sport.framar.bg/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-base
http://sport.framar.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80
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ТАРИФА ЗА ЗАСТРАХОВКА 

“ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” (1806) – АСИСТИРАЩА КОМПАНИЯ КОРИС  

Застраховката е валидна за ЦЯЛ СВЯТ с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че 

е различна от България). Застрахователната сума е в EUR или USD. 
 

ТАРИФА „СТАНДАРТНА (70+)“ - ЗА ЛИЦА НАД 70 ДО 85 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 

ПОКРИТИ ОСНОВНИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ: “Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване“, “Репатриране вследствие злополука или 
акутно заболяване“. 
За лица над 70 до 85 години, Застрахователят покрива медицински разноски вследствие акутно заболяване с лимит до 5 000 EUR/USD, независимо от размера на 
избраната застрахователна сума по ОСНОВНИТЕ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ. 

 

СРОК 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ В EUR/USD БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДАНЪК ЗА ЛИЦА НАД 70 ДО 85 ГОДИНИ 

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ В EUR/USD ЗА ОСНОВНИТЕ (ЗАДЪЛЖИТЕЛН) РИСКОВЕ: 

5 000 10 000 15 000 20 000 30 000 

1 ден 1.15 1.40 1.75 2.00 2.50 

1 година 287.50 350.00 437.50 500.00 625.00 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗБИРАЕМИ) РИССКОВЕ 
Застрахователна сума в 

EUR/USD 
Застрахователна премия без данък в EUR/USD 

за 1 ден за 1 година 

Спасителни разноски 

1 000 0.02 5.00 

5 000 0.10 25.00 

10 000 0.20 50.00 

Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие 
злополука 

1 000 0.02 5.00 

5 000 0.10 25.00 

10 000 0.20 50.00 

Дневни пари за болничен престой 300 0.01 2.50 

Лични разходи 500 0.05 12.50 

Кражба, загуба или забавяне на личен багаж 400 0.05 12.50 

Гражданска отговорност към трети лица 

1 000 0.04 10.00 

5 000 0.20 50.00 

10 000 0.40 100.00 

Правна помощ 1 000 0.05 12.50 
 

ОТСТЪПКИ: 
1. За срок на застраховката над  30 дни: 

 от 31 дни до 60 дни – 5% 

 от 61 дни до 90 дни – 10% 

 от 91 дни до 120 дни – 15% 

 от 121 дни до 150 дни – 20% 

 от 151 дни до 180 дни – 25% 

 от 181 дни до 360 дни – 30%  

 над 360 дни – ПРИЛАГА СЕ ГОДИШНАТА ТАРИФА 
 

ТАРИФА „МУЛТИТРИП“ –ПРИ МНОГОКРАТНИ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА  
 

Мултитрип полицата се сключва при многократни пътувания във връзка с командировки и специализации в чужбина за срок една година, като застрахователното 
покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 30 дни, 60 дни или 90 дни, считано от датата на пресичане на границата на Р България до датата на пресичане на 
границата при завръщане. 
За застраховка скючена по тарифа „Мултитрип“ отстъпки НЕ СЕ ПРИЛАГАТ.  
НЕ СЕ разрешава сключването на застраховки по тарифа „Мултитрип“ за лица над 70 годишна възраст и за спортисти. 
 

ПОКРИТИ ОСНОВНИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ: “Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване“, “Репатриране вследствие злополука или 
акутно заболяване“ и “Спешна дентална помощ”. 
Лимитът на отговорност за „Спешна дентална помощ“ е 350 EUR/USD независимо от избраната застрахователна сума. 
 

СРОК на едно пътуване 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ В EUR/USD БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДАНЪК  

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ В EUR/USD ЗА ОСНОВНИТЕ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ: 

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 

30 дни   максимален престой зад граница за 1 пътуване 34.00 43.00 50.00 56.00 62.00 

60 дни   максимален престой зад граница за 1 пътуване 55.00 70.00 80.00 90.00 100.00 

90 дни   максимален престой зад граница за 1 пътуване 61.00 78.00 89.00 100.00 112.00 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗБИРАЕМИ) РИСКОВЕ  
Застрахователна 
сума в EUR/USD 

Застрахователна премия без данък в EUR/USD 
при максимален престой за едно пътуване 

  до30 дни  до 60 дни  до 90 дни 

Спасителни разноски 

1 000 1.20 2.00 2.40 

5 000 6.00 10.00 12.00 

10 000 12.00 20.00 24.00 

Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука 

1 000 1.20 2.00 2.40 

5 000 6.00 10.00 12.00 

10 000 12.00 20.00 24.00 

Дневни пари за болничен престой 300 0.60 1.00 1.20 

Лични разходи 500 3.00 4.80 5.80 

Кражба, загуба или забавяне на личен багаж 400 3.00 4.80 5.80 

Гражданска отговорност към трети лица 

1 000 2.40 4.00 4.80 

5 000 12.00 20.00 24.00 

10 000 24.00 40.00 48.00 

Правна помощ 1 000 3.00 4.80 5.80 
 

Тарифата е одобрена от Управителния съвет на ЗАД “Армеец” с Протокол №27 от 14.05.2015 г. и влиза в сила от 01.07.2015 г. 


