Планинска застраховка
Включена в билет или карта за ползване на ски съоръжения
Всички лица, закупили и притежаващи валидна ски карта или билет, са застраховани по Специалните условия на „Планинска застраховка” в ЗК „УНИКА Живот” АД. В картите и билетите е включена застраховка
за времето, през което лицата упражняват спортна или туристическа дейност и ползват обработените ски
писти и съоръженията за територията и периода на валидност на ски картите и билетите, издадени от ЮЛЕН
АД – за ски пистите и съоръженията на територията на ски зона с център гр. Банско.

ВАЖНО!
Сключването на застраховка се извършва със закупуване на картата или билета. Те имат силата на Сертификат за сключена застраховка. Пазете ги и при необходимост ги покажете, за да гарантирате Вашите права.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
Застрахователно събитие по условията на застраховката е злополука, инфаркт или инсулт, настъпили със
застрахован:
n при упражняване на зимни спортове или туристическа дейност в планината на обработените ски писти
във времето, през което той има право да ползва ски пистите и съоръженията, съгласно закупената ски
карта или билети;
n вследствие на които се нуждае от животоспасяваща помощ от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст (ПСС към БЧК) и/или от неотложна медицинска помощ.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Застраховката покрива разходи за неотложна, животоспасяваща медицинска помощ с общ лимит до
1 000 (хиляда) лева за:
n спасителни разноски – действително извършени от ПСС към БЧК разходи за спасяване и оказване на
спешна помощ на пострадал на ски пистите, включително и транспортирането му до медицинско заведение след спасяването му;
n медицински разходи – разходи за спешно медицинско лечение на пострадал, включващо медицински
прегледи, лабораторни изследвания и лекарствени средства, извършени в медицински център, разположен на територията на ски пистите.

ВНИМАНИЕ!
Застраховката не е валидна за нещастни случаи, настъпили:
n при упражняване на зимни спортове извън обработените ски писти;
n ако събитието е настъпило по време на участие в състезание като професионален състезател или при
упражняване на професията на ски учител;
n ако събитието е настъпило вследствие употреба и въздействие на опиати, наркотици, алкохол и/или
други упойващи вещества.
Застрахователят не поема разходи за гипсова имобилизация и рентгенови снимки.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
При настъпване на застрахователни събития застрахованите се обслужват от ПСС към БЧК и/или от медицинските центрове, разположени на територията на ски пистите, безплатно до размера на общия лимит от
1 000 лева.
Безплатно ползване на услуги от ПСС към БЧК и/или от медицинските центрове от застраховано лице се извършва срещу представена карта или билет, удостоверяващи наличието на застраховка за времето, когато
е настъпило застрахователното събитие.

КОНТАКТИ:

100% застраховано
планинско изживяване!

Спешни дежурни телефони на ПСС при БЧК:
(02) 963 20 00, 0887 100 237,
088 14 70 (за абонати на Mtel)
Спасителна база „Банско”: (0749) 88 132,
0887 100 241, 088 14 74 (за абонати на Mtel)
Медицински Център „Св. Благовещение“ ЕООД: (0749) 88 388

Застрахователна компания “УНИКА Живот” АД, София 1000, бул. Тодор Александров 18,
тел: (+359) 700 111 50, e-mail: life@uniqa.bg

Mountain Insurance
Included in each purchase of a ticket or a card for the ski installations

All persons that have purchased and own a valid ski card or ski ticket are insured in compliance with the special
conditions of “Mountain Insurance” by Insurance company “UNIQA Life” Plc. The tickets and cards present an
insurance that guarantees the health of the users during sporting or tourist activities, on all processed ski slopes
that are a part of and are in the period of validity of the ski cards and tickets issued by ULEN – for all ski slopes and
installations on the territory of the ski zone in ski resort Bansko.

IMPORTANT!
Conclusion of the policy is done by the purchase of a card or a ticket. They have the validity of a Certificate for a concluded policy. Please do keep them and if needed show them in order for your insurance rights to be guaranteed.

INSURANCE EVENT
An insurance event in compliance with the terms of the insurance is an accident, heart attack or a stroke that happened to an insured person:
n While exercising winter sports or tourist activities on all processed ski slopes that are a part of the ski complex,
and in the term of the issued ticket or card.
n In consequence of which the insured person requires lifesaving medical attention and help from the Mountain
Rescue Service – a part of the Bulgarian Red Cross, and/or in connection with an event after which the insured
person requires urgent medical attention.

INSURANCE COVERAGE
The insurance shall cover expenses for urgent and lifesaving medical help of up to 1000 BGN for:
n rescue services – actual expenses for rescue services and/or urgent medical help done by MRS, as well as transportation to a medical centre after the persons rescue and retrieval;
n medical expenses – expenses for emergency medical treatment of a wounded person, including medical checkups, clinical tests and medications, administered in a medical centre on the territory of the ski slopes.

ATTENTION!
The insurance is not valid for accidents that happened during:
n еxercising winter sports outside the processed ski slopes;
n a competition if the insured person is a professional winter sport athlete, or while executing the profession of
ski teacher;
n an event caused by use of alcohol, opiates, drugs or other intoxicating substances.
The insurer does not cover expenses for cast immobilization and x-rays.

REIMBURSEMENT OF INSURANCE EVENTS
In the occurring event of insurance incident the insured persons are to be tended by MRS as a part of the Bulgarian
Red Cross and/or the medical centres that are situated on the territory of the ski slopes free of charge to a total
amount of up to 1 000 BGN.
The free use of the medical services provided by MRS and/or medical centres by the insured person is guaranteed
by presenting the ski card or ticked, that guarantee the presence of an insurance for the timeframe in which the
insurance event has occurred.

CONTACTS:
Emergency on-duty phones of MRS a part of BRC:
(+359 2) 963 20 00, (+359) 887 100 237,
(+359) 88 14 70 (for subscribers of Mtel)
Search and rescue base “Bansko”:
(+359 749) 88 132, (+359) 887 100 241,
(+359) 88 14 74 (for subscribers of Mtel)
Medical centre “Sv. Blagoveshtenie” Ltd.:
(0749) 88 388

100% insured
mountain experience!

Insurance company “UNIQA Life” Plc., 18 “Todor Aleksandrov” Blvd.,
tel: (+359) 700 111 50, e-mail: life@uniqa.bg

