
Здравна застраховка
Health Care Plus 
С грижа за твоето здраве.

Не оставяй нищо на случайността. Избери 
достъпна здравна застраховка, съобразена с 
твоите нужди.
 

www.bulgariainsurance.bg

Здравна застраховка Health Care Plus е 
атрактивен вариант за индивидуални клиенти 
или малък бизнес, които не желаят да правят 
компромис с качеството на използваните 
здравни услуги и със спокойствието на своите 
близки.

Преимущества

 Персонална здравна карта за достъп 
и абонаментно обслужване във всички 
медицински заведения на територията на 
цялата страна, с които ЗК България Иншурънс 
има сключен договор

 Здравните услугите ползвате без отлагателни 
периоди и самоучастие, на абонамент или на 
принципа на възстановяване на разходи

 Покритие при обостряне на предшестващо 
заболяване или профилактичен преглед при 
хронично заболяване

 Свободен избор на висококвалифицирани 
лекари и специалисти

 Директен и бърз достъп при назначаване 
на прием или дата за преглед, както и за 
провеждане на високоспециализирани 
изследвания и манипулации – не е 
необходимо да чакате за направление, което  
понякога отнема месеци

 24/7 съдействие и координация чрез 
Центъра за обслужване на клиенти на  
 0700 13 555

 Предоставяне на специални инструкции 
за начина на ползване на застраховката, 
избраните покрития и лимити, както и 
необходимите медицински документи за 
възстановяване на разходи

Ако имате допълнителни въпроси или се 
нуждаете от съвет, не се колебайте да се 
свържете с нас за безплатна консултация,  като 
изпратите запитване за индикативна оферта 
на e-mail: health@bulgariainsurance.bg или чрез 
формата за запитване на нашата корпоративната 
страница www.bulgariainsurance.bg



Здравна застраховка
Health Care Plus

Health Care Plus е здравна застраховка, която 
ви дава възможност да сте независими от 
държавното здравеопазване и да съкратите пътя 
и времето до получаване на специализирани 
медицински грижи, също така ви улеснява 
и за  навременно откриване и лечение при 
здравословен проблем.

Както знаете навременната и правилна диагноза, 
бързата реакция и адекватното лечение са трите 
ключови фактора, от които в най-голяма степен 
зависи успешният изход от всяко заболяване. 
Health Care Plus ви предоставя оптимални 
здравни покрития на разумна цена, осигурява 
грижа и сигурност при необходимост от 
болничен престой, за извънболнично лечение, 
за възстановяване на разходи за лекарства и 
медикаменти.

Застраховката е подходяща както за частни 
лица (индивидуална или семейна), така и за 
служители на малки и средни предприятия, 
организации с нестопанска цел и хора със 
свободни професии.

Със здравна застраховка Health Care Plus вие 
получавате

 Навременна медицинска помощ
 24/7 асистанс от Центъра за обслужване на 

клиенти
 Комплексна грижа и персонално отношение 

при възникнал здравословен проблем
 Достъп до лечебни заведения с 

високоспециализирано медицинско 
оборудване и медицински специалисти за 
диагностика и лечение в цялата страна

 Безкасово обслужване в лечебни заведения, с 
които ЗК България Иншурънс АД има сключен 
договор

 Възможност да застраховате членовете на 
вашето семейство – съпруг/а или партньор, 
вашите деца или родители

Допълнителни ползи

 Спестяване на време и финансови средства
 Спокойствие и сигурност за решаването на 

възникнал здравословен проблем
 Бързо и лесно сключване
 Застрахователно покритие обвързано с 

индивидуалните ви потребности на разумна 
цена

 Улеснена и ясна процедура и условия при 
изплащане на застрахователни обезщетения

Покрития

 Извънболнично лечение
 Болнично лечение
 Възстановяване на разходи за лекарствeни 

средства и медикаменти
 Личен психолог© - конфиденциално 

психологическо телефонно консултиране в 
случай на необходимост

 Ало, Док© - бърз и персонален телефонен 
и онлайн достъп до съвет и препоръка от 
медицинските експерти на компанията по 
здравни въпроси


