
 
 
Предложение за сключване на здравна застраховка „Закрила”  
 
Привилегия е да Ви предложим специално разработен пакет и покрития при преференциални 
финансови условия по здравна застраховка „Закрила”.  
 
 Лечебни заведения и профилактика  
 
Свободен избор - медицинско обслужване във всички частни и държавни лечебни заведения във всяка точка на 
страната:  
 Чрез абонамент - без заплащане, само с представяне на здравна карта - в над 390 реномирани лечебни 
заведения /съгласно Приложение № 3 към офертата/. Здравната карта съдържа телефоните на медицински 
координатор и на Центъра за обслужване на клиенти на Застрахователя.  
 
 Чрез възстановяване на разходи - във всички лечебни заведения, с които Компанията няма договор  
 Собствен Медико - Дентален център  
 Профилактиката ще бъде проведена веднъж годишно по предварително съгласуван от двете страни период, 
график и лечебно заведение  
 
 Постпрофилактични консултации и изследвания с цел ранна диагностика и навременно лечение  
 Сключване на договори с предпочетени от застрахованите частни и държавни лечебни заведения, ако 
отговарят на критериите за акредитация на Застрахователя.  
 Чрез възстановяване на разходи - във всички лечебни заведения, с които Компанията няма договор  
 Собствен Медико - Дентален център  
 Профилактиката ще бъде проведена веднъж годишно по предварително съгласуван от двете страни период, 
график и лечебно заведение  
 
 Постпрофилактични консултации и изследвания с цел ранна диагностика и навременно лечение  
 Сключване на договори с предпочетени от застрахованите частни и държавни лечебни заведения, ако 
отговарят на критериите за акредитация на Застрахователя. 
 
 Всеки осигурен получава копие от резултатите от профилактичните прегледи  
 
 
Специални условия по Обслужването като важен за нас потенциален клиент  
 
 Медицинско обслужване във всяка точка на страната, като включваме и възможност за ползване на услугите  
 Съдействие от представителите на повече от 130 офиса на Компанията в над 80 населени места.  
 Медицински асистанс от Центъра за обслужване на клиенти на компанията и медицински координатор  
   VIP координатор за медицинско съдействие при специални случаи  
   Координатор във всяко лечебно заведение в страната  
 Неотложна медицинска помощ  
 Ползване на 24-часов call center на разположение на застрахованите лица  
 Неотложна медицинска помощ  
 Съдействие за консултации и лечение от водещи национални консултанти и хабилитирани лица /доценти и 
професори, изявени в своята медицинска област/, без да се чака, с организиране и записване на часове 
от координаторите на компанията.  
 Ползване на услугите без направление от личния лекар и без ограничение в броя на прегледите в рамките на 
осигурителната година  
   Покриваме събития в резултат на злополука и заболяване, включително и хронични и минали заболявания  
   Без отлагателен период  
   Без самоучастие  
   Не се изисква индивидуален здравен статус на осигурените лица  
   Възможност за SMS известяване при входиране на искане и при превод на възстановени средства  



Ползи за осигурените служители  Ползи за Работодателя 
 Спокойствие и сигурност за решаването 
на всеки здравословен проблем 
 Персонална грижа за застрахованите 
лица 
 Икономия на време 
 Медицинско обслужване чрез 
медицински координатор или МДЦ и 
Центъра за обслужване на клиенти на 
компанията 
 Възможност за ползване без заплащане 
на: 
- Най-модерното медицинско оборудване  
- Най-добрите специалисти 
 Консултации с хабилитирани лица 
 Медицински транспорт 

  Ранно диагностициране на заболявания, 
навременна диагностика, лечение и общо 
подобряване на здравето 
 Повишена мотивираност на служителите 
 Подобряване на качеството на работа 
 По-добра работна атмосфера 
 Ангажираност и лоялност на служителите 
 Намаляване на отсъствията по болест 
 Ползване на данъчни преференции – вноските за 
сметка на работодателя до 60лв. на лице месечно 
съгласно чл.208 от ЗКПО се определят като разход на 
фирмата, неподлежащ на облагане. 

 

 

 
 

Включени здравни пакети 
 

 
Месечна премия за 

едно лице  
 

 
 Извънболнична помощ – без самоучастие 12.57 лв. 

Болнична помощ – без самоучастие                1.90 лв. 

Възстановяване на разходи – без самоучастие                7.62 лв. 

Обща месечна премия за едно застраховано лице 
 

22.09 лв. 

Годишен агрегатен лимит за едно застраховано лице. 
 

2 200.00 лв. 

 
*Съгласно Закона за данък върху застрахователните премии (в сила от 01.01.2011г.) към застрахователната 
премия се начислява 2% данък, който се заплаща при заплащането на премията.  
Стойността на данъка не е калкулирана в посочената по-горе премия  
 
Бележки:  
 Услугите в настоящето предложение могат да бъдат ползвани на принцип ”Абонамент” до 
агрегатния лимит и на принцип „Възстановяване на разходи” .  
 Подробното описание на предлаганите услуги е в Приложение 1 към офертата  
 Валидност на офертата – до 31.12.2017  
 Ценовото предложение е разработено специално за Вашите служители като 
преференциалните цени важат и за членовете на техните семействата – от 18 до 64 години, 
включително съпруг, съгруга, /партньори/, братя, сестри и родители, както и деца на възраст от 2 
месеца до 26 години със срок за включване, включени до 2 месеца от стартирането на 
корпоративния договор.  
 Застрахователя предоставя на всички застраховани лица и на членовете на техните 
семейства, ползването на медицински услуги като кешови пациенти в Медико-дентален център с 
отстъпка от определените в ценоразписа цени в размер, както следва:  



- Отстъпка в размер на 20% при специализирани лекарски прегледи и при физиотерапевтични 
прегледи и процедури  
- Отстъпка в размер на 15% клинико - лабораторни и микробиологични изследвания  
- Отстъпка в размер на 10% при терапевтични дентални дейности  
- Отстъпка в размер на 10% при ехографски изследвания  
- Отстъпка в размер на 5% при хирургични и ортопедични дентални дейности  
 
При сключване на договор  
 Срок на договора – 1 година.  
 Покритие на полицата – територията на Република България  
 Заплащането на премията е на месечни вноски  
 Полицата се издава съгласно списък на служителите по образец, подаден от клиента  
 Премията за нови/напуснали служители се изчислява пропорционално на база на оставащите 
месеци до края на договора, а лимитите остават пълните  
 Заплащане  
 на първата вноска - до датата на влизане в сила на договора  
 на следващите вноски - на падежните дати за съответния месец, описани в договора.  
 Издаване на фактура от страна на компанията:  
 първа фактура - на датата, следваща влизането в сила на договора  
 за следващите месеци - на същата дата в съответния месец.  
 Платежното нареждане е необходимо да съдържа следните реквизити:  
 име на фирмата  
 номер на застрахователния договор  
 номер на фактурата /ако е вече издадена такава/  
 период, за който се заплаща.  
 Срокове при ползване на принципа на Възстановяване на разходи:  
 срок за закупуване на лекарства - 10 календарни дни от изписването им  
 срок за подаване на молби за Възстановяване на разходи – препоръчителен 30 календарни 
дни от датата на закупуването на лекарствата и/или ползване на услугата.  
 Възстановяване на разходите – до 15 работни дни от датата на входиране на редовни 
документи в Компанията.  
 
Готови сме да отговорим на всички Ваши допълнителни въпроси, както и да обсъдим 
всички Ваши допълнителни изисквания относно покрития и цени.  

За нас 

 

Сайта ДЗО.COM е собственост на Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД, Разрешително за 
извършване на дейност № 288 издадено от Комисията за финансов надзор. 

За контакти 

Световен Търговски Център Интерпред 
Бул. Драган Цанков №36 
телефон на клиента: 0700 20 111  
имейл: office@instrade.bg 

 

 



 

 


