
Застрахователна полица  / Insurance Policy

All Risk застраховка за анулация/прекъсване на пътуването / All Risk Trip
Cancellation/Interruption Insurance

Застраховател
/ Insurer

Inter Partner Assistance 
Societe Anonime 
със седалище в Брюксел, 
Avenue Louise 166 b1, 

1050 Брюксел, Белгия 

с регистрационен номер 0415.591.055

Полица номер
/ Policy Number

4509255762

Тази полица осигурява застрахователно покритие за лицето/лицата, посочени в нея, в случай на
анулация или възпрепятстване на пътуването в чужбина. / This policy constitutes a confirmation of insurance

coverage being granted to person/persons insured under insurance in case of cancellation or interruption of a journey.

В случай на спешна нужда от помощ, Застрахованото лице(а) може да получи съдействие
на номер +359 2 90 30 113 или на имейл: operations@coris.bg / In case of emergency, the
Insured Person(s) can use Assistance Center number +359 2 90 30 113, e-mail: operations@coris.bg

При необходимост от Прекъсване на пътуването Застрахованото лице е длъжно
незабавно да се свърже по телефона с Центъра за помощ Аssistance на денонощния
номер +359 2 90 30 113, за да уведоми Застрахователя за настъпилото събитие и да му
даде възможност да организира обратния транспорт. / In case the Trip interrupt is necessary,
the Insured person is obliged to immediately call the Assistance Center at 24/7 +359 2 90 30 113 in
order to notify the Insurer of the Insured event and enable him to organize return transport.

При контакт с консултант следва да предоставите име и фамилия, както и номер на застрахователна
полица, за да улесните идентифицирането им. Услугата се предоставя на български език и на английски
език. / As you contact helpline consultant, you should give the first name, surname and number of the Insurance Policy

in order to promptly identify the Insured Person. The service of the Insureds will be provided in Bulgarian and English

language.

Детайли на застраховката / Insurance details

Застрахован:
/ Insured person:

Г-жа Grazyna Kowalska (01.06.1997) 

Срок на застраховката:
/ Validity of insurance:

Начална дата/ From 11.05.2021  Крайна дата/ To
27.07.2021



Анулация на пътуването/ Trip Cancellation възстановяване на
средства в размер на

застрахователната сума
за всяко застраховано

лице / refund up to
insurance sum for each

insured person

Прекъсване на пътуването / Trip Interruption покриване на разходите
за самолетен билет за

връщане до 500 €, 20 € за
всеки неизползван ден,

максимум 160 € / cover
the cost of return ticket up

to € 500, € 20 for each

Дата на издаване:
/ Issuing date:

10.05.2021

Дължима сума / Total amount

Застрахователна премия
/ Insurance premium:

18,72 €

Данък върху
застрахователната премия
2%
/ Insurance Tax 2%:

0,37 €

Общо дължима сума
/ Total sum due:

19,09 €

Застрахователна сума за едно застраховано лице / Insurance sum for each
Insured person

Г-жа Grazyna Kowalska 156,03 €

ВАРИАНТ II - ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА / VARIANT II - SCOPE OF
INSURANCE



unused day, maximum €
160

Споровете, произтичащи от настоящото споразумение, следва да се разглеждат съгласно българското
законодателство и могат да бъдат отнесени пред съдилищата с обща компетентност съгласно ГПК или
пред съда по мястото на пребиваване/местоживеене на Титуляра на полицата, Застрахованото лице,
Бенефициента или наследниците на Застрахованото лице или Бенефициента. / Disputes arising out of this
Agreement shall be dealt with according to the Bulgarian law and may be enforced before the courts of the general
jurisdiction or before the court of the place of establishment/domicile of the Policyholder, the Insured, or the Beneficiary
or the heirs of the Insured or the Beneficiary.

Пълна информация за обработката на лични данни, по-специално за правата, на които имате право,
можете да намерите в Информационната брошура - Обработка на лични данни. / Full information on the
processing of personal data, in particular on the rights to which you are entitled can be found in the Information brochure
– Personal data processing.

Лице, заплащащо застрахователната премия / The entity paying the insurance
premium

Кленз Кленз
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