
Compulsory medical insurance
Задължителна медицинска застраховка

Insurance Policy / Застрахователна полица
№ 21HF14 xxxxxx

UNIQA Life Insurance plc in consideration of the premium paid, have insured as per the conditions of the Ordinance on the
general conditions, the minimum sum insured, the minimum premium and the procedure for conclusion of the compulsory
medical insurance of foreigners on a short-term or a long-term stay in the Republic of Bulgaria or passing in transit
through the country:

Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД, срещу платената застрахователна премия застрахова съгласно
условията на Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна
премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават
краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната:

Mr./Mrs.
Г-н/Г-жа SEMEN KARPENKO

Passport
No:
Паспорт №: 71 123456

Date of birth:
Дата на
раждане: 28.08.1980

Country of origin:
Страна на
произход: RU

Address:
Адрес: гр.Бургас, ул.Шейново,3, ап.208

Period of validity:
Срок на валидност: 12(дванадесет)

days
дни

from
от 00:00

hours on
часа на 01.09.2014г.

to
до 24:00

hours on
часа на 31.08.2015г.

Insurance cover /Застрахователнo покритиe
Limit per person/ Лимит за 1 лице:
   •  For outpatient, inpatient and emergency medical treatment /
       За извънболнична, болнична и медицинска помощ при спешни състояния: 60 000 BGN
   •  For emergency dental treatment / За спешно стоматологично лечение: 500 BGN
Premium per person / Премия за 1 лице 160.00 BGN
Number of insured persons / Брой застраховани лица 1
Total insurance premium / Обща застрахователна премия 160.00 BGN
Tax 2% on total premium acc. to LTIP / Данък 2% върху премията съгл. ЗДЗП 3.20 BGN
Total sum due / Обща дължима сума: 163.20 BGN

(сто шестдесет и три лева и двадесет стотинки)

Payment of the total sum due to the insurer – one-off payment at conclusion
Плащане на общо дължимата сума на застрахователя – еднократно при сключване
Insurance premium paid in / Платена застрахователна премия в:
EUR / евро 83.44 (eighty-three point four four) or / или BGN / лева 163.20 (сто шестдесет и три лева и двадесет
стотинки)

Date of issue:
Дата на издаване: 28.08.2014

Place of issue:
Място на издаване: ВАРНА

Datа for the insurer mediator:
Данни за застр. посредник:

Name of the mediator:
Име на посредника: АЛФА СИТИ ООД

Address of the mediator:
Адрес на посредника:

Contract No/ Legitimation document No
Договор №/Легитимационен документ №: 100001

Insured:
Застрахован:

UNIQA Life Insurance plc:
ЗК „УНИКА Живот” АД:

 


