
Тази брошура има информативен характер. Всички 
условия по отношение застраховката са упоменати в 
застрахователния договор и общите условия.

Повече информация на: www.allianz.bg
и тел. 02/930 2200

ЗАД Алианц България
1504 София
Бул. Княз Дондуков 59
www.allianz.bg

Алианц България Живот
1504 София
ул. Чаталджа 3
www.allianz.bg

Алианц България Живот

Allianz Best  
Doctors
Здравно 
застраховане

  Чрез вашия консултант  
от Евролайф

Как да сключите 
застраховка?

  Второ лекарско мнение от 
чуждестранни специалисти 
за заболяванията включени в 
покритието;

  Лечение в най-добрите болници  
в цял свят;

  Застрахователно покритие до  
2 млн. евро; 

 Достъпни цени.



  Злокачествено новообразувание  
  Байпас на коронарната артерия 

(миокардна реваскуларизация) 
 Смяна на сърдечна клапа  
 Неврохирургия 
  Трансплантация на органи от  

живи донори 
 Трансплантация на костен  мозък

Застраховка Allianz Best Doctors е предназначена 

за възрастни и деца. Грижа  за  цялото Ви 

семейство.

Здравна Застраховка 
Allianz Best Doctors 
покрива лечение на:

Бъдете една крачка напред   Покриване на разходи за лечение до 1 милион евро за 
една застрахователна година и до 2 милиона евро за 
целия период;

  Лечение или хирургична намеса в специализирани 
лечебни заведения в цял свят;

  Извършване на прегледи от лекари  в цял свят, 
утвърдени специалисти  в своята област;

  Покриване на разходите за пътуване на застрахования 
и един придружител;

  Покриване на разходите за настаняване на 
застрахования и един придружител;

  Организиране на посещение при специалисти и второ 
лекарско мнение за заболяванията включени  
в покритието.

Ние ви предлагаме изключителни 
застрахователни покрития:

ЗАД „Алианц България Живот“  ви предлага специална здравна 
застраховка за чужбина, която ще осигури достъп за Вас 
и Вашите близки до най-добрите лекари в  света, както и 
първокласно лечение в най-добрите лечебни заведения. 

Знаете ли, че:

  В България близо 19 000 човека годишно умират от 
онкологични заболявания*;

  Специалистите предвиждат ръст на раковите 
заболявания с до 50%;

  В бъдеще има реална опасност всеки трети човек да бъде 
заплашен от онкологично заболяване;

  В България онкологичните заболявания се нареждат 
на второ място, веднага след сърдечно-съдовите 
заболявания*. 

 * По данни на НСИ

Повече информация за застраховка Allianz Best Doctors може да намерите на 

www.allianz.bg

Най-доброто лечение,  
което заслужавате!
Не разчитайте на случайността и 
късмета. Благодарение на финансовата си 
сила и стабилност, Алианц ви осигурява 
първокласнo лечение за Вас и Вашите 
близки.

Вашето здраве в ръцете на световно 
признати специалисти 

Здравна застраховка Allianz Best Doctors


