
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
ПАКЕТ
НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАСТРАХОВКИ НА ЕДНО МЯСТО

POLISA.NL

Група Polisa B.V. е създадена от хора с
дългогодишен опит в застрахователния и
енергийния бранш.

НИЕ СМЕ ЕДИНСТВЕНАТА КОМПАНИЯ
ПРЕДЛАГАЩА ХОЛАНДСКА ЗАСТРАХОВКА
С ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Броят на избраните застраховки влияе върху
размера на Вашата премия. 
В Polisa.nl застрахователният пакет е с до 10% 

В случай на злополука, щета или въпроси винаги се 

В случай на щети нашият персонал е на
разположение 24 часа в денонощието.
Ние организираме прехвърлянето на години
безаварийно шофиране, придобити в други държави.

Ние от Polisa.nl предлагаме комплексни услуги,
съобразени с Вашите нужди обслужвайки холандския
пазар. Polisa.nl предлага широка гама от 
застраховки, така че можете да намерите всичко 
необходимо на едно място:

отстъпка. 

      обаждате на един и същ телефонен номер.



Насладете се на отстъпки със
Застрахователния пакет. До 10% по-евтино!

 
На разположение 24/7, ние предоставяме

незабавна помощ в случай на щета.
 

Помощ на български. Тел: 088 1021 544.
Поща:info@polisa.nl

 

ЗАЩО 
POLISA.NL

В Polisa.nl създадохме модерни решения за Вас, свързани с оптимизиране на разходите за
енергия и газ. Благодарение на опита на нашите служители, ние успяхме да съчетаем високо ниво
на услуги с конкурентна цена.

Имате ли застраховка другаде или договор с друг доставчик на енергия?
Вижте нашата оферта. Ние ще Ви помогнем да смените застраховката си напълно безплатно,
благодарение на което ще спестите много от полицата си!

Ние предоставяме професионална помощ и съвети във всички области. Осигурете на Вас и
Вашето семейство ненадмината застраховка и сигурност.

Застраховка на превозни средства

Пътна помощ

Застраховка на дома

Застраховка на оборудване за дома 

Енергия и газ

Застраховка гражданска отговорност

Лична застраховка срещу злополука

Застраховка, покриваща разходите за правна помощ

Застраховка при пътуване и анулиране
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ЗАСТРАХОВКА
ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ - WA
Застраховката "Гражданска отговорност" е 
задължителна, като покрива само разходите
за щети, които сте причинили на някой друг. 
При нас отнема само няколко минути, за да 
въведете Вашите данни и застрахователна
Ви полица ще бъде готова. Ако притежавате
кола в Холандия, съгласно холандското 
законодателство, трябва да сключите 
застраховка WA 
(Aansprakelijkheidsverzekering). 

ЗАСТРАХОВКА НА
МПС

Като съветник в сектора на автомобилното
застраховане, Polisa.nl Ви предлага отлична
холандска застраховка на автомобили за
лични ползване, служебни автомобили,
автобуси, мотоциклети и скутери на
изключително атрактивна цена.

Закупувайки застраховка чрез Polisa.nl, 
ще получите отстъпка за годините
безаварийно шофиране в България или в
Европа. Ние също така помагаме да
анулирате текущата ви застраховка в
Холандия.

САМО В POLISA.NL:

Помощ на вашия роден език

Атрактивна цена за застраховка

Отстъпка от застрахователната
премия за годините безаварийно
шофиране в България или други страни

Безплатно анулиране на старата ви
застраховка
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ВСИЧКИ ВАШИ
ЗАСТРАХОВКИ НА

ЕДНО МЯСТО!

ЗАСТРАХОВКА
ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ +
ОГРАНИЧЕНА
ЗАСТРАХОВКА AC
WA + BEPERKT CASCO 
Застраховка "Гражданска отговорност" +
ограничена застраховка МиниКаско е
разширен вариант на основната
застраховка. В допълнение към щетите,
които сте причинили с Вашия автомобил на
някой друг, тя покрива и някои щети на
Вашия собствен автомобил. Например,
повреда на предното стъкло или щети,
причинени от пожар, кражба, ураган,
градушка и/или сблъсък с животни.
Съветваме Ви да сключите този вид
застраховка за автомобили на възраст
между 6 и 10 години.

ЗАСТРАХОВКА
ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ +
ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА
AC 
WA + VOLLEDIG CASCO

Гражданска отговорност + пълна
застраховка AC, известна още като
застраховка „Всички рискове“, е най-
обширната форма на автомобилна
застраховка. Гражданска отговорност +
пълна застраховка AC покрива освен
щетите, които сте причинили на някой друг с
Вашия автомобил, също и щетите на Вашия
автомобил, дори ако са причинени по Ваша
собствена вина. Освен това, Вие сте
застраховани срещу последиците от
вандализъм и кражби. Съветваме нашите
клиенти да застраховат колите не по-стари
от 6 години винаги със застраховка
Гражданска отговорност + пълна
застраховка AC.
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ПЪТНА ПОМОЩ ЗА
АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ 
На пътя винаги може да се случи нещо
неочаквано. 

Представете си, че превозното средство се
повреди и стоите отстрани на пътя. 
Какво да направите? На кого да се обадите?

Polisa.nl си сътрудничи с Allianz Global
Assistance, най-големият в света
застраховател при пътуване и пътна помощ.
Винаги на разположение, през деня и
нощта.Получавате незабавна помощ. 
можете да се чувствате комфортно,
безопасно и сигурно.

24/7 помощ, 7 дни в седмицата на: +31
(0) 20 851 22 94

Над 50 години опит в пътната помощ

Бърза помощ в случай на лош късмет
на пътя

Помощ за намиране на механици,
сервизи и влекачи в страната и
чужбина 

Атрактивна цена

Глобалната мрежа гарантираща бързо
съдействие по всяко време и
навсякъде
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Възстановяване на транспортни разходи
за пътници/шофьор/багаж
Ремонт на място, при възможност 
Tакси до 100 евро, ако превозното
средство не може да бъде поправено
веднага

В зависимост от вида на повредата, ние
предлагаме, както в Холандия, така и в
Европа:

В ХОЛАНДИЯ:

Транспорт на автомобил или мотоциклет до
най-близкия сервиз в рамките на 25 км или
до посочен адрес в Холандия. Ако
автомобилът е за подмяна в рамките на 2
дни, ние ще закараме колата Ви до най-
близкия гараж в обсег до 25 км.
В ЕВРОПА:

Транспорт на автомобил до най-близкия
сервиз. Ако автомобилът не може да бъде
ремонтиран в рамките на 48 часа, Вие ще
получите резервен автомобил за максимум
30 дни или нощувка в хотел.

Застраховайки къщата или апартамента си в
Polisa.nl, живеете спокойно и безгрижно.
Такава застраховка защитава сградата и
това, което е част от нея, като покрив или
врати и прозорци. Щетите могат да бъдат
причинени от пожар, ураган или мълния. В
такава ситуация си струва да имате
прилична застраховка, която ще ви предпази
от финансови последици.

ЗАСТРАХОВКА НА
ДОМА

КАКЪВ ТОЧНО Е
ОБХВАТ НА
ЗАСТРАХОВКА ЗА
ПЪТНА ПОМОЩ?
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ЗАСТРАХОВКА
ДОМАШНО
ОБОРУДВАНЕ
Предлагаме Ви застраховката с най-високо
покритие, а именно All-Risk. Тази
застраховка покрива щети на всички
преносими предмети във Вашия дом и
градина, причинени от пожар, буря или
кражба. Разбира се, това не се отнася за
умишлени щети.

Polisa.nl ви напомня: Искате ли да сте
в безопасност по всяко време? 
Не забравяйте за документацията!

Застраховката покрива щети в резултат на:

Застраховката покрива щети в резултат на:
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Пожар или удар от мълния

Теч и щети от вода

Щети от експлозия

Пожар

Щети от експлозия

Щети от мълния

Буря

Влизане с взлом и кражба



Фиксирана цена на енергията за 1 година
След края на договора цената може да се
повиши

Фиксирана цена на енергията за 3 години
Гъвкавост и сигурност

Мисията на Polisa B.V. е в постоянното
предоставяне на модерни решения,
оптимизация на разходите за енергия и газ, и
съчетаване на високо ниво на
предоставените услуги на конкурентна цена.

Ние Ви предлагаме най-добрата оферта,
съобразена с Вашите индивидуални нужди,
като всичко е на български език.

Налични абонаменти за енергия и газ

FLEX 

STANDARD

Energy Polisa.nl е единственият холандски
доставчик на енергия и газ с обслужване на
български език. Закупуването на
застраховка на недвижими имоти, както и
доставката на ток и газ за Вашия дом, 
вече е възможно на едно място.

 

Щети, причинени от Вашите деца,
например Вашето дете е надраскало
масата в помещенията на приятели. 
Щети, причинени от Вашите домашни
любимци, като например вашето куче е
ухапало съсед.

Вие носите отговорност ако Вие или някой от
членовете на Вашето семейство повреди
имуществото на някой друг, или ако някой е
наранен по Ваша вина. Застраховка
"Гражданска отговорност" покриша щетите,
причинени от Вас и Вашето семейство.

Застраховайте цялото семейство в рамките
на една полица– партньор, деца и дори
домашните любимци ще бъдат застраховани
до € 2,500,000.

Застраховката покрива:

ОТГОВОРНОСТ

ЕНЕРГИЯ И ГАЗ
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Жилища: Спорове за наемане или
закупуване на жилище/апартамент,
строеж или преустройство на дома Ви,
или шум от съседи. 
Трафик: Спорове, свързани например с
покупка или продажба на моторно
превозно средство, обезщетение при
пътен инцидент или конфискация на
превозно средство или шофьорска
книжка.
Работа и доходи: Спорове относно,
например, Вашия трудов договор,
обезщетения или пенсиониране. Пример
за това е, когато работодателят Ви
неочаквано намали заплащането Ви или
бъдете внезапно уволнен, без посочена
конкретна причина.

ЗАСТРАХОВКА ЗА
ЗЛОПОЛУКА

В случай на смърт
В случай на трайна инвалидност

На всеки може да се случи инцидент.
Последствията могат да бъдат сериозни, не
само по отношение на физическото и
психическо здраве, но и финансовото. 
Със застраховка "Злополука" ще получите
допълнителна компенсация.

Тази застраховка не е само за Вас, можете
да застраховате цялото си семейство.

Видове застраховки:

Преди да поръчате застраховката, не е
нужно да се подлагате на медицински
преглед. Това е безсрочна застраховка, 
с покритие дори и в чужбина, което
означава, че сте застраховани в целия свят.

ПРАВНА ПОМОЩ
Конфликт може да се случи на всеки във
всеки момент. Например, може внезапно да
се окажете уволнени от работа или в
конфликт със съседа си.
Със застраховката "Разходи за правна
помощ" Вие винаги ще получите
необходимата легална асистенция.
Годишната такса за застрахователната
премия е по-ниска от почасовата ставка на
адвоката.Стандартната застраховка покрива
следните въпроси:
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Празниците са за хората да си починат и да се
отпуснат. Винаги обаче има риск да се случи
нещо неприятно. Ето защо си струва да имате
застраховка за пътуване. В Polisa.nl ще
получите лична помощ на мястото на
инцидента 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата.
Ходите ли на почивка няколко пъти в
годината? Ако е така, сключете безсрочна
застраховка за пътуване, благодарение на
която ще бъдете добре застраховани за всяко
пътуване, което предприемете. Тази
застраховка често е по-изгодна финансово от
закупуването на отделна застраховка за
пътуване всеки път.
Какво се покрива от застраховката?

ЗАСТРАХОВКА ЗА
ПЪТУВАНЕ

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС? ОБАДЕТЕ СЕ ИЛИ НИ ПИШЕТЕ!
КОНСУЛТАНТИТЕ НА POLISA.NL ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ.
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Кражба на багаж 

Заболяване

Медицински разходи в чужбина

Правна помощ

По-продължителен престой в чужбина



Изведнъж се оказва, че трябва да отмените
планирана почивка или да я прекъснете по
време на ваканцията. С безсрочна
застраховка за анулиране на пътуване, Вие
сте застраховани за разходите по отмяна на
пътуването Ви през цялата година.
Тази застраховка покрива, наред с други
неща, разходите за анулиране, спиране или
прекъсване на пътуването в следните
случаи:

В случай на смърт, сериозно заболяване или
злополука с вас, член на семейството,
съжител, бизнес партньор или близък
приятел.

Ако възникнат усложнения по време на
бременност, или ако има медицински
основания за отмяна на Вашето пътуване.

Ако по медицински причини не можете да се
подложите на ваксинацията, която е
необходима за дестинацията.

Ако Вашият имот в Холандия или Вашият
ваканционен дом са сериозно повредени.

Ако неочаквано сте останали без работа.

ЗАСТРАХОВКА
АНУЛИРАНЕ НА
ПЪТУВАНЕТО

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ И ПОЕМАНЕ НА РИСК

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И РИСКОВА КОМПАНИЯ POLISA.NL Е НЕЗАВИСИМА КОНСУЛТАНТСКА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ С
РЕГИСТРИРАН ОФИС В 'S-HERTOGENBOSCH. POLISA.NL РАБОТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА. POLISA.NL Е ЧАСТ ОТ B.V.  И ДОСТАВЧИК НА
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ОДОБРЕН ОТ ОРГАН НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ (AFM) НА НИДЕРЛАНДИЯ. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ: 12042369.
НАШАТА СИЛА Е В УНИКАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОКУПКА ЗА НАШАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА, ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ НАШИТЕ
КЛИЕНТИ И ВИСОКОТО КАЧЕСТВО НА НАШИТЕ СЪВЕТИ. POLISA.NL СТАВА NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V . .  NEDERLANDSE
ASSURADEUREN B.V.  ТОВА Е УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ALLIANZ BENELUX N.V. ,  ДЕЙСТВАЩ КАТО ALLIANZ NEDERLAND
LEVENSVERZEKERING. НАШИЯТ АДРЕС Е BURGEMEESTER GODSCHALXSTRAAT 59,  5235 AB 'S-HERTOGENBOSCH. НАШАТА СТРАНИЦА Е:
WWW.NEDERLANDSEASSURADEUREN.NL.  РЕГИСТРИРАНИ СМЕ В ТЪРГОВСКАТА КАМАТА ПОД НОМЕР 66214637.  В РЕГИСТЪРА НА
НИДЕРЛАНДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ, РЕГИСТРИРАНИ ПОД НОМЕР 12042158.  ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА
КОМПАНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА РИСКА Е ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKEREING,  ЧАСТ ОТ ALLIANZ BENELUX NV,  РЕГИСТРИРАНА В
ТЪРГОВСКАТА КАМАРА ПОД НОМЕР 59395435.  В РЕГИСТЪРА НА НИДЕРЛАНДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ,
РЕГИСТРИРАНИ ПОД НОМЕР 12042158.  ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING Е РЕГИСТРИРАН КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛ,
РЕГИСТРИРАН В НИДЕРЛАНДИЯ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ (AFM) И ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ NEDERLANDSCHE BANK N.V.

ХОЛАНДСКА ЗАСТРАХОВКА С ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

WWW.POLISA.NL | 088 1021 544
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HOLENDERSKIE UBEZPIECZENIA - POLSKA POMOC
WWW.POLISA.NL | 088 1021 544


