ЗАСТРАХОВКА
(Информационен документ за застрахователния продукт)
Дружество: ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД
Продукт: застраховка Живот – „Спокоен ден“
Настоящият документ представя основната информация за застраховка Живот – „Спокоен ден“. Това не е рекламен материал.
Информацията се изисква от закона, за да подпомогне разбирането на естеството, рисковете, разходите по продукта, както и
да позволи да бъде сравнен с други застрахователни продукти, предлагани на пазара. Пълна информация за продукта може
да бъде открита в следните документи: „Общи условия“, „Специални условия“, Преддоговорната информация. Специалните
условия са застрахователната полица, сключена между Застраховащия (клиентът, поискал полицата) и Застрахователя (ЗЕАД
„БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД). Изброените документи са предоставени от Застрахователя.

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е застраховка Живот – „Спокоен ден“, при която Застрахователят поема рискове, настъпили с
клиента вследствие на заболяване или злополука, според избрания застрахователен пакет от клиента. Застраховката е
предназначена за лица с нормален здравен статус на възраст от 18 навършени години до 65 години включително, които са
клиенти на „Юробанк България“ АД, титуляри на разплащателна сметка или на спестовна сметка с възможност за
извършване на платежни операции.

Какво покрива застраховката?
Загуба на живот вследствие на заболяване
Загуба на живот вследствие на злополука
Трайна загуба на работоспособност вследствие на
злополука
При настъпване на някое от горните събития,
Застрахователят изплаща на ползващото се лице
застрахователната сума по покритието.

Какво не покрива застраховката?





Временна неработоспособност
Частична неработоспособност
Безработица

Има ли ограничения на покритието?
Покритието зависи от описаните в специалните
условия пакети
Ограниченията на покритието са подробно
описани в приложимите Общи условия.

Териториален обхват на застраховката
Териториалният обхват на застраховка Живот – „Спокоен ден“ е целият свят.

Какви са Вашите задължения?
Да заплащате редовно застрахователната премия или съответната разсрочена вноска по договора.

Кога и как може да плащате Вашата премия?
В зависимост от застрахователния пакет премията е еднократно платима или разсрочена на месечни вноски.
Застрахователната премия или разсрочените вноски от нея се заплащат от наличните средства по
разплащателната/спестовната сметка, посочена от Застрахования.
Еднократно платимата застрахователна премия, може да бъде заплатена и „на каса“ в офис на „Юробанк
България“ АД.
Месечните вноски се заплащат на същото число от месеца, на което е сключена застраховката. Застрахователната
премия, респективно първата вноска от нея, се заплащат при сключване на застраховката.

Кога започва и кога свършва застрахователното покритието?
За начало на застрахователното покритие се счита датата, посочена като начална във Вашата полица при платена
застрахователната премия
За край на покритието се счита датата, посочена като крайна в полицата. Покритието по риска Трайна загуба на
работоспособност вследствие на злополука се прекратява с навършване на 45г. възраст от застрахованото лице

Как може да прекратите Вашия договор?
Договорът се прекратява:
- след изтичане на срока на застраховката
Запознах се и разбрах съдържанието на настоящия информационен документ.
- при смърт на застрахованото лице
- с едностранно изявление от застраховащия/застрахования до застрахователя
Дата: .....................................
- при неплащане на всички дължими месечни застрахователни премии в срок до 45 дни от изтичане на
гратисния период по чл. 12., ал. 5 от ОУ
- в други случаи, изрично уговорени в договора или предвидени в българското законодателство

Запознах се и разбрах съдържанието на настоящия информационен документ.
Дата: .....................................
.................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
Подпис: .............................................

