
 

Грижа за сигурно бъдеще с програма „Защита на плащанията“ с 
включено „Второ медицинско мнение“ от Пощенска банка! 
Застрахователна програма „Защита на плащанията“ с включено „Второ медицинско мнение“ е 
услуга на Пощенска банка, която е приложима към потребителски кредит и в лева и в евро. 
Програмата защитава изплащането на потребителския кредит на клиента и е вярното решение 
за тези, които искат да подсигурят себе си или семейството си при настъпване на непредвидени 
обстоятелства. 

 

Предимства: 
Програма „Защита на плащанията“ с включено „Второ медицинско мнение“ предлага: 
o „Второ медицинско мнение“- Mожете да се възползвате от консултации с водещи 

медицински центрове за повторен преглед на диагнозата и план за лечение.  
o Финансова сигурност за клиентите и техните семейства 

o Улеснена процедура за включване в програмата на настоящи и на нови клиенти при 
сключване на договор за потребителски кредит 

o Преференциални условия за включване в програмата на второ лице, което е 
съкредитоискател или поръчител по кредита 

 

Цел на програмата: 
Целта на програмата е да внесе повече сигурност в ежедневието на клиентите, посредством 
покритие на: 

• Вноската по потребителския кредит от Пощенска банка при възникване на непредвидени 
обстоятелства като продължителни болнични, безработица или болничен престой 

• Целият размер на кредита в случай на инвалидизация над 70% вследствие на заболяване 
или злополука, или при смърт 

 

Какво предлагаме: 
Застрахователните пакети, приложими към анюитетните потребителски кредити в лева и евро с 
и без поръчителство, които осигуряват следните покрития: 
o Услугата „Второ медицинско мнение“  
o Нежелана безработица или болничен престой (за клиентите без постоянен трудов 

договор); 

o Продължителни болнични вследствие на заболяване или злополука; 

o Инвалидизация над 70% вследствие на заболяване или злополука; 

o Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука; 

 
Програма „Защита на плащанията“ в зависимост от параметрите на кредита, се предлагат 
следните застрахователни пакети : 

• Застрахователен пакет „H” (еднократна премия) - за сума до 5 000 лева и срок до 60 м. 
включително  
Премия: 0.278% от усвоената сума по кредита, умножен по срока в месеци 

• Застрахователен пакет „K” (еднократна премия) - за суми до 20 000 лева или срок до 72 м. 
включително  
Премия: 0.120% от усвоената сума по кредита, умножен по срока в месеци 

• Застрахователен пакет „L” ( месечна премия) - за суми над 20 000 лева и срок над 72 м. 
включително  

Премия: 5.80% от месечната погасителна вноска по кредита 
 

За повече информация и включване в програма „Защита на плащанията“, посетете най- близкия 

клон на Пощенска банка. 


