
 

        

 

Благодарим Ви, че избрахте да сключите застраховка предоставена от застрахователите 

„Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и „Кардиф Общо Застраховане, Клон 

България” КЧТ.  

 

Поздравяваме Ви с „Добре дошли“ и благодарим, че приехте предложението на 

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД да се присъдените към застрахователна програма 

„Защита Макс 66 Плюс“.  

 

Избраната от Вас програма е застраховка за обезпечение на стоков кредит, отпуснат от 

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД. Тя Ви предоставя закрила при настъпване на  

изброените по-долу рискове, в резултат на които може да имате трудности да обслужвате 

надлежно погасителните вноски по кредита си. 
 

 

Често задавани въпроси: 

 Какво покрива застраховката ми?  

 Какво изплаща Застрахователят?  

 Какъв е размерът на застрахователната ми премия? 
 

Покрити рискове по застраховка „Защита Макс 66 Плюс“ за пенсионери и лица на възраст 

над 66 към момента на приемане на застраховането: 

 

 
*Лимитът на  застрахователното плащане при щета с мобилни телефони е до 5 000 лв. 

 

Какво не покрива застраховката? 

 Хоспитализация, настъпила в резултат на злополука и продължила по-малко от  3 дни; 

Покрити рискове 

Смърт в резултат на злополука или 
заболяване

Хоспитализация, настъпила в 
резултат на злополука и 

продължила над 3 последователни 
дни 

Защита на стоката -Частична 
повреда на застрахована стока*

Защита на стоката - Пълна 
повреда на застрахована стока*

Защита на стоката - Кражба и 
Грабеж*

Застрахователят изплаща:

Баланса по кредита към датата на 
събитието, но не повече от 15 000 

лв.

До 4 застрахователни плащания, в 
зависимост от продължителността 
на състоянието, всяко в размер на 
25% от Баланса по кредита, но не 

повече от 4000 лв. на 
застрахователно плащане.

50% от покупната цена на стоката, 
но не повече от 5 000лв.

100% от покупната цена на стоката, 
но не повече от 10 000лв.

100% от покупната цена на 
стоката, но не повече от 10 000лв.

Застрахователна премия

Заплаща се еднократно и се изчислява 
като процент от "Първоначалната сума на 

кредита", умножена по 
продължителността му в брой месеци. 

В случай че не е застрахована стока: 
премията е в размер на  е в размер на 

0,223% от първоначалната сума на 
кредита, умножена по продължителността 

на кредита в месеци.

В случай че е застрахована стока: 
премията е в размер на 0,362% от 
първоначалната сума на кредита, 

умножена по продължителността на 
кредита в месеци.

В размера на

застрахователната премия е включен данък 
съгласно Закона за данъка върху 

застрахователните премии.



 Хоспитализация, настъпила в резултат на заболяване; 

 Нормална бременност, козметична и пластична хирургия; 

 Самоубийство и опит за самоубийство; 

 Стоки на стойност под 150лв. с вкл. ДДС. 

 

      Има ли ограничения на покритието?  
 

 Да, Застрахователите дължат застрахователното плащане с действие занапред, след 

изтичането на  3-те последователни дни от настъпването на риска „Хоспитализация, 

настъпила в резултат на злополука и продължила над 3 последователни дни“. 

 

      Изключения, които не са покрити от страна на Застрахователя: 
 

 Събития, които са умишлено причинени от Застрахования, съпруг/съпруга, роднина по 

права линия или роднина по съребрена линия на Застрахования; 

 Събития, които са настъпили в резултат на употреба на алкохол и/или наркотични 

вещества от Застрахования; 

 Събития, които са настъпили в резултат на извършени от Застрахования нарушения на 

Закона за движение по пътищата; 

 Събития, настъпили вследствие на проявена от Застрахования груба небрежност или 

неправилна експлоатация на вещта, загубване на вещта, изпускане, токов удар. 

 

       Къде съм покрит от застраховката? 
 

 За рисковете „Смърт“ в резултат на злополука или заболяване и „Хоспитализация, 

настъпила в резултат на злополука и продължила над 3 последователни“ покритието 

важи на територията на целия свят;  

 За риска „Защита на стоката“ покритието важи на територията на Република България на 

адреса на съхранение, посочен в застрахователния сертификат.  

 

 Какви са задълженията ми? 

 

Поради риск от отказ за плащане на предявена застрахователна претенция или 

прекратяване на застраховката: 

 Застрахованият следва да  заплати дължимата застрахователна премия; 

 При настъпване на застрахователно Застрахованият следва да уведоми Застрахователите 

за това в срок до 10 дни.  

 

       Кога и как плащам? 

 

 Застрахователната премия е дължима еднократно и се изчислява като процент от 

първоначалната сума на кредита, умножена по продължителността на кредита в месеци. 

 

        Кога започва и кога свършва покритието? 

 Начало на покритие: 

 За рисковете “Смърт” в резултат на злопоука или заболяване,  “Хоспитализация, 

настъпила в резултат на злополука и продължила над 3 последователни дни” и „Защита 

на стоката“ – считано от 00:00 часа на деня, следващ деня, в който Застрахованият се 

присъединява към застраховката.   

 

 

 



 Край на покритие: 

 За рисковете “Смърт” в резултат на злополука или заболяване, “Хоспитализация, 

настъпила в резултат на злополука и продължила над 3 последователни дни” и „Защита 

на стоката“ - в 24:00 часа на датата на падежа на последната погасителна вноска съгласно 

първоначалния погасителен план по договора за кредит; 

 Застраховката се прекратява в момента на навършване на 76 години от Застрахования.  

 

         Как мога да прекратя договора? 

 

Може да прекратите застраховката по договора си за кредит по всяко време с едномесечно 

писмено предизвестие, като:  

се обърнете към клоновата мрежа на УниКредит или към Застрахователя и да подадете 

заявление с цел възстановяване на частта от еднократната застрахователна премия, 

съответстваща на оставащия срок на застрахователно покритие. 

 

В случаите на продажба на застраховката от разстояние (Дистанционна продажба), можете да 

се откажете от договора си в срок от 30 дни считано от датата на сключването му, без да 

посочвате причина за това и без да дължите обезщетение или неустойка на Застрахователите. 

 

По-подробна информация относно предоставените Ви застрахователни покрития може да 

откриете в Общите условия по застраховката.  

 

 


