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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 Ви благодарим, че приехте предложението на 

„УниКредит Булбанк“ АД, да се присъдените към застрахователна програма „Защита на 

плащанията на микро и малки предприятия“. 

 

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

УниКредит Булбанк АД. Тя Ви предоставя закрила при настъпване на изброените по-долу 

рискове, в резултат на които може да бъдете затруднени 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 на плащанията по кредити за микро и малки 

предприятия” пакет „А“ за лица от 18 до 66 години (към момента на приемане на 

застраховането): 

 

 

Покрити рискове 

(пакет А)

Смърт в резултат на 
злополука или заболяване

Трайно намалена или 
загубена 

работоспособност над 70 
% в резултат на злополука 

или заболяване (ТНЗР)

Временна 
неработоспособност  в 
резултат на злополука 
или заболяване (ВН)

Застрахователят изплаща:

Остатъчния баланс по кредита - при 
кредити с определен погасителен план. 
При револвиращи кредити и овърдрафт 

– остатъчния баланс по кредита, 
намален с евентуално направени други 

застрахователни плащания по 
рисковете ВН или ТНЗР.

При издадено решение на ТЕЛК със
срок до 2 години – дължимите месечни 

вноски по кредита за срока на 
решението, а при срок над 2 години -
остатъчният баланс (при кредити с 
определен погасителен план) или 
остатъчният баланс към датата на 

застрахователното събитие, намален с 
евентуално направени други 

застрахователни плащания по рискове 
ВН или ТНЗР (при револвиращ кредит 

и овърдрафт).

до 6 месечни вноски за едно събитие и 
не повече от 18 за срока на 

застраховане

Застрахователна 
премия

Застрахователната премия се 
заплаща месечно.

За "основно Застраховано лице":

Застрахователна премия за кредити с 
анюитетни или намаляващи вноски -

0,075% (с вкл. ДЗП*) от 
първоначалната сума на кредита;

Застрахователна премия за кредити 
със свободен погасителен план 

(револвиращи или овърдрафти) -
0,155% (с вкл. ДЗП*) от 

средномесечния дълг към края на 
предходния месец;

За всяко "допълнително застраховано 
лице" - 80% от премията на основното 

Застраховано лице (заедно с ДЗП).

*Върху застрахователната премия 
се начислява данък от 2 % по чл. 9 от 

Закона за данък върху 
застрахователните премии.
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Покрити рискове по застраховка “Защита на плащанията по кредити за микро и малки 

предприятия” пакет „Б“: за лица от 18 до 66 години (към момента на приемане на 

застраховането): 

 

От момента на навършване на 66 години от Застрахования през срока на застраховката  

покритите рискове са само: 

 Смърт в резултат на злополука; 

 ТНЗР в резултат на злополука. 

 

Какво не покрива застраховката? 
 

 Трайно намалена или загубена работоспособност, която е удостоверена чрез експертно 

решение  на ТЕЛК и е констатиран процент нетрудоспособност под 70% или е 

потвърдена възможността лицето да упражнява заеманата до момента длъжност и 

възможност за продължаване на трудовата дейност;  

 Временна неработоспособност под 90 дни; 

 Временна неработоспособност с болничен престой  в резултат на заболяване; 

 Самоубийство и опит за самоубийство; Козметична и пластична хирургия; 

 

 

 

 

 

 

Покрити рискове (пакет 
Б)

Смърт в резултат на 
злополука или 

заболяване

Трайно намалена или 
загубена работоспособност 

над 70 % в резултат на 
злополука или заболяване 

(ТНЗР)

Временна 
неработоспособност в 

резултат на злополука с 
болничен престой над 7 дни 

(ВНЗБП)

Застрахователят изплаща:

Остатъчния баланс по кредита - при 
кредити с определен погасителен
план. При револвиращи кредити и 
овърдрафт – остатъчния баланс по 

кредита, намален с евентуално
направени други застрахователни 

плащания по рисковете ВН или ТНЗР.

При издадено решение на ТЕЛК със срок до 2 
години – дължимите месечни вноски по 

кредита за срока на решението, а при срок над 
2 години - остатъчният баланс (при кредити с 

определен погасителен план) или остатъчният 
баланс към датата на застрахователното 

събитие, намален с евентуално направени 
други застрахователни плащания по рискове ВН 

или ТНЗР (при револвиращ кредит и 
овърдрафт).

До 2 месечни вноски по кредита.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се 
заплаща месечно.

За "основно Застраховано лице:

Застрахователна премия за кредити 
с анюитетни или намаляващи 

вноски - 0,039% (с вкл. ДЗП*) от 
първоначалната сума на кредита;

Застрахователна премия за кредити 
със свободен погасителен план 

(револвиращи или овърдрафти) -
0,063% (с вкл. ДЗП*) от 

средномесечния дълг към края на 
предходния месец;

За всяко "допълнително 
застраховано лице" - 80% от 

премията на основното Застраховано 
лице (заедно с ДЗП).

*Върху застрахователната премия 
се начислява данък от 2 % по чл. 9 

от Закона за данък върху 
застрахователните премии.
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      Има ли ограничения на покритието?  

 

 Да, Застрахователите дължат застрахователното плащане с действие занапред - след 

изтичането на 90-те последователни дни от настъпването на риска ВНи след изтичането 

на 7-те последователни дни от настъпването на риска ВНЗБП; 

 В случай че кандидатът за застраховане е декларирал обстоятелство, за което 

Застрахователите са поставили въпрос в Краткия/Подробния медицински въпросник, 

същите могат да откажат извършването на застрахователно плащане, ако настъпилото 

застрахователно събитие е в резултат или във връзка с декларирано от Застрахования 

обстоятелство. 

 

      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  или от лице, което е 

съкредитополучател, съдлъжник или поръчител по кредита; 

 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. 

 

       Къде съм покрит от застраховката? 
 

 

 За всички рискове покритието важи на територията на целия свят. 

 

 Какви са задълженията ми? 
 

Поради риск от отказ за плащане на предявена застрахователна претенция или 

прекратяване на застраховката: 

 При сключване на застраховката: Застрахованият следва да попълни и подпише 

Кратък/Подробен медицински въпросник. Ако кандидатът за застраховане е декларирал 

обстоятелство, предвидено в изключващите клаузи по договора, за което 

Застрахователите са поставили въпрос в Краткия/Подробния медицински въпросник, 

същите могат да откажат извършването на застрахователно плащане, ако настъпилото 

застрахователно събитие е в резултат или във връзка с декларирано от Застрахования 

обстоятелство; 

 Редовно заплащане на месечната застрахователната премия; 

 При настъпване на застрахователно събитие в срок от 10 дни  да уведоми за това 

Застрахователите. 

 

       Кога и как плащам? 
 

 Застрахователната премия е дължима месечно и се изчислява като процент от 

първоначалната сума на кредита при кредит с анюитетни или намаляващи погасителни 
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вноски или като процент от средномесечния дълг към края на предходния месец за 

кредити с регулярни погасителни вноски по главница, определена от Банката за 

съответния кредит. Месечната застрахователна премия се дължи заедно с месечната 

погасителна вноска, при кредити с анюитетни или намаляващи вноски, и на 1-во число 

при револвиращи и овърдрафт кредити. Първата премия е дължима до 60 дни, считано 

от датата на приемане на застраховането. 

 

        Кога започва и кога свършва покритието? 

 Начало на покритие: 

 За рисковете „Смърт” в резултат на злополука или заболяване, ТНЗР и ВНЗБП – считано 

от 00:00 часа на  деня, следващ деня, в който Застраховният е приел застраховането; 

 За риска ВН в резултат на злополука - считано от 00:00 часа на  деня, следващ деня, в 

който Застраховният е приел застраховането; 

 За риска ВН в резултат на заболяване – считано от 00:00 часа на 31-вия ден от деня, в 

който Застраховният е приел застраховането.  

 Край на покритие: 

 За всички рискове – считано от 24:00 часа на последния ден от срока на договора за 

кредит, съгласно първоначално договорения погасителен план;  

  За риска ВН - от момента в деня на пенсионирането на Ззастрахованото лице, но не по-

късно от момента деня на навършване на 66 годишна възраст от Застрахования; 

 За рисковете „Смърт“ в резултат на заболяване, ТНЗР в резултат на заболяване и ВНЗБП 

– от момента на навършване на 66 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 за целта следва да се обърнете към клоновата 

мрежа на УниКредит или Застрахователя чрез заявление с огледпреустановяване 

събирането на премия за бъдещ период; 

 Застраховката може да бъде прекратена и в случай че Застрахованият не заплаща 

редовно месечната застрахователна премия; както и във всички останали слчуаи, 

предвидени в Кодекса за застраховането и приложимите към застраховката общи 

условия; 

 Застраховката се прекратява от момента на навършване на 71 години от Застрахования. 

 

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 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.  


