
UniCredit - ConfidentialЗастраховка на кредитополучатели 
Информационен документ за застрахователен продукт

Компания: Cardif Assurance Vie SA, регистрирана във Франция,       Продукт: “Защита на плащанията

Лиценз №5020054 , чрез  Кардиф Животозастраховане, клон България              по кредити за микро и малки

Cardif Assurance  Risque Divers SA, регистрирана във Франция,        предприятия“

Лиценз №4020286, чрез  Кардиф Общо застраховане, клон България                                 

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

Има ли ограничения на покритието?

Покрити рискове за лица от 18 до 66 години (към

момента на приемане на застраховането):

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).

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).

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.

Размер на застрахователно плащане:

 За риска „Смърт“ – за кредит с определен

погасителен план - остатъчния баланс. При

револвиращ кредит и овърдрафт - остатъчният

баланс към датата на застрахователното събитие,

намален с евентуално направени други

застрахователни плащания по рискове ВН или ТНЗР.

 За риска 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).

 За риска ВН - до 6 месечни вноски за едно събитие и

не повече от 18 за целия срок на застраховане, не

повече от 2000 евро или равностойността им в лева.

 За риска ВНЗБП – до 2 месечни вноски по кредита.

Максимален лимит на застрахователните плащания –

1 000 000 евро или равностойността им в левове.

 Трайно намалена или загубена работоспособност над

70%, 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;

 Болничен престой в резултат на заболяване;

 Нормална бременност;

 Самоубийство и опит за самоубийство;

 Козметична и пластична хирургия.

Ограничения:

! Застрахователите дължат застрахователното плащане с

действие занапред - след изтичането на 90-те

последователни дни от настъпването на риска ВН или

след изтичането на 7-те последователни дни от

настъпването на риска ВНЗБП.

! 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;

Изключения:

! Събития, които са умишлено причинени от

Застрахования, съпруг/съпруга, роднина по права линия

или роднина по съребрена линия на Застрахования или

съкредитополучател, съдлъжник или поръчител;

! 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.

Настоящият документ представлява обобщение на основните покрития и изключения по продукта, като не се отчитат специфичните

изисквания и потребности на клиента. Пълната информация за застрахователния продукт можете да откриете в преддоговорната

информация и общите условия.

Какъв е този вид застраховка? 
“Защита на плащанията по кредити за микро и малки предприятия” е застраховка за обезпечение на банков кредит, предоставен от

УниКредит Булбанк АД по програма ”Кредити за микро и малки предприятия” и предоставя на застрахованите лица - еднолични

търговци, съдружници, акционери или лица, упражняващи свободна професия, защита на живота, физическата цялост и

работоспособността им.
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Какви са задълженията ми?

Къде съм покрит от застраховката?

Кога започва и кога свършва покритието?

Как мога да прекратя договора?

Кога и как плащам?

 За всички рискове покритието важи на територията на целия свят.

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;

— Да заплаща редовно дължимата месечна застрахователна премия;

— При настъпване на застрахователно събитие: в срок до 10 дни да уведоми Застрахователите; Застрахованият, неговите

наследници или ползващите лица следва да попълнят “Уведомление за настъпило застрахователно събитие”, като

приложат описаните в него документи за установяване на застрахователното събитие.

Застрахователната премия е дължима месечно и се изчислява като процент от първоначалната сума на кредита при

кредит с анюитетни или намаляващи погасителни 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.

Начало на застрахователното покритие: 

─ За рисковете „Смърт“ в резултат на злополука или заболяване, ТНЗР и ВНЗБП – считано от 00.00 часа на деня,

следващ деня, в който застрахованият е приел застраховането.

─ За риска ВН в резултат на злополука - считано от 00.00 часа на деня, следващ деня, в който застрахованият е приел

застраховането.

─ За риска ВН в резултат на заболяване – считано от 00.00 часа на 31-вия ден от деня, в който застрахованият е приел

застраховането.

Край на застрахователното покритие: 

─ За всички рискове - в 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 Застрахованото лице, но не по-късно от момента 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.

Застраховката се прекратява: от момента на навършване на 71 години от Застрахования; при смърт на Застрахования; с

извършване на плащане на баланса по кредита при ТНЗР; при пълно предсрочно погасяване на кредита; в случаите на

достигане на максималните лимити на застрахователното плащане, съгласно чл. 12 от ОУ; ако Застрахованият откаже

писмено извършена от Застрахователите индексация на дължимата премия, с едномесечно писмено предизвестие от

Застрахования или Застрахователя, както и във всички останали случаи, предвидени в Кодекса за застраховането и

приложимите към застраховката общи условия.
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