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Често задавани въпроси: 

 Какво покрива застраховката ми?  

 Какво изплаща Застрахователят?  

 Колко е размерът на застрахователната ми премия? 
 

 

Покрити рискове по застраховка „Кредитна Протекция“ за лица от 18 до 65 години: 

 

 
 

 

Покрити рискове по застраховка „Кредитна Протекция“ за лица от 65 до 70 години пакет 

Злополука „66+“: 

Покрити рискове 

Смърт в резултат на 
злополука

Увеличение на % на Трайно 
намалена или загубена 

работоспособност над 70% в 
резултат на злополука

Временна 
неработоспособност  в 
резултат на злополука

Временна 
неработоспособност в 

резултат на злополука с 
болничен престой над 7 дни

Застрахователят изплаща:

Баланса по кредита

Месечните вноски или 
баланса по кредита в 

зависимост от срока на 
ТЕЛК-а.

до 6 месечни вноски за 
събитие

до 2 месечни вноски

Застрахователна премия

Застрахователната премия се 
заплаща месечно и се 

изчислява като процент от 
първоначалния сума на 

кредита.

Застрахователна премия 
0.0212%

Данък върху
застрахователната премия 

(ДЗП) 0.0004%

Застрахователна премия: 
0,0216% 
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Какво не покрива застраховката? 
 

 Смърт в резултат на заболяване 

 Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на заболяване; 

 Временна нетрудоспособност в резултат на заболяване 

 Временна неработоспособност под 90 дни; 

 Временна неработоспособност с болничен престой в резултат на заболяване; 

 Временна неработоспособност с болничен престой в резултат на злополука под 7 дни; 

 Самоубийство и опит за самоубийство; Козметична и пластична хирургия 

 

      Има ли ограничения на покритието?  
 

 Да, Застрахователите дължат застрахователното плащане с действие за напред, след 

изтичането на 90-те последователни дни от настъпването на риска Временна 

неработоспособност, и след изтичането на 7-те последователни дни от настъпването на 

риска Временна неработоспобност с болничен престой в резултат на злополука. 

 

      Изключения, които не са покрити от страна на Застрахователя: 
 

 Събития, които са умишлено причинени от Застрахования, или от лице, което е 

съкредитополучател, съдлъжник или поръчител по кредита; 

 Събития, които са настъпили в резултат на употреба на алкохол, наркотични вещества; 

 Събития, които са настъпили в резултат на нарушения на Закона за Движение по 

пътищата;. 

 

       Къде съм покрит от застраховката? 
 

Покрити рискове

Смърт в резултат на 
злополука

Временна 
неработоспособност в 

резултат на злополука с 
болничен престой над 7 дни

Застрахователят изплаща:

Баланса по кредита

до 2 месечни вноски

Застрахователна премия

Застрахователната премия се 
заплаща месечно и се 

изчислява като процент от 
първоначалния сума на 

кредита.

Застрахователна премия 
0.0212%

Данък върху
застрахователната премия 

(ДЗП) 0.0004%

Застрахователна премия: 
0,0216% 
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 За рисковете Увеличение % на Трайно намалена или загубена работоспособност  в 

резултат на злополука, Временна неработоспособност в резултат на злополука, 

покритието важи на територията на Република България  

 За всички останали рискове, покритието важи на територията на цял свят 

 

      Какви са задълженията ми? 

 

Поради риск от отказ за плащане на предявена застрахователна претенция или 

прекратяване на застраховката: 

 Редовно заплащане на месечната застрахователната премия; 

 При настъпване на застрахователно събитие в максимално кратки срокове да бъдат 

уведомени Застрахователите; 

 

       Кога и как плащам? 
 

 Застрахователната премия е дължима месечно, в зависимост от срока на договора. 

 

        Кога започва и кога свършва покритието? 

 Начало на покритие: 

 За рисковете Смърт”в резултат на злополука, Увеличение % на Трайно намалена или 

загубена работоспособност в резултат на злополука, Временна неработоспособност в 

резултат на злополука, Временна неработоспособност в резултат на злополука с 

болничен престой над 7 дни – считано от 00.00 часа на деня следващ датата на усвояване 

на кредита. 
 

 Край на покритие: 

 За рисковете Смърт в резултат на злополука, Увеличение % на Трайно намалена 

работоспособност в резултат на злополука, Временна неработоспособност в резултат на 

злополука и Нежелана безработица - в 24:00 часа на последния ден от срока на договора 

за кредит, съгласно първоначално договорения погасителен план;  

 За рисковете Увеличение % на Трайно намалена или загубена работоспособност в 

резултат на злополука, Временна нетрудоспособност в резултат на злополука - в деня на 

навършване на 66 г. възраст от застрахования 

 

         Как мога да прекратя договора? 
 

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

едномесечно писмено предизвестие като:  

 Следва да се обърнете към клоновата мрежа на УниКредит или Застрахователя чрез 

заявление с цел преустановяване събирането на премия за бъдещ период; 

 В случай, че Застрахованият не заплаща редовно месечната застрахователна премия; 

както и във всички предвидени в Кодекса за застраховането случаи.  

 

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. 

По-подробна информация, относно предоставените Ви застрахователни покрития може да 

откриете в Общите условия по застраховката. 


