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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 „Кредитна 

Протекция“ и „66+“. 

 

Избраната от Вас програма е застраховка за обезпечение на ипотечен 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 „Кредитна Протекция“ - 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)

Временна неработоспособност 
в резултат на злополука с 

болничен престой над 7 дни 
(ВНЗБП)

Рискът се активира само в 
случай че Застрахованият в 
срока на застраховката е в 

отпуск за отглеждане на малко 
дете.

Застрахователят 
изплаща:

Остатъчният баланс по кредита 
към датата на събитието.

При решение на ТЕЛК със срок до 
2 години – дължимите месечни 
вноски за срока на решението.
При решение на ТЕЛК със срок 

над 2 години – остатъчния баланс 
по кредита.

До 6 месечни вноски по кредита за 
едно събитие и не повече от 24 за 

целия срок на застраховката.

До 6 месечни вноски по 
кредита.

Застрахователна премия

Застрахователната премия
се заплаща месечно и се 

изчислява като процент от 
първоначалната сума на 

кредита.

Застрахователна премия 
0.0343%

Данък върху
застрахователната премия 

(ДЗП) 0.0007%

Застрахователна премия за 
пакет "А": 0,0350% 
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От момента на навършване на 66 години от Застрахования през срока на застраховката се 

прекратява покритието по застрахователна програма „Кредитна протекция” пакет “А” и се 

активира покритието по застрахователна програма „66 плюс”, което включва: 

 

 
 

 

Покрити рискове по застраховка „Кредитна Протекция“ - пакет „Б“ за лица от 18 до 66 

години (към момента на приемане на застраховането): 

 

 

 

 

Покрити рискове 

Смърт в резултат на 
злополука

Временна 
неработоспособност в 

резултат на злополука с 
болничен престой над 7 

дни (ВНЗБП)

Застрахователят 
изплаща:

Остатъчният баланс по 
кредита към датата на 

събитието

До 2 месечни вноски по 
кредита.

Застрахователна премия

Застрахователната премия
се заплаща месечно и се 

изчислява като процент от 
първоначалния сума на 

кредита.

Застрахователна премия 
0.0162%

Данък върху
застрахователната премия 

(ДЗП) 0.0003%

Застрахователна премия за 
пакет А: 0,0165% 

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 или 

заболяване (ВН)

Временна неработоспособност в
резултат на злополука с болничен
престой над 7 дни (ВНЗБП)

Рискът се активира само в случай
че Застрахованият в срока на
застраховката е в отпуск за
отглеждане на малко дете.

Нежелена безработица в резултат 
на уволнение (НБРУ)

Застрахователят изплаща:

Остатъчният баланс по кредита към
датата на събитието

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

вноски за срока на решението. При 
решение на ТЕЛК със срок над 2 
години – остатъчния баланс по 

кредита.

До 6 месечни вноски по кредита за 
едно събитие и не повече от 24 за 

целия срок на застраховката.

До 6 месечни вноски по кредита.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се 
заплаща месечно и се 

изчислява като процент от 
първоначалния сума на 

кредита.

Застрахователна премия 
0.0566%

Данък върху
застрахователната премия 

(ДЗП) 0.0011%

Застрахователна премия за 
пакет Б: 0,0577% 
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От момента на навършване на 66 години от Застрахования през срока на застраховката се 

прекратява покритието по застрахователна програма „Кредитна протекция” пакет “Б” и се 

активира покритието по застрахователна програма „66 плюс”, което включва: 

 

 

 

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 или Безработица под 60 дни; 

 Временна неработоспособност с болничен престой  в резултат на заболяване; 

 Самоубийство и опит за самоубийство; Козметична и пластична хирургия; 

 Безработица, която е настъпила по взаимно съгласие на страните; 

 

      Има ли ограничения на покритието?  
 

 Да, Застрахователите дължат застрахователното плащане с действие занапред - след 

изтичането на 90-те последователни дни от настъпването на риска ВН и след изтичането 

на 60-те последователни дни от настъпването на риска НБРУ , както и след изтичането 

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

 

      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; 

Покрити рискове 

Смърт в резултат на 
злополука

Временна 
неработоспособност в 

резултат на злополука с 
болничен престой над 7 

дни (ВНЗБП)

Застрахователят изплаща:

Остатъчният баланс по 
кредита към датата на 

събитието

До 2 месечни вноски по 
кредита.

Застрахователна премия

Застрахователната премия
се заплаща месечно и се 

изчислява като процент от 
първоначалния сума на 

кредита.

Застрахователна премия 
0.0162%

Данък върху
застрахователната премия 

(ДЗП) 0.0003%

Застрахователна премия за 
пакет А: 0,0165% 
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 Събития, които са настъпили в резултат на извършени от Застрахования нарушения на 

Закона за движение по пътищата. 

 

       Къде съм покрит от застраховката? 
 

 За рисковете ТНЗР, ВН и НБРУ покритието важи на територията на Република 

България;  

 За рисковете “Смърт” и ВНЗБП 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, същите могат да откажат извършването на 

застрахователно плащане, ако настъпилото застрахователно събитие е в резултат или в 

пряка връзка с декларирано от Застрахования обстоятелство.   

 Редовно заплащане на месечната застрахователната премия; 

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

Застрахователите за това. 

 

       Кога и как плащам? 
 

 Застрахователната премия е дължима месечно и се изчислява като процент от 

първоначалната сума на кредита. Платената застрахователна премия се изплаща от 

Застрахования на УниКредит Булбанк АД заедно с месечната погасителна вноска по 

кредита. 

 

        Кога започва и кога свършва покритието? 

 Начало на покритие: 

 За рисковете «Смърт» в резултат на злополука или заболяване  и ТНЗР – считано от 00.00 

часа на деня следващ датата на усвояване на кредита. 

 За риска ВН в резултат на злополука - считано от 00.00 часа на деня следващ датата на 

усвояване на кредита. 

 За риска ВН в резултат на заболяване – считано от 00.00 часа на 31-вия ден от датата на 

усвояване на кредита. 

 За риска НБРУ - считано от 00.00 часа на 91-вия ден от датата на усвояване на кредита. 

 За риска ВНЗБП престой - считано от 00:00 часа на датата, на която застрахованият е 

започнал използването на отпуск за отглеждане на малко дете/ по майчинство, 

респективно бащинство. 

 Край на покритие: 

 За рисковете «Смърт», ТНЗР, ВН и НБРУ - в 24:00 часа на последния ден от срока на 

договора за кредит, съгласно първоначално договорения погасителен план;  
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 За рискa «Смърт» в резултат на заболяване -  от момента на навършване на 66 годишна 

възраст от Застрахования; 

 За рисковете ВН, ТНЗР, НБРУ – от момента на пенсионирането на Застрахования, но не 

по-късно от момента на навършване на 66 години от Застрахования; 

 За риска ВНЗБП – до първата от следните дати: 24:00 часа на последният ден от отпуска 

по майчинство или  24:00 часа на датата на падежа на последната погасителна вноска по 

кредита съгласно актуалния към тази дата погасителен план.  

 

         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 оглед преустановяване 

събирането на премия за бъдещ период. 

 Застраховката може да бъде прекратена, в случай че Застрахованият не заплаща редовно 

месечната застрахователна премия; както и във всички останали случаи, 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.  

 

 

 


