
 
 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 185 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО 
ПО ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ 

 
Застраховател Животозастрахователна компания „Съгласие” ЕАД, гр. София 1504, бул. Княз 

Александър Дондуков № 79 – 81, ет. 4 
Процедури за 
уреждане на 
спорове 

Процедурата за уреждане на спорове е регламентирана в „Правилата за дейността 
по уреждане на претенции по застрахователни договори”, налични на интернет 
страницата на Компанията, както и във всеки офис на Компанията.  

Приложимо право Българското законодателство 
Покрити рискове Смърт на застрахованото лице от злополука или заболяване и Трайно намалена 

или загубена работоспособност на застрахованото лице от злополука и 
заболяване над 85 %. 
Допълнително покрит риск по избор на застрахованото лице: временна 
неработоспособност на застрахованото лице от злополука или заболяване. 

Изключени рискове Изключени рискове са: 
1. убийство, самоубийство или опит за самоубийство; 
2. смърт на Застрахования вследствие на война, военни действия, тероризъм, 
бунтове, въстание, революция, размирици, метеж, стачка, граждански вълнения, 
протести или мироопазващи операции.  
3. смърт на Застрахования при подготовка, опит или извършване от негова страна 
на престъпление от общ характер, включително, но не само при задържане на 
Застрахования от органите на реда и правосъдието, или докато Застрахованият е 
задържан или е в затвора или при изпълнение на смъртна присъда. 
4. смърт на Застрахования вследствие на заразяване с HIV /вируса на човешката 
имунна недостатъчност/ или медицински състояния вследствие на СПИН 
/синдром на придобита имунна недостатъчност/. 
5. смърт на Застрахования вследствие на употреба на наркотици; упойващи или 
стимулиращи вещества; лекарства и медикаменти, освен ако не са предписани от 
лицензиран лекар или в резултат на употреба на алкохол, надвишаващ границата, 
определена в нормативните актове, регулиращи ползването на МПС, както и при 
управление на МПС без валидни документи за правоспособност. 
6. смърт вследствие на умишлено самопричинени състояния от Застрахования. 
7. смърт на Застрахования, настъпила вследствие на излагане на опасност, 
самонадеяност или груба небрежност от  страна на Застрахования, в това число, 
но не само при използването на експлозиви, боеприпаси и огнестрелно оръжие.  
8. умишлени действия, извършени от Застрахования или неговите бенефициенти. 
9. предварително съществуващи заболявания или болестни състояния (които са 
възникнали преди датата на приемане за застраховане). 
10. участие на Застрахования в какъвто и да е вид авиационни дейности, освен 
като редовен пътник със закупен билет от лицензиран авиопревозвач, опериращ 
по редовен полет, с цел обслужване на пътници по редовна въздушна линия, или 
ако застрахованият е транспортиран като пациент, пострадал, придружител или 
като стюард/стюардеса, на линейка, спасителен полет или хеликоптер.  
11. участие във всякакъв вид професионален спорт или в спорт, практикуван като 
аматьор, включващ употреба на двигател (включително ралита), бокс, подводно 
гмуркане с кислороден апарат, изследване на подводни пещери, бобслей, спускане 
с шейни, ски или скокове от трамплин, скално катерене, планинарство, скокове с 
парашут, небесна акробатика, безмоторно летене, парапланеризъм, скокове с 
бънджи. 
12. всякакви психични, умствени или нервни разстройства. 
13. умишлено или неумишлено излагане на застрахования на ядрено въздействие. 
14. експлозия, радиация или други последици, във война или военни операции 
или в мирно време. 
15. извършване или опит за извършване на физическо насилие или на друг  
незаконосъобразен акт, или участие в незаконосъобразна дейност или  
престъпление. 
16. смърт на Застрахования, настъпила вследствие на нормално протичаща 
бременност, раждане, аборт и произтичащите от тях усложнения и заболявания. 
17. смърт на Застрахования вследствие на подлагане на пластични операции. 
18. смърт на Застрахования след отказ от негова страна да следва лекарски 
съвети, както и отказ да следва и изпълни лекарски предписания за лечение. 
19. смърт на Застрахования вследствие на хронични заболявания и техните 
периодични повторения, включително в периоди на ремисия. 



 

Възможности за 
изменение на 
застрахователния 
договор съобразно 
общите условия 

Застрахователният договор може да бъде изменен чрез подаване на Искане за 
промяна от страна на Застрахования. Застрахователят издава Добавък към 
застрахователния сертификат за извършената промяна. 

Срок и начини за 
прекратяване на 
договора  

Срокът на застраховката се определя в зависимост от срока на изплащане на 
кредита и може да бъде минимум 1 година и максимум 30 години, като се 
прекратява на датата на пълното погасяване на кредита. 
Застрахователното покритие за всяко застраховано лице се прекратява 
предварително в един от следните случаи: 
Застрахователният договор се прекратява в следните случаи: 
- в деня на пълното погасяване на кредита; 
- при настъпване на смърт на застрахованото лице; 
- при настъпване на трайна загуба на работоспособност над 85 % на 
застрахованото лице. 

Застрахователна 
премия 

Застрахователната премия се заплаща от застрахованото лице-кредитополучател. 
Размерът на застрахователната премия се определя по действащата тарифа на 
Застрахователя. 
Начинът и сроковете на плащане на застрахователната премия се определят в 
застрахователния сертификат. 

Ползващо лице  Банката - кредитор 
Предпоставки и 
срок за плащане на 
застрахователно 
обезщетение или 
парична сума 

При настъпване на покрит риск застрахованото лице/ползващото лице представя 
следните документи: 
- искане за застрахователно плащане (по образец на Застрахователя); 
- препис от акта за смърт; 
- извлечение от банката за размера на остатъчната стойност на баланса по 
кредита, съгласно погасителния план на кредита към датата на настъпване на 
застрахователното събитие; 
- решение от ТЕЛК/НЕЛК за определяне на процент на трайно намалена или 
загубена работоспособност; 
- болничен лист за доказване на периода на временна неработоспособност; 
- други документи, включително медицински, имащи отношение при 
определянето на застрахователното плащане. 
При настъпване на покрит риск смърт на застрахованото лице задължението за 
представяне на необходимите документи по искането за застрахователно 
плащане е на ползващото лице. 
При настъпване на покрит риск трайна загуба на работоспособност над 85 % 
задължението за представяне необходимите документи по искането за 
застрахователно плащане е на ползващото лице. 
При настъпване на покрит риск временна неработоспособност задължението за 
представяне на необходимите документи по искането за застрахователно 
плащане е на застрахованото лице. 

Обща информация 
относно данъците и 
таксите във връзка 
с договора 

Такси: Застрахованият заплаща всички допълнителни услуги, свързани с 
изпълнението и промяната на Застрахователния сертификат по негово 
искане. Стойността на тези услуги се определя от Застрахователя съгласно 
действащата в момента тарифа и се заплаща преди извършването на 
услугата.  
При сключване на застраховка „Живот” на кредитополучатели, както и на 
всяка годишнина, Застрахованият заплаща вноска за обезпечителен фонд 
съгласно чл. 311и от Кодекса за застраховането в размер на 0.70 лв. за 
всяко застраховано лице.  
Данъци: Върху премиите на застраховка „Живот” на кредитополучатели 
не се начислява 2% данък.  
При изплащане на застрахователни обезщетения не се удържат данъци.  

 

 

 


