
 Застраховка Злополука 
 
Информационен документ за застрахователен продукт 

  

Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с Разрешение за извършване 
на застрахователна дейност № 1-ОЗ/05.05.2005 г. на КФН 
 

Продукт: Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта“ 
 

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита специфичните Ви нужди и 
искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в договорната и преддоговорната документация. 
 

Какъв е видът на застраховката? 
Предмет на застраховката е животът, здравето и телесната цялост на Застрахованото лице.  
По допълнително покритие „Комфорт“ Застрахователят осигурява покритие срещу финансови загуби, претърпени от Картодържателя във 
връзка с притежаваната от него кредитна карта /една или повече/. 
По допълнително покритие „Моето пътуване“ Застрахователят осигурява покритие като обезщетява разходи и изплаща суми, осигурява 
съдействие и специализирани услуги, за събития в резултат на злополука или акутно заболяване, настъпили по време на пътуване или престой 
на Картодържателя извън територията на Република България или страната, чийто гражданин е. 
 

       Какво покрива застраховката? 

 
Какво не покрива   
застраховката? 

Покрити рискове по Основно покритие: 

 Смърт на Застрахованото лице в резултат на злополука; 

 Пълна и Необратима Загуба на Автономност на Застрахованото 
лице в резултат на злополука. 

 Допълнително покритие „КОМФОРТ“ 
 

Покрит риск  

ЗС (максимален 
лимит) на 

застрахователното 
обезщетение за всяка 

година 

1. Неправомерно използване на Картата от Трето 
лице в резултат на Кражба, Грабеж или Загуба на 
Картата 

300 лева/150 EUR 
(100 лева / 50 EUR  

за едно 
застрахователно 

събитие) 

А) Възстановяване на сумата на плащанията, 
извършени с картата и/или изтеглени от АТМ суми в 
брой; 
Б) Разходи и такси за блокиране на Картата, 
разходи за ре-активиране и издаване на нова карта. 

2. Кражба, Грабеж или Загуба на изтеглени пари в 
брой от Картодържателя от банкомат на всяка 
банка. 

400 лева/200 EUR 

3. Кражба или Загуба на ключове и/или ключове от 
сейф и/или документи заедно със застрахованата 
банкова Карта. 

 

А) Разходи за подмяна на открадни/загубени лични 
документи; 

100 лева/50 EUR 

Б) Разходи за подмяна на открадни/загубени 
ключове и/или ключове от сейф. 100 лева/50 EUR 

4. Кражба на мобилен телефон или таблет заедно 
със застрахованата банкова Карта  
и кражба или загуба на портмоне или чанта, 
откраднати или загубени заедно със Застрахованата 
Карта. 

380 лева/190 EUR 

А) Възстановяване на разходите за телефонни 
разговори и SMS/MMS, извършени в периода от 48 
часа след Кражбата на мобилния телефон или 
таблета и възстановяване на разходите за нов 
мобилен телефон или таблет; 
Б) Възстановяване на разходите за 
откраднатите/загубените портмоне и/или чанта 
заедно със застрахованата Карта. 

380 лева /190 EUR 
 
 
 
 

100 лева / 50 EUR   
(подлимит на общия 

лимит) 

 Допълнително покритие „МОЕТО ПЪТУВАНЕ“ 

Покрит риск 
Лимит за едно лице за една година 

Сребърна 
защита 

Златна 
защита 

Платинена 
защита 

Медицински разноски 
вследствие злополука или 
акутно заболяване 

5 000 EUR/ 
10 000 лв.  

10 000 EUR/  
20 000 лв.  

20 000 EUR/  
40 000 лв. 

Медицинско транспортиране 
и репатриране 

Пътни разходи на член на 
семейството 

Разходи за спешно 
зъболечение 

до 150  EUR / 300 лева 

Загуба на багаж 
до 200 EUR / 400 лв. за един брой багаж и 
до 400 EUR / 800 лв. в агрегат 

Закъснение на багаж 
до 50 EUR / 100 лв. за закъснение до 24 
часа и до 100 EUR / 200 лв. над 24 часа 

Разходи за откраднати или 
изгубени документи 

до 100 EUR / 200 лв 
 

  Застрахователят не осигурява покритие за събития, 
настъпили извън срока на застрахователното 
покритие. 

 Застрахователят не осигурява покритие  за 
изключените рискове. 

 Застрахователят не осигурява покритие, ако рискът 
настъпи вследствие на умишлени действия от 
страна на Застрахованото лице. 

  

Пълна информация за изключените рискове можете 
да намерите в Общите условия на застраховката. 

 

Има ли ограничения на 
покритието? 

 

 Максималната агрегатна застрахователна сума 
(сборът от застрахователната сума, избрана от 
кандидата за застраховане за застраховка 
“Спокойствие към Кредитна карта” по отношение на 
основно покритие и всички други застрахователни 
суми по застраховки Злополука, издадени от 
„Групама Застраховане“ ЕАД) за едно застраховано 
лице не може да надвишава 80 000 лв.  

 По допълнително покритие „Моето пътуване“ не 
могат да бъдат застраховани лица, загубили 
трудоспособност над 50%, както и лица, поставени 
под пълно запрещение. 

 Лимитът на отговорност за рисковете вследствие на 
акутно заболяване по допълнително покритие 
„Моето пътуване“ за лица над 65 години е в размер 
на 50 % от застрахователната сума, но не повече от 
2 500 EUR/ 5 000 лева. 

 За всяко едно отделно пътуване максималният срок 
на покритие е 30 дни, считано от датата на 
пресичане на границата на Република България при 
тръгване, до датата на пресичане на границата при 
завръщане. 

По допълнително покритие „Комфорт“: 
 Тегления и плащания, извършени не по-късно от 72 

часа от кражбата/грабежа/загубата на картата до 
искането за блокирането й и загуби, настъпили след 
като картата е била блокирана.  

 Кражба, грабеж или загуба на пари в брой по-късно 
от 48 часа след тегленето.  

 Кражба или загуба на лични документи и/или 
ключове и/или ключове от сейф, когато не са 
откраднати/загубени заедно с картата.  

 Кражба на мобилен телефон или таблет през 
периода, когато е оставен без надзор или в превозно 
средство.  

 

Пълна информация можете да намерите в Общите 
условия на застраховката 



 

 

 

Какво е териториалното покритие на моята застраховка?  

 Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на цял свят.  

    За допълнително покритие „Моето пътуване“, Застрахователят осигурява покритие в цял свят 

с изключение на територията на Република България и страната, чийто гражданин е 

Застрахованото лице. 

 
 
 

Какви са моите задължения?   
• При подписване на договора 

Да заплащате застрахователната премия в опредения срок и размер в инвидивуалното 
заявление за застраховане. 

• При застрахователно събитие 

Трябва да уведомите Застрахователя, както и да предоставите поисканите документи, свързани 
с установяване на събитието.  

При настъпване на застрахователно събитие по допълнително покритие „Моето Пътуване“, 
Застрахованото лице или неговите наследници е необходимо да се свържат незабавно с 
Асистиращата компания на Застрахователя в описаните срокове в Общите условия по 
застраховката. 

 

 
Кога и как трябва да заплатя?   
Месечните разсрочени вноски от годишната еднократна застрахователна премия се плащат по банков 
път, като за целта, при сключване на застрахователния договор в офис на „Банка ДСК“ ЕАД подписвате 
Нареждане за Периодичен кредитен превод към „Банка ДСК“ ЕАД. Въз основа на това Нареждане се 
заплаща Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна премия, данъци, такси и др.), както при 
сключване на договора, така и при настъпване на следващите падежи, посочени в Индивидуално 
заявление за застраховане. 

 
 
 

Кога започва и кога свършва покритието?  
 

Началната дата на застрахователното покритие се предоставя от датата вписана за начало в 
Индивидуалното заявлението за застраховане. Индивидуалното застрахователно покритие влиза в 
сила след заплащане на първата разсрочена месечна вноска от годишната премия за първия 
застрахователен период.  

Индивидуалното застрахователно покритие по Основно покритие и допълнителни покрития „Комфорт“ 
и „Моето пътуване“ изтичат при прекратяване на валидността на застрахованата кредитна карта на 
Застрахованото лице. 

 
 
 

Как мога да прекратя договора?   
Вие можете да оттеглите съгласието си за застраховане по всяко време с писмено искане до 
Застрахователя. 

 


