
Застраховка Живот, Злополука, Разни 
финансови загуби, Имущество 

 

Информационен документ за застрахователен продукт 

Компания: „Групама Животозастраховане“ ЕАД, Република България, 
Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-
ЖЗ/01.07.2004 г. на КФН.  

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

 

Продукт: Групова застраховка на кредитополучатели на стокови кредити 

 
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 живота, здравето и телесната цялост на застрахования, както и техните 
имущества.  

        Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива 
застраховката? 

Пакет „Стандарт +“  

 Смърт в резултат на застрахователно събитие 
(злополука или заболяване);  

 Пълна трайна неработоспособност над 70% в 
резултат на застрахователно събитие (злополука или 
заболяване) /ПТН/;  

 Временна неработоспособност над 60 дни в резултат 
на застрахователно събитие (злополука или 
заболяване) /ВН/, след изтичане на еднократен 
отлагателен период от 30 дни;  

 Нежелана безработица /НБ/, продължила минимум 60 
календарни дни без прекъсване и настъпила след 
изтичане на еднократен отлагателен период от 90 дни. 
/ Хоспитализация в резултат на злополука /ХРЗ/;  

 Защита на стоката /ЗСт/. Застрахователят осигурява 
застрахователна защита на закупената стока в случай 
на тотално повреждане/загуба на закупената стока, 
вследствие на някое от долуизброените събития, 
непокрити от друга застраховка или гаранция на 
производител: а) Пожар,мълния, експлозия, имплозия; 
б) Силна буря, свличане на снежни и ледени маси; 
в) Изтичане на вода и пара; г) Кражба чрез взлом; 
д) Въоръжен грабеж. 

 

Пакет „Стандарт“ 

 Смърт в резултат на застрахователно събитие 
(злополука); 

 Хоспитализация в резултат на злополука /ХРЗ/ 

 Защита на стоката /ЗСт/. Застрахователят осигурява 
застрахователна защита на закупената стока в случай 
на тотално повреждане/загуба на закупената стока, 
вследствие на някое от долуизброените събития, 
непокрити от друга застраховка или гаранция на 
производител: а) Пожар,мълния, експлозия, имплозия; 
б) Силна буря, свличане на снежни и ледени маси; 
в) Изтичане на вода и пара; г) Кражба чрез взлом; 
д) Въоръжен грабеж. 

 

  

 Лица, които не са 
кредитополучатели по 
договори за стокови кредити; 

 
 Лица под 18 г. и над 78 г. 

 
 

Пълна информация можете да 
намерите в Общите условия на 
застраховката. 

 

Има ли ограничения на   
покритието? 

 
 Пакет „Стандарт +“ се 

предлага на лица от 18 г. до 64 
г., а лицата над 64 г. до 78 г. 
мога да закупят само пакета 
Стандарт; 

 
 За риска ЗСт Застрахователят 

прилага условно самоучастие 
съгласно чл. 9, т. 1.3.2 от 
Общите условия на „Групама 
Застраховане“ ЕАД и не носи 
отговорност по отношение на 
настъпили щети на стойност 
под 150 лв. и когато 
остатъчната стойност на 
остатъка по кредита е под 150 
лв. 

 

Пълна информация можете да 
намерите в Общите условия на 
застраховката 



 
   
 

Какво е териториалното покритие на моята застраховка? 
 

 По покритията Нежелана безработица /НБ/ и Защита на стоката /ЗСт/, застрахователният 

договор покрива събития в Република България. 

 По останалите покрития, застрахователния договор покрива събития, настъпили на територията 

на цял свят. 

 

 
 
 

Какви са моите задължения?   
 При подписване на договора 

При сключване на застрахователния договор Вие трябва да обявите точно и изчерпателно 
съществените за риска обстоятелства, които са Ви известни и за които Застрахователят 
изрично и писмено Ви е поставил въпрос.  
Да заплащате застрахователната премия в определения в полицата срокове и размер. 

 По време на договора 
При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора 
адрес, трябва да уведомите незабавно Застрахователя. 

 При застрахователно събитие 
Трябва да уведомите застрахователя, както и да предоставите поисканите документи, 
свързани с установяване на събитието. 
 

 

 
Кога и как трябва да заплатя?   
Застрахователната премия е еднократна, дължи се от Застрахования и се кредитира и заплаща от 
Застраховащия при отпускане на стоковия кредит.  
 
 
 

Кога започва и кога свършва покритието?  
 

Присъединяването към групата на застрахованите лица се извършва след като кредитополучател е 
приел и подписал Съгласие за застраховане, при закупуване на стоката, и е усвоил стоковия кредит. 
За дата на присъединяване се счита датата на подписване на договора за стоковия кредит. 
Индивидуалното Ви Застрахователното покритие влиза в сила както следва: 
- За риска Смърт, ПТН, ХРЗ и ЗСт считано от 00:00 ч. на деня, в който Застрахованият подписва 

договора за стоков кредит; 
- За риска ВН се прилага 30 дневен отлагателен период; 
- За риска НБ се прилага 90 дневен отлагателен период. 
Покритието се прекратява с изтичане на срока на кредита и съгласно останалите условия на 
застрахователния договор. 
 
 

 

Как мога да прекратя договора?  
 

Може да прекратите Вашия застрахователен договор по всяко време с писмено възражение, 
изпратено до застрахователя в срока, съгласно Общите условия. В този случай се връща част от 
застрахователната премия, съответстваща на неизтеклата част от срока на застрахователното 
покритие, при условие че не са били изплащани и/или не предстои да се изплащат застрахователни 
обезщетения.  


