
                                                                                                    
 
 
 
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА от агент: „Банка  ДСК“ АД 

 
Име на клиент: ………………………………………………………………  
 
Желая застрахователна защита във връзка с:  
☐ потребителски, жилищен или ипотечен кредит в Банка ДСК АД;  

☒ стоков кредит в Банка ДСК АД; 

☐ банкова сметка/карта в Банка ДСК АД 
 

Моля,отбележете с Х или √, изборът Ви на застрахователно покритие: 

 

За лица на възраст от 18 до 64 години                     За лица на възраст от 65 до 78 години 

 

 Пакет „Стандарт+“ Основно покритие                 Пакет „Стандарт“ Основно покритие 

 Пакет „Стандарт+“ Основно покритие и              Пакет „Стандарт“ Основно покритие и  

Защита на стоката                                                     Защита на стоката 

 Пакет „Стандарт150 +“ Основно покритие          Пакет „Стандарт150“ Основно покритие 

 Пакет „Стандарт 150 +" Основно покритие и       Пакет „Стандарт 150" Основно покритие и  

Защита на стоката                                                     Защита на стоката 

 

 

Покрити рискове: 

1. По Основно покритие на Пакети „Стандарт +“  и „Стандарт 150 +“ - за застраховани лица на възраст 
от 18 до 64 години, са: 
1.1. Смърт в резултат на застрахователно събитие (злополука или заболяване); 
1.2. Пълна трайна неработоспособност над 70% в резултат на застрахователно събитие (злополука 
или заболяване) /ПТН/; 
1.3. Временна неработоспособност над 60 дни в резултат на застрахователно събитие (злополука или 
заболяване) /ВН/, след изтичане на еднократен период на отлагане 30 дни;  
1.4. Нежелана безработица /НБ/, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване и 
настъпила след изтичане на еднократен период на отлагане от 90 дни. В случай, че Застрахованият 
не е на трудов договор /напр. самонаето лице или пенсионер/ и не може да се възползва от риска НБ, 
той се счита автоматично за застрахован за срока на договора вместо това за риска Хоспитализация 
в резултат на злополука /ХРЗ/; 

2. По основно покритие на Пакети „Стандарт“ и „Стандарт 150“ - за застраховани лица на възраст 
от 65 до 78 години, са: 
2.1. Смърт в резултат на застрахователно събитие (злополука); 
2.2. Хоспитализация в резултат на злополука /ХРЗ/; 

3. Към всеки от гореизброените пакети може да се добави Покритие Защита на стоката /ЗСт/. 
Застрахователят осигурява застрахователна защита 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. 

4. Рисковете по т. 1.1, 1.2, 1.3 и 2.1 се покриват от „Групама Животозастраховане“ ЕАД. Рисковете по 
т. 1.4, 2.2. и т. 3. се покриват от „Групама Застраховане“ ЕАД.  
 
Допълнителна информация за горепосочените продукти можете да намерите в Стандартизирания 

информационен документ и Общите условия на Застраховка на кредитополучатели по стокови 
кредити. 
 
 


