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 „Злополука“ на картодържатели
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.

Какво не покрива
застраховката?

Какво покрива застраховката?

 ПОКРИТИЯ В СЛЕДСТВИЕ НА ЗЛОПОЛУКА
ЗС/Лимит на
отговорност

Основно покритие

Разширено покритие

Покрит риск

 Смърт

на
застрахования
вследствие на злополука

 Трайно

намалена
или
загубена работоспособност
над 50% на застрахования
вследствие на злополука

 Временна

неработоспособност
на
Застрахования във връзка с
хоспитализация вследствие
на злополука

Застрахователна-та
сума се избира от
застрахования
картодържател и е
равна на 10 000
лв/евро, 25 000
лв/евро или 40 000
лв/евро.

Лица, които не са картодържатели
на дебитни или кредитни карти на
Банка ДСК.
Чуждестранни граждани без статут
на постоянно пребиваващи
в
България;
Лица под 18 и над 74 г. за
основно/разширено покритие и лица
под 7 г. и над 74 г. за допълнително
покритие „Защитена карта“.
Пълна информация можете да
намерите в Общите условия на
застраховката.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ
Лимит на отговорност
за едно събитие

Покрит риск

Агрегатен
лимит за 1
година

 1.

„Защита
при
неразрешени
платежни операции,
извършени
с
дебитна
или
кредитна карта“

 2.„Защита

100 лв. / 51.13 евро

1 000 лв. /
511.29 еврo

на

400 лв. / 204.52 евро

1 000 лв. /
511.29 евро

на

· до 100 лв. / 51.13 евро
за преиздаване на лични
документи по тарифа за
стандартна услуга;
· до 100 лв. / 51.13 евро
за изваждане на ключове
и/или смяна/ремонт на
брави;
· до 100 лв. / 51.13 евро
за закупуване на
портмоне/чанта;
· за преиздаване на
банкови карти по
тарифата на Банката за
обикновена пoръчка

500 лв. /
255.65 евро

4 000 лв. / 2 045.17 евро

-

парични средства“

 3.„Защита

документи“

 4.„Защита

злополука“

при

Има ли ограничения по
покритието?
Общата застрахователна сума за
едно застраховано лице по групова
застраховка
„Злополука“
на
картодържатели
не
може
да
надхвърля 86 500 лв. или валутната
им равностойност;
Покритите рискове по покритие
Защитена карта за лица от 7 до 14
години, както и за допълнителните
картодържатели са рисковете от т. 1
до т.3.
Пълна информация можете
намерите в Общите условия
застраховката

да
на

Какво е териториалното покритие на моята застраховка?



Застрахователният 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 Застрахователя
изрично и писмено Ви е поставил въпрос.
Да заплащате застрахователната премия в определения в сертификата срок 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.
За предявяване на претенция по покритието „Защита при неразрешени операции, извършени с
дебитна или кредитна карта“ е необходимо да се свържете с банков офис или Call Center на
Застраховащия „Банка ДСК“ ЕАД.

Кога и как трябва да заплатя?
Годишната застрахователна премия (разсрочената вноска) се плаща 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.под.), както при сключване
на договора, така и при настъпване на следващите падежи на Вашия Сертификат.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователното покритие се предоставя за периода, вписан в полицата.
Началото на индивидуалното застрахователно покритие е датата на сключване на застраховката,
която е и датата на издаване и подписване на Сертификата. Покритието се прекратява при изтичане
на застрахователния период, през който се прекратява договорът за разплащателна сметка/договорът
за издаване и обслужване на кредитна карта и за който е платена премия.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите Вашия застрахователен договор по всяко време с писмено възражение. 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, като се приспадат планираните административни разходи.

