
Застраховка Разни финансови загуби 
 
Информационен документ за застрахователен продукт 
 
Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с 

Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 1-
ОЗ/05.05.2005 г. От КФН 
 

Продукт: Групова застраховка „Нежелана Безработица на кредитополучатели“ 
 
 

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? 
 
По тази застраховка се обезщетяват разни финасови загуби на застрахованите лица..  

 

 

         Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива 

застраховката? 
 
 

 
 

���� Нежелана  безработица, продължила 
минимум 60 календарни дни без 
прекъсване и настъпила след изтичане 
на 90-дневен отлагателен период  
 

 
Отговорността на Застрахователя за 
всяко едно застрахователно 
обезщетение е до размера на 
застрахователната сума, която е в 
размер на месечната погасителна 
вноска по кредита към датата на 
включване в групата на застрахованите 
лица. 
 

 

 
 
 

  
 

 Лица, които не са кредитополучатели в 
Банка ДСК; 

 Чуждестранни граждани без статут на 
постоянно пребиваващи в България; 

 Лица под 18 и над 64 г.; 
 Самоосигуряващи се лица; пенсионери 
или лица в процедура по отпускане на 
пенсия или по прекратяване на 
трудови взаимоотношения; 

 Безработни лица;  
 

Пълна информация можете да 
намерите в Общите условия на 
застраховката. 

 

 

Има ли ограничения по   

покритието? 
 
 Ако договорът за кредит е подписан с 

повече от един кредитополучател, то 
застрахован може да бъде само един 
от тях; 

 Изплащат се до 6 (шест) 
застрахователни обезщетения, за 
съответните последователни падежни 
дати по кредита; 

 Общата застрахователна сума по 
всички сертификати, във всеки един 
момент не може да надхвърля 2600 
лв. 

 
 

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 Република България. 

 
 
 
 

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 „Банка ДСК“ ЕАД, която ще придвижи Вашата застрахователна 
претенция към застрахователя, както и да предоставите писмено поисканите от 
застрахователя доказателства за установяване на застрахователното събитие и последиците 
от него, както и за установяване размера на застрахователното обезщетение. 

 

 

 

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?  
 

Началото и краят на периода на индивидуалното застрахователно покритие се посочват в 
Сертификата. Застрахователното покритие влиза в сила след заплащането на първата годишна 
премия/първа разсрочена вноска по Сертификата. 
Покритието се прекратява при изтичане на застрахователния период, през който изтича срока на 
кредита 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. 

 
 


