Застраховка на кредитополучатели
Информационен документ за застрахователен продукт
Компания: Cardif Assurance Vie SA, регистрирана във Франция,
Лиценз №5020054, чрез Кардиф Животозастраховане, клон България
Cardif Assurance Risqué Divers SA, регистрирана във Франция,
Лиценз №4020286, чрез Кардиф Общо застраховане, клон България

Продукт: „Защита на кредита“ и
„Защита на сметките“ за
кредитополучатели на потребителски
кредит

Настоящият документ представлява обобщение на основните покрития и изключения по продукта, като не се отчитат специфичните
изисквания и потребности на клиента. Пълната информация за застрахователния продукт, може да се открие в пред договорната
информация и общите условия.

Какъв е този вид застраховка?
“Защита на кредита” и „Защита на сметките“ е застраховка за обезпечение на потребителски кредит, отпуснат от Ти Би Ай Банк ЕАД
и предоставя на застрахованите лица закрила при настъпване на рисковете изброени по-долу, в резултат на които застрахованото
лице реализира загуба на обичайния си доход, влияеща неблагоприятно върху възможността да обслужва надлежно
погасителните вноски по кредита.

Какво покрива застраховката?
Покрити рискове за лица от 18 до 65 години вкл.:
 Смърт в резултат на злополука или заболяване;
 Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на
злополука или заболяване (ТНЗР);
 Временна неработоспособност над 30 дни в резултат на злополука
или заболяване (ВН);
 Нежелана безработица в резултат на уволнение над 30 дни (НБРУ);
 Хоспитализация над 3 дни в резултат на злополука (ХРЗ);
 Полагане на грижа за болен над 30 дни (ПГБ);
В случай, че застрахования не може да се възползва от риска НБРУ, той
автоматично е застрахован за риска Хоспитализация над 3 дни в
резултат на злополука.
Покрити рискове за лица от 66 до 70 години вкл.:
 Смърт в резултат на злополука или заболяване;
 Хоспитализация над 3 дни в резултат на злополука (ХРЗ);
Размер на застрахователно плащане:
 За рискове „Смърт“ и „ТНЗР“ по продукт „Защита на кредита“ първоначалния размер на кредита, като на Застраховащия /Ти Би Ай
Банк ЕАД/ се изплаща баланса по кредита към настъпване на
събитието, а на Застрахования или законните му наследници–
разликата до първоначалния размер на кредита; по продукт „Защита
на сметките“ – еднократно 2500лв. На Застрахования/законните
наследници на Застрахования;
 За рискове „ ВН“ и „ НБРУ“ по „Защита на кредита“ – баланса по
кредита към настъпване на събитието, ако е до 5000лв. или до 4
месечни плащания всяко в размер на 25% от баланса по кредита към
настъпване на събитието, ако сумата е над 5000лв; по „Защита на
сметките“ – до 12 месечни застрахователни плащания всяко в
размер на 250лв.;
 За риск „ХРЗ“ по „Защита на кредита“ - до 4 плащания всяко в
размер на 25% от баланса по кредита към настъпване на събитието;
по „Защита на сметките“ – 50 лв. на ден след 3тия ден
хоспитализация;
 За риск „ПГБ“ – по „Защита на кредита“ до 4 месечни плащания
всяко в размер на 25% от баланса по кредита към настъпване на
събитието ;
Лимити на застрахователно плащане:
 „Защита на кредита“ :
- Максималният лимит на застрахователно плащане за рисковете
„Смърт “ и „ ТНЗР е 30 000 лв.;
- Максималният размер на месечните плащания за всички
останали рискове е 7 500 лв на едно плащане;
 „Защита на сметките“:
- При „ ВН“ и „НБРУ“– до 24 застрахователни плащания в срока на
застраховката;
- При „ХРЗ“ – до 120 дневни плащания в срока на застраховката;

Какво не покрива
застраховката?
 Застрахователно събитие, което е пряк
резултат или в причинна връзка със
заболявания/състояния,
описани
в
експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК,
предхождащо
сключването
на
застраховката;
 ТНЗР под 70% или установена преди
присъединяване към застраховката;
 ТНЗР с възможност лицето да
упражнява заеманата до момента
длъжност
и
възможност
за
продължаване на трудовата дейност;
 ВН под 30 дни или ПГБ под 30 дни;
 Хоспитализация
в
резултат
на
заболяване;
 Нормална бременност; Козметична и
пластична хирургия
 Самоубийство и опит за самоубийство;
 Безработица, продължила под 30 дни;
настъпила в резултат на взаимно
съгласие или по време на уговорения
изпитателен срок; в резултат на
виновно и противоправно поведение на
Застрахования и др.

Има ли ограничения на
покритието?
Ограничения:
! Събития, които са умишлено причинени
от
Застрахования,
съпруг/съпруга,
роднина по права линия или роднина
по съребрена линия;
! Събития, които са настъпили в
резултат на употреба на алкохол или
наркотични вещества;
! Събития, които са настъпили в
резултат на нарушения на Закона за
движение по пътищата и др.
! „Полагане на грижа за болен над 30
дни“ не се покрива от застрахователна
програма „Защита на сметките

Къде съм покрит от застраховката?
 На територията на цял свят, с изключение на рискове „ТНЗР“, „НБРУ“ и „ПГБ“, при които покритието важи само на
територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Поради риск от отказ за плащане на предявена застрахователна претенция или прекратяване на застраховката:
-

Да заплати съответната еднократна застрахователна премия;
При настъпване на застрахователно събитие: в срок до 10 работни дни да уведоми Застрахователите като подаде
“Уведомление за настъпило застрахователно събитие” и приложи и описаните в него документи за установяване на
застрахователното събитие;

Кога и как плащам?
Застрахователната премия е дължима еднократно и се изчислява за „Защита на кредита като % от първоначалната сума
на кредита, умножена по продължителността му в месеци, за „Защита на сметките“ като фиксирана сума на месец,
умножена по продължителността на кредита в месеци .

Кога започва и кога свършва покритието?
Начало на застрахователното покритие:
За рискове „Смърт”, „ ТНЗР“, „ВН“ и „Хоспитализация над 3 дни“ в резултат на злополука – считано от 00:00 часа на
деня на подписване на договор за потребителски кредит;
За рискове „ВН“ в резултат на заболяване и „ПГБ “ – считано от 00:00 часа на 61вия ден, в който Застрахованият
подписва договора за потребителски кредит;
За риск „НБРУ“ - считано от 00:00 часа на 91-вия ден от деня, в който Застрахованият подписва договора за
потребителски кредит;
—

—

—

Край на застрахователното покритие:
Краят на застрахователното покритие е в 24.00 часа на последния ден от срока на договора за потребителски
кредит, съгласно първоначално договорения погасителен план;
За рискове ВН“, „НБРУ“ и „ПГБ“ застрахователното покритие за прекратява при навършване на 66 години от
Застрахования или от датата на пенсиониране на Застрахования;
За риск „ ТНЗР“ - “ застрахователното покритие за прекратява при навършване на 66 години от Застрахования;
За рискове „ВН“, НБРУ“ или „ХРЗ“ - при достигане на максималния лимит на застрахователно плащане се
прекратява покритието по съответния риск;
—

—

—
—

Как мога да прекратя договора?
Застраховката се прекратява:
‒ За продукт „Защита на сметките“ застраховката се прекратява автоматично с навършаване на 66г. от
Застрахования;
‒ За продукт „Защита на кредита“ - застраховката се прекратява автоматично при навършване на 71г. от
Застрахования; при настъпила смърт на Застрахования; с извършване на плащането на баланса по кредита от
Застрахователите, по който и да е от покритите рискове; при прехвърляне на правата и задълженията по кредита към
трето лице; при пълно предсрочно погасяване на кредита: от датата на искането на Застрахования за прекратяване на
застраховката и за възстановяване на неизползваната част от премията. Застраховката може да се прекрати с
едномесечно писмено предизвестие от Застрахователите и Застрахования, както и във всички други предвидени в
Кодекса за застраховането случаи;
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