Застраховка Живот
на кредитополучатели
на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, с
наименование „Защита на кредит“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА Живот“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз № 27 – ЖЗ от 10.08.1998 г.

Продукт: Застраховка Живот

Този информационен документ за застрахователен продукт представлява кратко обобщение на най-важните условия на
застрахователния продукт и не е изчерпателен. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта,
включително детайли и специфики относно конкретни покрития, начин на плащане и т.н. се намират в други предоставени
на клиента документи, като например: условия, застрахователен сертификат и други.

Какъв е този вид застраховка?
Застраховката е предназначена за клиенти на потребителски кредити, отпускани от ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД
и осигурява застрахователна защита за кредитополучателите и техните близки при загуба на живот или при настъпване
на трайна или временна неработоспособност в срока на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
За лица на възраст от 18 г. до
навършване на 65 г.:
✓ Смърт вследствие на заболяване или
злополука
✓ Пълна трайна неработоспособност над
50% вследствие на заболяване или
злополука
✓ Временна загуба на работоспособност
вследствие на заболяване или злополука

Какво не покрива застраховката?
 Не се предоставя каквото и да е право на
откуп
 Предхождащи заболявания, настъпили
през последната година преди сключване
на застраховката
 Умишлено самопричинени състояния,
включително самоубийство
 Алкохолизъм и зависимост от наркотици
 Участие в екстремни хобита и спортове

✓ Смърт вследствие на злополука

 Гражданска война, война, нахлуване или
паравоенни операции, враждебни
действия, въстания, бунтове, вълнения,
стачки, граждански безредици, революции
или терористични актове

✓ Пълна трайна неработоспособност над
50% вследствие на злополука

 Други, подробно описани в раздел
„Изключения“ на Условията

Има ли ограничения на покритието?

Къде съм покрит от застраховката?



Застрахователна сума не повече от 10 000
лева или равностойността на тази сума
във валутата, в която е договорен
кредитът

✓ За рисковете Смърт и Пълна трайна



Изчаквателен период за риска Временна
неработоспособност

За лица на възраст от 65 г. до
навършване на 75 г.:

неработоспособност: Република България
и чужбина

✓ За риска Временна неработоспособност
вследствие на злополука или заболяване:
Република България
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Какви са задълженията ми?
Застрахованият трябва да осигури цялата информация за сключване на застрахователния договор
и да го подпише
Застрахователната премия трябва да бъде платена изцяло

Кога и как плащам?
Застрахователната премия е еднократна, определя се за целия период на застраховката и се
заплаща на датата на отпускане на кредита
Плащането се извършва по банков път

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на датата, посочена в застрахователния
сертификат като начало на застраховката, при условие че е платена цялата дължима премия
Застраховката изтича в 24.00 часа на датата, посочена в застрахователния сертификат за край на
застраховката

в

Как мога да прекратя застраховката:
С писмено заявление за предсрочно прекратяване и изтичането на 3 месечен срок
от заявлението. Застраховката се прекратява с изтичане на предизвестието по
предходното изречение
Застрахованият има право едностранно да прекрати застрахователния договор в срок до 30 дни от
датата на получаване на застрахователния сертификат и всички останали документи, като отправи
до застрахователя едностранно писмено искане

