
Индивидуална рискова застраховка „Живот“ (Експрес)
Предмет: Индивидуална рискова застраховка „Живот“ (Експрес) осигурява гарантирана застрахователна защита при загуба на живот в срока 
на договора, като  покрива и други събития и разходи, свързани с живота, здравето и/или телесната цялост на застрахования. 

Какъв е този вид застраховка?

ЗАСТРАХОВКА
(информационен документ за застрахователния продукт)

Дружество: ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД
Продукт: Индивидуална рискова застраховка „Живот“ (Експрес)

Какво покрива застраховката?

Смърт вследствие на злополука или заболяване.

Трайно загубена или намалена работоспособност вследствие 
на злополука.

Временна нетрудоспособност вследствие на злополука или 
заболяване.

Разходи за лекарства от злополука.

Разходи за медицински транспорт и репатрация от злополука.

Разходи за погребение от злополука.

Какво не покрива застраховката?

Събития, настъпили вследствие на самонараняване, употреба 
на алкохол, наркотични вещества, нарушаване на действащите 
нормативни и поднормативни актове.

Събития, които не са изрично описани като покрити в полицата.

Всички останали случаи, изброени в приложимите Общи 
условия.

Настоящият документ представя основната информация за индивидуална рискова „Живот“ (Експрес). Това не е рекламен материал. Информацията 
се изисква от закона, за да подпомогне разбирането на естеството, рисковете, разходите по продукта, както и да позволи да бъде сравнен с други 
застрахователни продукти, предлагани на пазара. Пълна информация за продукта може да бъде открита в следните документи: „Общи условия“, 
„Специални условия“. Специалните условия са застрахователната полица, сключена между Застраховащия (клиента, поискал полицата) и 
Застрахователя (ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД). Изброените документи са предоставени от Застрахователя. 

Териториален обхват на застраховката
Застрахователното покритие е на територията на Република България.

Какви са Вашите задължения?
Застрахователната премия следва да бъде платена съгласно записаните в договора срокове.

Кога и как може да плащате Вашата премия?
Вие може да заплатите Вашата застрахователна премия по един от следните начини:
   по банков път;
   чрез ПОС терминал в офис на застрахователя.

Какъв е този вид застраховка?

Има ли ограничения на покритието?

При настъпване на трайна неработоспособност Експертното 
решение (ЕР) на ТЕЛК/НЕЛК трябва да е издадено от български 
орган, до една година от датата на настъпване на злополуката.

По тази застраховка се застраховат лица на възраст от
16 (шестнадесет) до 60 (шестдесет) години.
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За начало на покритието се счита датата, посочена като начална във Вашата полица, при платена застрахователна премия.
  

За край на покритието се счита датата, посочена като крайна в полицата Ви.

Как може да прекратите Вашия договор?
Договорът се прекратява: 
   след изтичане на срока на застраховката;
   с едностранно изявление от застраховащия до застрахователя при отпадане на застрахователния интерес;
   в случай че застрахованото лице се противопостави писмено пред застрахователя срещу сключването на договора върху живота му; 
   в случай че застраховащият почине преди застрахования и преди да плати цялата премия (освен ако е уговорено друго;
   по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;  
   в други случаи, уговорени изрично в договора. 

Кога започва и кога свършва застрахователното покритие?

Запознах се и разбрах съдържанието на настоящия информационен документ.

Дата: ..............................     ................................................................................................................................................................     Подпис: ..............................
/име, презиме, фамилия/

ЗАСТРАХОВКА
(информационен документ за застрахователния продукт)

Дружество: ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД
Продукт: Индивидуална рискова застраховка „Живот“ (Експрес)
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