СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА
“ЗЛОПОЛУКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”
I.
1.

2.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗК ”Надежда” АД, наричан по-нататък “застраховател”, съгласно
Общите условия на застраховка “Злополука” и по тези Специални
условия, сключва застраховка "Злополука на кредитополучател"
наричани по-нататък “застраховани” за осигуряване на
застрахователна закрила на физически лица, получили банков
кредит отпуснат от кредитна институция.
Застраховката е валидна на територията на Р. България.

II.
1.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Застраховката се сключва върху живота на физически лица, които
предстои да получатт или са получили банков кредит.
2. Застраховат се лица на възраст между 18 и 70 навършени години.
2.1. Възрастта на застрахования се определя в пълни години към
първо число на месеца, избран за начало на застраховката. При
определяне на пълни години, до 6 месеца се закръгляват на долу,
а от 6 и повече месеци се приемат за цяла година.
III.
1.
2.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Застраховка” Злополука на кредитополучател”, покрива следните
рискове настъпили в срока за погасяване на кредита
Смърт вследствие на злополука.
Трайно загуба на работоспособност над 70 % вследствие на
злополука.

IV.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ.
ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
1. Застрахователната сума е равна на размера на непогасената част
от кредита и валутата на отпуснатия кредит отпуснат от кредитна
институция.
2. Застрахователната премия се определя по тарифата на
Застрахователя.
2.1. Премията се заплаща еднократно при сключване на
застраховката, освен ако в полицата е уговорено друго.
3. Отговорността на застрахователя е в границите на определената
в застрахователния договор застрахователна сума.
V.
1.

2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
При настъпване на застрахователно събитие, покрито по
условията на застрахователния договор, застрахователят
заплаща непогасената част от кредита, намалена с просрочените
вноски.
В случай на смърт Застрахователят изплаща на банката-кредитор
частта от непогасения кредит, а на другите ползващи лица
изплаща остатъкът от застрахователната сума;
При трайно намалена работоспособност в резултат на злополука,
при настъпване на застрахователно събитие обезщетенията се
изплащат на Застрахования.
Процентът на трайно загубена работоспособност се определя от
Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно от
Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Застрахователното обезщетение се определя:
при смърт вследствие на злополука – към датата на настъпване
на застрахователното събитие;
при трайно загубена работоспособност вследствие на злополука към датата на първото решение на ТЕЛК/НЕЛК.
За да предяви претенция за плащане, застрахованият или
неговите законни наследници трябва да представят на
Застрахователя следните документи:
Уведомление за настъпило събитие по образец на
Застрахователя.
Валидна застрахователна полица;
Акт за смърт-препис и удостоверение за наследници в оригинал
или протокол на ТЕЛК;

5.4. Документ от кредитната институция за непогасената част от
кредит към датата на застрахователното събитие.
5.5. Други документи по преценка на Застрахователя.
6. Застрахователят изплаща застрахователната сума или
обезщетението не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни
след постъпване на всички необходими документи или дава
мотивиран писмен отказ, ако има причини за това.
VI. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Кандидатът за застраховане е длъжен да удостовери пред
застрахователя условията на договора за кредит.
2. Срокът на застраховката се определя така, че изтичането
му да съвпадне с изтичане срока на кредита и
застрахованият да не бъде по-възрастен от 71 години при
изтичане срока на застраховката. При специално съгласие
на застрахователя застрахованият може да бъде и над тази
възраст при изтичане срока на застраховката.
3. Застраховката се прекратява при изтичане срока на
кредита, както и при предсрочно издължаване на кредита.
4. Застрахователят има право да прихваща от дължимата
застрахователна сума
вземания, които има срещу
застрахования и/или третото ползващо се лице.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Правата по договора за застраховка се погасяват с
изтичане на пет години от датата на настъпване на
застрахователното събитие.
2. Застрахователната полица, тези Специални условия,
Общите условия на застраховка “Злополука”, всички
добавъци се четат заедно и са неразделна част от
застрахователния договор.
Настоящите Специални условия са приети от Съвета на
Директорите на ЗК„Надежда”АД на 26.03.2014 год., изменени
и допълнени на 28.01.2016г.

Днес .................................г., долуподписаният/а............................….
...............................................................................................................
получих подписан екземпляр от Специалните условия към
полица № .............................................................................................
и съм съгласен/на с тях.
Предал: ЗК „НАДЕЖДА” АД ...............................................................
/подпис/
Приел: ...................................................................................................
/подпис/
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