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Преддоговорна информация за застраховки „Живот“ 
съгласно изискванията на Кодекса за застраховането 

 
„ÄÇÈ - Животозастраховане” ЕАД е застраховател ñúñ ñåäàëèùå в Република България и адрес на управление: 
гр.София 1463, бул. „Витоша“ 89Б, Разрешение № 2/13.05.1998 г.от НСЗ и № 1169-Ж/19.12.2012 г. от КФН, ЕИК ¹ 
121518328, ïðåäëàãà íà Âàøåòî âíèìàíèå застраховка „Живот” осигуряваща високо ниво на защита и сигурност, 
която може да бъде комбинирана с възможност за спестяване, съобразно с Âàøèòå ïîòðåáíîñòè: 
1.ÑÊËÞ×ÂÀÍÅ ÍÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÀÒÀ: 
1.1. Âñåêè êàíäèäàò çà çàñòðàõîâàíå å íåîáõîäèìî: 
- да попълни и подпише собственоръ÷но предложение и ли÷на деклараöия за здравословното си състояние, като 
îòãîâîðè äîáðîñúâåñòíî, èç÷åðïàòåëíî è òî÷íî íà âúïðîñèòå.  
- äà âíåñå ïúðâàòà ïðåìèÿ ïî çàñòðàõîâêàòà ïî êàñîâ ïúò (â áðîé) ñðåùó êâèòàíöèÿ ïî îáðàçåö íà çàñòðàõîâàòåëÿ èëè 
ïî áåçêàñîâ ïúò - ñ áàíêîâ ïðåâîä или ÷рез електронни услуги за бързо плащане (e-pay/easy pay). 
1.2. Çà çàñòðàõîâàòåëíè ñóìè íàä îïðåäåëåí от застрахователя размер и çà ëèöà, ïîñî÷èëè определени çàáîëÿâàíèÿ â 
çäðàâíèòå ñè äåêëàðàöèè,  за склю÷ване на застраховката може да е необходимо провеждане на медиöински прегледи и 
изследвания; 
2. ÏÎÊÐÈÒÈ ÐÈÑÊÎÂÅ (в зависимост от избрания застрахователен продукт): 
2.1. Изти÷ане (дîæèâÿâàíå) края на срока на договора  (при смесени, универсални и застраховки „Живот“ свързани с 
инвестиöионен фонд ) Застрахователят изплаща: 
2.1.1. при смесени (спестовни) застраховки „Живот“:  застрахователната сума и допълнително разпределената 
доходност (лихва) върху математи÷еския резерв на застраховката. 
2.1.2. при универсални застраховки „Живот“: натрупания през срока на договора Спестовен фонд. 
2.1.3. при застраховки „Живот“ свързани с инвестиöионен фонд – стойността на притежаваните инвестиöионни 
дялове, към датата на падеж на договора. 
2.2. Инвалидност от злополука - Застрахователят изплаща проöент от договорената застрахователна сума, равен на 
проöента инвалидност; 
2.3. Инвалидност над 75% от злополука или заболяване - Застрахователят изплаща договорената застрахователна 
сума;  
2.4. Ñìúðò - Застрахователят изплаща: 
2.4.1. при смесени (спестовни) застраховки „Живот“: застрахователната сума и допълнително разпределената 
доходност (лихва) върху математи÷еския резерв на застраховката към датата на събитието. 
2.4.2. при универсални застраховки „Живот“: застрахователната сума плюс спестовния фонд, из÷ислен към датата на 
смъртта на застрахования. 
2.4.3. при сро÷на рискова застраховка „Живот“: застрахователната сума. 
2.4.4. при застраховка „Живот“ свързана с инвестиöионен фонд – застрахователната сума и стойността на 
притежаваните инвестиöионни дялове, из÷ислена по актуалната öена на дял към първата датата на оöенка на фонда 
след обявяване на събитието пред Застрахователя.  
2.5. Çàñòðàõîâàòåëÿò може да предлага и допълнителни застрахователни покрития ÷рез вклю÷ване на Допълнителни 
пакети към полиöата на Застраховащия. Äîïúëíèòåëíèòå пакети ñå ñêëþ÷âàò ïî æåëàíèå íà Застраховащия è ñðåùó 
çàïëàùàíå íà äîïúëíèòåëíà ïðåìèÿ. 
3. ÈÇÊËÞ×ÅÍÈ ÐÈÑÊÎÂÅ: Посо÷ени са в Раздел IV на Общите условия по застраховки „Живот“ и Общите условия по 
застраховки „Живот“ свързани с инвестиöионен фонд. 
4. ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÀ ÑÓÌÀ - ñóìàòà, çà êîÿòî å ñêëþ÷åí çàñòðàõîâàòåëíèÿò äîãîâîð. Òÿ ñå èçáèðà îò 
Застраховащия. Минималната застрахователна сума зависи от избрания продукт. 
5. ÑÐÎÊ ÍÀ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР å ïåðèîäúò â öåëè ãîäèíè - от на÷алото на договора до падежната дата, 
записана в застрахователната полиöа. Çàñòðàõîâêàòà ñå ñêëþ÷âà çà ñðîê, ñúîáðàçåí ñ âúçðàñòòà íà çàñòðàõîâàíèÿ è 
ñ óñëîâèÿòà íà продукта. 
На÷алото на застраховката е датата, на която първата премия е постъпила по банковата сметка на 
Застрахователя. Отговорността на Застрахователя запо÷ва в 00.00 ÷аса на деня, следващ датата на постъпване на 
премията по сметката на Застрахователя.  
6. ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÀ ÏÐÅÌÈß: 
6.1. Çàñòðàхователната премия е годишна и може да се разсро÷ва на месе÷ни, тримесе÷ни и шестмесе÷ни вноски или 
да се плати еднократно при склю÷ване на договора. Застрахователят може да предлага и продукти с еднократни 
премии.  
6.2. Ðàçìåðúò íà ïðåìèÿòà ñå îïðåäåëÿ îò избрания продукт, ñðîêà íà çàñòðàõîâêàòà, çàñòðàõîâàòåëíàòà ñóìà, 
âúçðàñòòà íà çàñòðàõîâàíèÿ è çäðàâîñëîâíîòî ìó ñúñòîÿíèå; 
6.3. Íà÷èí íà âíàñÿíå íà ïðåìèèòå (ïî êàñîâ èëè áåçêàñîâ ïúò); 
6.4. Ïàäåæ - Застраховащият å äëúæåí äà ñå ãðèæè çà ðåäîâíîòî ïëàùàíå на застрахователните премии íà èëè ïðåäè 
ïàäåæà. Дължимата застрахователната премия (вноска) се плаща на падежа, или най-късно до 24.00 ÷аса на последния 
ден от втория месеö след падежа (двумесе÷ен рисков срок). В противен слу÷ай застраховката става нередовна, като:  
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6.4.1. В слу÷ай ÷е премиите са платени най-малко за две години (или ако са платени 15 на сто или по-голяма ÷аст от 
премиите по застраховката) - застраховката се продължава с намалена застрахователна сума като се 
трансформира в „изплатена полиöа”, която се изплаща само в слу÷ай на смърт или при доживяване на срока й.  
Намалената застрахователна сума се определя на базата на откупната стойност към датата на трансформирането, 
която се приема за еднократна премия за аналоги÷но застрахователно покритие за остатъка от застрахователния 
срок. За дата на трансформирането се смята датата на падежа на първата неплатена премийна вноска. 
6.4.2. В слу÷ай ÷е премиите са платени за период по-малък от две години (или ако са платени по-малко от 15 на сто от 
премиите по застраховката), Застрахователят се освобождава от отговорността си по застраховката, без  
да връща внесените премии. Застрахователният договор се прекратява и застраховката се унищожава поради 
неподдържане. 
7. ÈÇÏËÀÙÀÍÅ ÍÀ ÑÓÌÈ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ: Ïðåòåíöèÿ çà èçïëàùàíå íà ñóìà ïî çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð ñå 
ïðåäÿâÿâà ïèñìåíî îò ëèöåòî, çà êîåòî ñà âúçíèêíàëè ïðàâà ïî òîçè äîãîâîð (ïðàâîèìàùî ëèöå). Ïðàâîèìàùîòî ëèöå 
ïîïúëâà ôîðìóëÿð ïî îáðàçåö íà çàñòðàõîâàòåëÿ è ïðåäñòàâÿ íåîáõîäèìèте äîêóìåíòè, посо÷ени в Раздел XII ÷аст А 
на Общите условия по застраховки „Живот“. 
8. ËÈÕÂÀ (при спестовни и универсални застраховки „Живот“): Реализираният доход от инвестиöии се разпределя 
като допълнителна лихва по застраховки „Живот” в размер, установен с нормативната уредба по застраховане. 
Разпределянето на допълнителна (доходност) лихва се извършва ежегодно за полиöите, действащи към края на 
календарната година.  
9. ÏÐÎÌÅÍÈ ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð: след втората застрахователна година Застраховащият има право на 
промяна. Застраховащият има право да увели÷ава или намалява размера на застрахователната сума. Правото на 
намаляване на застрахователната сума се допуска еднократно през срока на договора, съгласно Общите условия на 
застраховки „Живот“. Застраховащият има право да вклю÷ва, със съгласието на Застрахователя, допълнителни 
пакети, ако не са били избрани при склю÷ване на застраховката. Застраховащият има право да променя 
периоди÷ността на плащане на премиите, избрана при склю÷ване на застрахователния договор. 
10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
Сро÷ен застрахователен договор (за застраховки без спестовен елемент) може да бъде прекратен без неустойки или 
други разноски от всяка от страните с едномесе÷но предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването 
влиза в сила от края на текущия застрахователен период. 
10.1. Откуп  
За смесени, универсални и застраховки „Живот“ свързани с инвестиционене фонд 
10.1.1. Застраховащият има право да прекрати предсро÷но застраховката (Право на откуп), ако от на÷алото на 
периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени вси÷ки премии за този период. 
Изискването да са изминали поне две години не се прилага, когато са платени 15 на сто или по-голяма ÷аст от 
премиите по застраховката. 
10.1.1.1. Îòêóïíàòà ñòîéíîñò íà çàñòðàõîâêàòà å ïðîöåíò îò ìàòåìàòè÷åñêèÿ ðåçåðâ (спестовния фонд ) êúì 
äàòàòà íà îòêóïóâàíå, íàìàëåí ñ âêëþ÷åíàòà äîïúëíèòåëíà ñóìà çà àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè ïî ñêëþ÷âàíå íà 
çàñòðàõîâêàòà (àêâèçèöèîííè ðàçõîäè). Ïðîöåíòúò зависи от избрания продукт. Застраховащият ïîëó÷àâà îòêóïíàòà 
ñòîéíîñò çàåäíî ñ íà÷èñëåíàòà ëèõâà. 
За застраховки свързани с инвестиöионен фонд: 
10.1.1.2. Откупната стойност се из÷ислява , като проöент от стойността на притежаваните инвестиöионни дялове, 
към  дата на подаване на претенöия за откуп пред застрахователя. 
10.2. Частичен откуп  
За смесени, универсални и застраховки „Живот“ свързани с инвестиционен фонд 
10.2.1 2 (две) години след на÷алото на застраховката или когато са платени 15 на сто или по-голяма ÷аст от премиите 
по застраховката, застраховащият има право на ÷асти÷ен откуп, при условие , ÷е няма дължими периоди÷ни премии. 
10.2.1.1.Застраховащият èìà ïðàâî на ÷асти÷ен откуп ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð на база на Спестовния фонд по 
застраховката, ако от на÷алото на застраховката е изминал определен в Условията на съответния продукт период 
от време. 
За застраховки свързани с инвестиöионен фонд 
10.2.1.2. Стойността на ÷асти÷ния откуп се калкулира на база на стойността на притежаваните инвестиöионни 
дялове, из÷ислена към датата на подаване молбата за ÷асти÷ен откуп пред Застрахователя.  
Размерът на изтеглената сума не може да бъде по-голям от 50 (петдесет) проöента от стойността на 
притежаваните инвестиöионни дялове. Задължително условие за правото на ÷асти÷ен откуп е остатъкът от  
притежаваните инвестиöионни дялове по фонд, да бъде не по-малко от 100 (сто) евро след изтеглената сума. 
10.3. Едностранно прекратяване:  
10.3.1. Физи÷еско лиöе, склю÷ило индивидуален застрахователен договор по застраховка „Живот" и застраховка 
„Живот“ свързана с инвестиöионен фонд, със срок пове÷е от 6 месеöа, има право едностранно да прекрати договора в 
срок до 30 дни от датата на сключването му с едностранно писмено изявление, отправено до Застрахователя. 
10.3.2. При договори, склю÷ени върху живота на друго лиöе, застрахованото лиöе може по всяко време да прекрати 
застрахователния договор с едностранно писмено изявление, отправено до Застрахователя. В този слу÷ай, ако 
договорът има спестовна ÷аст и правото на откуп е възникнало, Застрахователят е длъжен да заплати на 
Застраховащия откупната стойност по застраховката. 
11. ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ПО ЗАСТРАХОВКИ „ЖИВОТ“ 
Спазването на данъ÷ните, осигурителни и здравноосигурителни закони на Р България е задължение на клиента. 
Застрахователят не носи отговорност за последствията от тяхното неизпълнение. 
11.1 Застраховка „Живот“ по смисъла на данъчното законодателство 
Определението за Застраховка „Живот“ по смисъла на данъ÷ното законодателство фигурира в Допълнителните 
разпоредби на ЗДДФЛ, §14 - „Застраховки „Живот" са склю÷ваните от застрахователи, лиöензирани съгласно Кодекса 
за застраховането“: 
а) застраховка "Живот", която вклю÷ва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за 
смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по-ранна смърт, /посо÷ена в т. 1, буква "а" и т. 3, буква 
"а" от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането/; 
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б) застраховка с изплащане на анюитети (пенсия или рента) /по т. 1, буква "б" и т. 3, буква "б" от раздел I на 
приложение № 1 от Кодекса за застраховането/. 
11.2 При застраховащ юридическо лице: 
11.2.1 Соöиални разходи 
Когато работодателите използват средствата за соöиални разходи за премии по групови застраховки „Живот“, 
следва да имат предвид, ÷е премиите представляват соöиални разходи само когато са изпълнени едновременно 
следните условия: 
•Застраховката да бъде достъпна и склю÷ена при еднакви условия за вси÷ки работещи по трудов договор или лиöа, 
наети по договор за управление и контрол; 
•Не трябва да има пари÷ни взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на полу÷ените соöиални 
придобивки; 
•Да отговаря на определението на застраховка „Живот“ съгласно данъ÷ното законодателство: (i) застраховка само 
за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст 
или за по-ранна смърт, застраховка „Живот" с връщане на премии или (ii) застраховка с изплащане на анюитети. 
11.2.2.Данъ÷ни ефекти 
Съгласно ЗКПО използваните от работодателя за застраховка „Живот“ соöиални разходи до 60 лв. месе÷но за всяко 
наето лиöе не се облагат с данък върху разходите. Ако вноската по застрахователния договор надвишава тази сума, 
за разликата над 60 лв. се дължи 10% данък. 
От гледна то÷ка на служителите премиите са необлагаеми при тяхното плащане като вноска по полиöа. При 
изплащане на застрахователната сума при изтекъл срок, съгласно ЗДДФЛ, същата се облага с 10% данък за 
застраховки до 15 г. или 7% - за договори със срок над 15 години, върху сумата, съответстваща само на ÷астта от  
премиите, за които е ползвано данъ÷но облек÷ение. 
За служителите възниква отложено данъ÷но плащане за тези вноски, за които са ползвани данъ÷ни преференöии. 
Отложеното плащане на данък позволява на застраховащия да реализира доходност върху внесените суми през срока. 
Последният отложено не плаща данък върху ÷аст от премията, но полу÷ава реална лихва върху нея. 
В слу÷ай на фатално събитие, сумата се изплаща на ползващи лиöа без удържане на окон÷ателен данък, дори при 
ползвани преференöии. 
11.2.3. Осигуровки при соöиални разходи 
При определяне на осигурителни вноски върху разходите за застраховка „Живот“ работодателят следва да съобрази 
изискванията на ÷л. 6 , Глава „Осигурителни вноски и осигурителен доход“ от КСО. Спазването на данъ÷ните, 
осигурителни и здравноосигурителни закони на Р. България е задължение на клиента. Застрахователят не носи 
отговорност за последствията от тяхното неизпълнение 
11.3. При застраховащ физическо лице: 
Съгласно ЗДФЛ годишната данъ÷на основа на застраховащия се намалява с внесените за негова сметка ли÷ни вноски 
за премии по застраховки "Живот в общ размер до 10 % от данъ÷ната основа. 
На падеж в края на срока на застраховката се дължи окон÷ателен данък /съответно 7% за договори над 15г. и 10 % за 
договори под 15г./ върху застрахователната сума, съответстваща само на ÷астта от премиите, за които е ползвано 
данъ÷но облек÷ение. При договори над 15 години на практика лиöето ползва реална преференöия от 3%. 
За физи÷еските лиöа възниква ефект на отложено данъ÷но плащане за тези вноски, за които са ползвани данъ÷ни 
преференöии. Не се облага с данък и полу÷ената допълнителна доходност /лихвите/ по застраховката. 
 За застраховки „Живот“ свързани с инвестиöионен фонд, не се облагат с данък, постигнатите приходи от 
инвестиöии.В слу÷ай на фатално събитие, сумата се изплаща на ползващи лиöа без удържане на окон÷ателен данък, 
дори при ползвани преференöии. 
Застрахованото лиöе дължи 10% окон÷ателен данък при изплащане на откуп; прехвърляне на суми от индивидуална 
партида по партида на трето лиöе; изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облек÷ение в 
договор, за който не може да се ползва данъ÷но облек÷ение. 
12. ДАВНОСТЕН СРОК: Ïðàâàòà ïî çàñòðàõîâàòåëíèÿ äîãîâîð ñå ïîãàñÿâàò ïî äàâíîñò ñ èçòè÷àíå íà ïåò ãîäèíè îò 
íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå. 
13. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ: Äîãîâîðíèòå îòíîøåíèÿ ìåæäó Застраховащия, Застрахователя и çàñòðàõîâàíèòå 
ëèöà ñå óðåæäàò от условията на застрахователния договор, Общите условия на застраховки „Живот“, Кодекса за 
застраховане, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон. Споровете, възникнали във връзка със 
застрахователното правоотношение се разрешават по доброволен ред, а при непостигане на споразумение - от 
компетентен български съд. 
14. ЖАЛБИ И ОПЛАКВАНИЯ: Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби във връзка с 
претенöии за изплащане на застрахователни обезщетения във всяко териториално поделение на Застрахователя (ЦУ, 
главна агенöия, агенöия, офис) в писмена форма или на имейл: clients@dzi.bg. Правилата на „ДЗИ - Животозастраховане“ 
ЕАД за уреждане на претенöии по ÷л. 104, ал. 1 от КЗ са публикувани на интернет сайта на дружеството: www.dzi.bg, в 
секöия „Помощ при щета“(https://www.dzi.bg/bg/помощ-при-щета. 
Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби във връзка със застрахователната дейност пред 
Комисията за финансов надзор и/или други копетентни държавни органи.  
На територията на Република България, споровете свързани с предоставянето на  застрахователни услуги, могат да 
бъдат разгледани извънсъдебно в производство по Алтернативното решаване на спорове /АРС/ пред секторната 
помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите или ÷рез медиаöия.  
Докладът за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД е публикуван на 
интернет сайта на Застрахователя: www.dzi.bg в секöия Корпоративна устой÷ивост (https://www.dzi.bg/bg/за нас/ 
Корпоративна устой÷ивост). 
При продажба на застрахователните продукти, възнаграждението за разпространителя се изплаща от „ДЗИ -   
Животозастраховане“ ЕАД, както следва: 
• Трудово възнаграждение  по реда на КТ за служители на застрахователя, извършващи директни продажби; 
• Комисионно възнаграждение  за застрахователни посредниöи. 
Независимо от естеството на възнаграждението, същото не променя размера на дължимата от потребителя 
застрахователна премия. Приложимият закон спрямо застрахователния договор, склю÷ен съгласно настоящите Общи 
условия, е българският закон. 

mailto:clients@dzi.bg
http://www.dzi.bg/
https://www.dzi.bg/bg/помощ-при-щета

