
 

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява 

индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за групова 

рискова застраховка „Живот“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (заедно с Общи условя, Специални 

условия, Предложение - въпросник). Какъв е този вид застраховка?  

Групова рискова застраховка „Живот“ осигурява гарантирана застрахователна защита при загуба на живот, загуба на 

неработоспособност и диагностициране на особено тежка заболяване, в срока на договора. 

Обхватът на застраховката може да се разшири, като се включи застрахователно покритие и за други събития, свързани с 

живота, здравето и/или телесната цялост на застрахования. 

  
Какво покрива застраховката?  

  
Застраховката осигурява защита срещу събития в 

резултат на инцидент или заболяване, които могат 

да имат неблагоприятно въздействие върху Вашия 

живот и здраве.  

Групова рискова застраховка „Живот“ включва 

следните покрития:  

Основно покритие:  

 Инвалидност вследствие на злополука;  

 Смърт вследствие на злополука или заболяване;  

Допълнителни покрития: 

 Смърт от злополука  

 Инвалидност над 50% от злополука 

 Инвалидност над 50% от злополука, общо или 

професионално заболяване 

 Временна неработоспособност от злополука 

 Временна неработоспособност от злополука, 

общо или професионално заболяване 

 Особено тежки заболявания  

  Разходи за погребение  

Какво не покрива застраховката?  

  

 Самоубийство или опит за самоубийство;  

 Умишлено извършване или опит за извършване на 

престъпление от общ характер;  

 Употреба на алкохол, наркотици, опиати, 

стимулатори, допинги и други психотропни 

вещества и породените от тях увреждания на 

здравето (включително злополуки, 

пътнотранспортни произшествия, травми и 

наранявания);  

 Температурни влияния (измръзване, слънчеви 

изгаряния, слънчев или топлинен удар), доколкото 

не са наложени от овладяване на последствията 

от злополука;  

 Други събития, настъпили вследствие на 

умишлено предизвикано от Вас сбиване, 

умишлено самонараняване или съзнателно 

излагане на опасност, освен в случаите на 

самоотбрана, спасяване на човешки живот или 

имущество;  

 Умишлени действия срещу Вас от страна на лице, 

което би имало права да получи застрахователно 

плащане;  

 Заболяване, диагностицирано преди началото на 

застраховката;  

 Заболявания, определени за пандемии от 

Световната здравна организация.  

 Неспазване на лекарските предписания за 

лечение; дните болничен отпуск не са ползвани 

реално;  

 Профилактика, балнеолечение и 

рехабилитационни услуги;  

 Събития, настъпили вследствие на упражняване 

на опасни спортни занимания или хобита;  

 Други изключения, подробно описани в Общите 

условия на застраховката.    

  

  

  
  

Застраховка 

  

„ Живот “ 
  

Информационен документ за застрахователния продукт 
  

Дружество:  „ ДЗИ  -   Живото застраховане “ EАД 
  

Продукт:  Групова  рискова  застраховка  „ Живот “ +              

  

Държава:  Република  България   

  



  

Къде съм покрит от застраховката?  

  

  На територията на Република България и целия свят;  

Какви са задълженията ми?  

  

• Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна, 

вярна и изчерпателна информация;  

• Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства;  

• Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорения срок;  

• Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие;  

• Да предоставите необходимите документи в случай на настъпване на  застрахователно събитие.  

Кога и как плащам?  

  

 Вие може да заплатите Вашата застрахователна премия по банков път; 

Кога започва и кога свършва покритието?  

  

• Периодът на застрахователното покритие е периодът, в който Застрахователят носи риска по застраховката.  

• Начало: 00.00 часа на датата, посочена за начало в застрахователната полица и при условие, че 

застрахователната премия е платена в уговорения срок. 

• Край: 24.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица за край на застраховката.  

• Застрахователят прекратява застрахователното покритие, когато дължимата месечна премия не е платена в 15-

дневен срок, след настъпване на падежната дата.  

 

  

Кога мога да прекратя договора?  

Договорът се прекратява: 

•  След изтичане на срока на застраховката; 

•  С едностранно изявление от застраховащия до застрахователя при отпадане на застрахователния интерес; 

•  По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;  

 Къде мога да предявя претенция за изплащане на суми? 

• Във всеки офис на ДЗИ Животозастраховане ЕАД. 
 

    www.dzi.bg  clients@dzi.bg  

 Има ли ограничения на покритието?  

  

! Застраховат се само лица на възраст от 18 до 64 

години. 

!  Не се застраховат лица: 

• С инвалидност над 50 %;  

• Навършили 65 години; 

• Малолетни или лица, поставени под запрещение, с 

покритие за случай на смърт. 


