Застраховка „Злополука“
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ - Животозастраховане“ EАД

Държава: Република България

Продукт: Групова застраховка „Злополука“ на притежатели на дебитни и кредитни карти,
издадени от „ Обединена българска банка“ АД
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
застраховка Злополука на притежатели на дебитни и кредитни карти се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен
договор (Застрахователно удостоверение/сертификат, Общи условия).
Какъв е този вид застраховка?
Групова застраховка Злополука на притежатели на дебитни и кредитни карти е доброволна застраховка злополука,
предназначена за физически лица, притежатели на дебитни или кредитни карти от ОББ АД.
Застраховащ по полицата е „Обединена българска банка” АД, а застрахован е физическо лице, притежател на дебитна или
кредитна карта от „Обединена българска банка” АД, заявило желание за включване към Групова застраховка „Злополука“ и
подписало застрахователно удостоверение/сертификат.
Застраховката осигурява защита срещу събития в резултат на злополука, които могат да имат неблагоприятно въздействие
върху Вашия живот и здраве.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застраховката осигурява защита срещу събития
в резултат на инцидент, които могат да имат
неблагоприятно въздействие върху Вашия живот
и здраве.

 Самоубийство или опит за самоубийство;

Групова застраховка Злополука на притежатели
на дебитни и кредитни карти включва следните
основни покрития с договорени в съответното
удостоверение/сертификат
застрахователни
суми:

 Употреба
на
алкохол,
наркотици,
опиати,
стимулатори, допинг и други психотропни вещества и
породените от тях увреждания на здравето;



Болничен престой вследствие
Злополука до 365 дни.

на

 Трайна пълна неработоспособност
вследствие на Злополука.
 Смърт вследствие на злополука.

При Смърт вследствие на злополука на
притежател на дебитна карта, бенефициент са
законните му наследници, а за всички други
обезщетения
бенефициент
е
самото
застраховано лице.
При Смърт вследствие на злополука или Трайна
пълна неработоспособност вследствие на
Злополука на притежател на кредитна карта
застрахователят изплаща на ОББ АД сума до
размера на дължимите от застрахования суми по
кредитната
карта
към
момента
на
застрахователното плащане и на застрахованото
лице или законните му наследници остатъка до
застрахователната сума (ако има такъв).

 Умишлено извършване или опит за извършване на
престъпление от общ характер;

 Температурни влияния (измръзване,
изгаряния, слънчев или топлинен удар);

слънчеви

 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;
 Застрахователното покритие не включва изплащане
на обезщетения в случай на смърт и/или
нетрудоспособност, възникнали в резултат на
предшестваща нетрудоспособност, физически недъзи
или заболяване;
 Други изключения, подробно описани в Общите
условия на застраховката.
Има ли ограничения на покритието?
!

Не се застраховат лица, навършили 70 години;

!

Застраховат се лица, които са притежатели на
дебитни или кредитни карти.

!

Застрахователни суми и обезщетения се изплащат до
размера на застрахователната сума по съответното
покритие,
посочени
в
застрахователното
удостоверение/сертификат
и
на
съответния
бенефициент, който е посочен в него.

!

Елиминационният период по покритие Болничен
престой вследствие на Злополука е 1 (един) ден.
Елиминационен период е броя последователни дни,
започващи от първия ден, в който Застрахованият е
настанен в Болница, за които дни не се плаща
обезщетение.

Къде съм покрит от застраховката?
На територията на Република България и чужбина.
Какви са задълженията ми?


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?


Премията по застраховката се заплаща годишно.



Премиите се изчисляват в лева и се плащат еднократно за съответния едногодишен период от Застрахованото
лице. Застрахователната премия се събира от левовата разплащателна сметка на Застрахования притежател на
дебитната или кредитна карта.

Кога започва и кога свършва покритието?
 Покритието за всеки Притежател на дебитна или кредитна карта влиза в сила след подписване на
Застрахователно удостоверение/сертификат и след плащане/събиране на първата застрахователна премия.
 Срокът на застраховката е една година, автоматично подновяем за следващ период от една година в рамките на
срока на валидност на картата, както и при подновяването/преиздаването й.
 При застраховки към кредитни карти - при неплащане на годишна премия до датата на падеж, записана в
полицата, покритието се прекратява в 24:00 часа на 30-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан
в полицата срок.
 При застраховки към дебитни карти - при неплащане на годишна премия до датата на падеж, записана в
полицата, покритието се прекратява в 24:00 часа на 60-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан
в полицата срок.
 При прекратяване на договора за ползване на дебитна или кредитна карта;
 Застрахователното покритие се прекратява при пенсиониране (включително и предсрочно пенсиониране),
независимо от причината, като се прекратява само покритието за “Трайна пълна загуба на трудоспособност
(работоспособност) вследствие на злополука”;

 Застрахователното покритие е в сила до навършване на 70 години от застрахованото лице.
Кога мога да прекратя договора?


Вие може да прекратите своята застраховка с писмено изявено желание, не по-късно от 30 (тридесет) дни преди
датата на подновяване на застрахователното покритие за следващ период от 12 месеца.
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