ОФЕРТА
ОТ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД
1. Обект на застраховане са физически и психически здрави, дееспособни лица, български
и чуждестранни граждани, с постоянно местожителство в Република България, на
възраст от 18 до 65 години към датата на застраховането, освен ако не е договорено
друго.
1.(1) Не подлежат на застраховане лица с намалена работоспособност (инвалидност) 50%
и над 50%, психично болни лица.
1.(2) Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните с
повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР, към датата на
сключване на застрахователния договор. Такива лица могат да сключат
застраховката 1 (един) месец след завръщането си.
2. Не се приемат за застраховане лица, които не са попълнили или са отказали да
попълнят документите, имащи отношение към финансова, медицинска и друга
информация, изискана от Застрахователя, служещи за целите на изготвянето на
преддоговорната информация, оценката на застрахователния риск и сключването на
застрахователния договор.
3. За да бъде приет за застраховане кандидатът, Застрахователят извършва оценка на
застрахователния риск на базата на предоставени документи, съдържащи информация,
имаща отношение към естеството и развитието на риска.
4. Срокът на застрахователния договор е 1 година, като срокът се определя така, че при
изтичането му възрастта на застрахованите лица да не надвишава определената за
съответната тарифа пределна възраст, освен ако не е договорено друго.
5. Териториална валидност: Цял Свят за риска Смърт, за останалите – Р България.
За събития причинени от COVID – 19 – Териториална валидност – Р България
6. Сключване на застрахователния договор и предложение за застраховане:
6.(1) Застрахователният договор се сключва въз основа на предложение за застраховане,
подписано от Застраховащия;
(2) Предложението се изготвя в писмена форма, по утвърден от Застрахователя образец;
(3) За група се приемат 10 и повече лица.
7. Покрити рискове, застрахователни суми и обезщетения са описани по-долу:
ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ
Застрахователен

Една година

период :
За риска Смърт териториална валидност цял свят, за останалите рискове – Р
Териториален обхват :

България
За покрити рискове в резултат на COVID-19 застраховката важи само на
територията на Р. България

Вариант1

1

- Смърт от злополука – на ползващите се лица се изплаща
Застрахователната сума;
- Смърт от заболяване вкл. от инфекция с корона вирус – на
ползващите се лица се изплаща Застрахователната сума;
- Дневни пари за болничен престой в резултат на злополука или
заболяване вкл. от инфекция с корона вирус – застрахователят заплаща по
1% от застрахователната сума, избрана за този риск за всеки ден
Покрити рискове:

непрекъснат болничен престой, но не повече от 50 лева на ден, до 20 дни
при еднократен престой, но не повече от 40 дни в застрахователния период;
-

Медицински разходи (медикаменти, прегледи и изследвания вкл.

тест за корона вирус) вследствие на злополука или заболяване вкл. от
инфекция с корона вирус -

застрахователя възстановява извършени

медицински разходи с годишен лимит

до 5% от индивидидуалната

застрахователна сума за този риск, но не повече от 250 лева

Застрахователна
сума

Вариант 1: 2000 BGN за едно застраховано лице
Вариант 2: 3000 BGN за едно застраховано лице
Вариант 2: 5000 BGN за едно застраховано лице
Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните
с повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР, към дата на
сключване на застраховката. Такива лица могат да сключат застраховката 1

Специално условие

(един) месец след завръщането си.

на застрахователя,

За доказване на връзката му с COVID – 19

относно COVID-19

съпътстващи документи, издадени от медицински заведения, като

се представят и всички

неразделна част от тях е положителен резултат за наличие на COVID – 19.
Застрахователните обезщетения и плащания за покрит риск в резултат на
COVID-19 са 50% от обезщетенията за горепосочените рискове.
Годишна

Вариант 1 – 52 лева;

застрахователна

Вариант 2 – 78 лева;

премия за 1 лице с

Вариант 3 – 130 лева

вкл. 2 % данък
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