
Рискова застраховка „Живот“ 
Информационен документ за застрахователен продукт

Дружество: „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ЕАД
регистрирано в Република България, лиценз № № 1601-ЖЗ от 12.12.2007 г.

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
застраховката се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Общи условия, Въпросник).

КАКВА Е ТАЗИ ЗАСТРАХОВКА?

Рискова застраховка „Живот“ осигурява застрахователна защита за Вас, Вашите близки, работници и служители
и финансова подкрепа при загуба на живот или при настъпване на трайна неработоспособност в срока на
договора. Обхватът на застраховката може да се разшири в зависимост от личното предпочитание на клиента,
като се включи избираемото покритие, посочено в раздел „Какво покрива застраховката ?“

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:
ü Смърт в резултат на заболяване

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

ü Смърт в резултат на злополука

ü Трайна загуба на работоспособност в резултат на 
заболяване или злополука

ü Временна загуба на работоспособност

ü Хоспитализация в резултат на заболяване или 
злополука

ü Следхоспитализационно възстановяване в 
резултат на заболяване или злополука

ü Обезщетение при хирургически операции в 
резултат на заболяване или злополука

ü Обезщетение при фрактури и изгаряния

ü Второ лекарско мнение

КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
✗ Ако застрахователното събитие е причинено 

умишлено от застрахования, както и при
участие в сбиване от страна на 
застрахования, други събития, настъпили в 

следствие излагане на опасност, самонадеяност или 
груба небрежност от страна на застрахования;

✗ В случай че събитието е настъпило в резултат от 
предварително съществуващо заболяване;

✗ В случай че събитието е настъпило докато 
застрахованото лице е било под въздействието на 
наркотици или алкохол;

✗ управление на моторно превозно средство без 
необходимото свидетелство за управление и/или 
употреба на алкохол от водача на моторното превозно 
средство;

✗ вследствие душевно, нервно или психично разстройство
✗ при участие във всякакви скоростни състезания с 

моторни или безмоторни превозни средства 
(сухопътни, водни, въздушни), както и подготовка за 
такива състезания независимо дали участието е станало 
на обозначено за целта трасе или извън него, ако не е 
уговорено друго в Застрахователния договор

Изчерпателна информация относно изключените рискове 
можете да намерите в предоговорната информация или 
Общите условия на застраховката. 
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КАКЪВ Е РАЗМЕРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

В случай на настъпване на Смърт на законните наследници се изплаща застрахователната сума;

В случай, на Трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице се изплаща % от застрахователната 
сума, равен а % определена от ТЕЛКБНЕЛК неработоспособност или цялата застрахователна сума. 

В случай на Временна неработоспособност в зависимост от продължителността на застрахованото лице се изплаща % 
от застрахователната сума или фиксирано обезщетение за всеки ден на неработоспособност. 

В случай на Хоспитализация на застрахованото лице се изплаща фиксирано обезщетение за всеки ден на престой в 
болница

В случай на хирургически операции, фрактури или изгаряния на застрахованото лице се изплаща % от 
застрахователната сума
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КАКВА ТЕРИТОРИАЛНАТА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?
Покритието за риска Смърт е активно на територията на цял свят, а за всички допълнителни покрития само 
на територията на Европейски съюз. 

КАКВО ДА ПРАВЯ В СЛУЧАЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?- СТЪПКИ

При настъпване на застрахователно събитие Ви съветваме възможно най-бързо да се свържете 
със Застрахователя на телефон 0700 89 039 за да получите указания относно необходимите Ви документи 
и процедура по предявяване на претенция. Процедурата можете да намерите и на сайта www.euroinslife.bg, 
раздел „Документи“

УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
В срок до 14 календарни дни след настъпване на застрахователно събитие, застрахованият или неговите 
наследници са длъжни да уведомят Застрахователя по един от следните начини:
● на телефон 0700 89 039
● на сайта на Застрахователя: www.euroinslife.bg;
● на място в офиса на Застрахователя: гр. София, бул. “Христофор Колумб“ №43 

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ
1. За да предявите претенция е необходима да попълните „Претенция за изплащане на обезщетение“. 

Формулярът можете да получите:
● във всеки офис на ВИВА КРЕДИТ 
● да ви бъде изпратен на електронна поща
● на място в офиса на застрахователя
● да го изтеглите от сайта на застрахователя на адрес  www.euroinslife.bg, раздел „Документи“

2. Попълнената претенция, заедно с необходимите документи се изпращат с писмо с обратна разписка или 
куриерска услуга до адреса на Застрахователя: гр. София, бул. “Христофор Колумб“ №43 до ЕВРОИНС 
ЖИВОТ. Пълен списък на необходимите документи можете да намерите описан в Претенцията за 
изплащане на обезщетение.

3. В срок 14 дни Застрахователя ще Ви информирана посочените от вас координати за решението си.

КАКВО ДА ПРАВЯ АКО НЕ СЪМ УДОВЛЕТВОРЕН ОТ РЕШЕНИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?
Застрахованият или Ползващото лице могат да възразят срещу определения размер на обезщетението или
срещу евентуален отказ на плащане на такова. Това може да стане чрез подаване на жалба на адреса на
Застрахователя, посочен по-горе, до 30 дни след узнаване на решението, но в рамките на давностния срок
на застрахователния договор.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застрахователното покритие е с начало 00:00 часа на деня записан за начало в застрахователната полица и 
край 24:00 часа на деня посочен за край.

КОГА И КАК СЕ ПЛАЩА?
Застрахователната премия се определя за целия период на застраховката и се заплаща предварително
преди началото на всеки застрахователен период. Застрахователната премия може да е еднократна,
годишна, три месечна или месечна и се заплаща при подаване на предложението за застраховане или най-
късно до датата, определена за начало на застрахователния договор.

Плащането може да се извърши чрез банков превод, E-pay или чрез интернет страницата на застрахователя:
www.euroinslife.bg
В застрахователната премия са включени всички разходи на застрахователя, в това число разходите за дейността по
разпространението на застрахователния продукт.

КАК МОГА ДА ПРЕКРАТЯ ДОГОВОРА?
Застраховащият има право едностранно да прекрати застрахователния договор в срок до 30 дни от датата на 
получаване на застрахователната полица и всички останали документи, като отправи до застрахователя 
едностранно писмено искане.
Застрахователният договор може да се прекрати предсрочно с едномесечно писмено предизвестие.

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Застраховащият трябва да осигури цялата информация за сключване на застрахователния договор 
и да го подпише.

Застрахователната премия или съответната разсрочена вноска, трябва да бъдат платени изцяло.
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