
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
за застраховка "Живот" на „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД

Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка "Живот" на клиентите на „ФИНТРЕЙД 
ФАЙНАНС“ АД. Пълната договорна информация за този продукт можете да откриете в преддоговорната информация, както 
и в Общите условия на застраховката.

КАКВА Е ТАЗИ ЗАСТРАХОВКА?
Застраховка, целяща да подпомогне клиента с възникналите разходи при често съпътстващи ежедневието му 
ситуации на реална невъзможност от негова страна да подсигурява плащанията по кредита поради инцидент, 
заболяване!

КАКВА МИ Е ПОЛЗАТА ОТ НЕЯ?
Спокойствие и сигурност. Добре е в случай, че човек изпадне в тежка ситуация и изпита затруднение при погасяването 
на кредита си, да има кой да го подпомогне. Именно това представлява програмата, която погасява задължението по 
кредита при настъпване на покрит по нея риск.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

ü Смърт в резултат на заболяване или злополука

ü Трайна загуба на работоспособност над 70% в 
резултат на заболяване или злополука

ü Болничен престой в резултат на злополука

         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 или 
състояние, за което застрахованият е получил 
медицинско консултиране в 3 годишен период преди 
датата на приемане на застраховането;

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

Изчерпателна информация относно изключените 
рискове можете да намерите в преддоговорната 
информация по застраховката, както и в Общите 
Условия към нея.
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КАКЪВ Е РАЗМЕРА НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

ü Смърт в резултат на заболяване или злополука – 
Застрахователната сума. 

ü Трайна загуба на работоспособност над 70% в резултат 
на заболяване или злополука - Застрахователната сума. 

ü Болничен престой в резултат на злополука – 
Застрахователната сума. 

Индивидуалната застрахователна сума се избира от 
застрахованото лице и може да бъде в диапазона от 500 
до 5 000 лв.

КОЛКО СТРУВА? КАК СЕ ПЛАЩА?

Застрахователната премия е еднократна, като се заплаща при сключване на застраховката и е в размер на: 

Застрахователна сума
Вноскови кредити Кредитна линия

двуседмични периоди
6 месеца 12 

месеца6 12 24
500 лв. 5,70 лв. 10,70 лв. 20,70 лв. 13,20 лв. 25,70 лв.

1 000 лв. 10,70 лв. 20,70 лв. 40,70 лв. 25,70 лв. 50,70 лв.
1 500 лв. 15,70 лв. 30,70 лв. 60,70 лв. 38,20 лв. 75,70 лв.
2 000 лв. 20,70 лв. 40,70 лв. 80,70 лв. 50,70 лв. 100,70 лв.
2 500 лв. 25,70 лв. 50,70 лв. 100,70 лв. 63,70 лв. 125,70 лв.
3 000 лв. 30,70 лв. 60,70 лв. 120,70 лв. 75,70 лв. 150,70 лв.
3 500 лв. 35,70 лв. 70,70 лв. 140,70 лв. 88,20 лв. 175,70 лв.
4 000 лв. 40,70 лв. 80,70 лв. 160,70 лв. 100,70 лв. 200,70 лв.
4 500 лв. 45,70 лв. 90,70 лв. 180,70 лв. 113,20 лв. 225,70 лв.
5 000 лв. 50,70 лв. 100,70 лв. 200,70 лв. 125,70 лв. 250,70 лв.
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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 необходимо да попълните „Претенция за изплащане на обезщетение“. 

Формулярът можете да получите:
● от Вашия застрахователен агент
● 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 общите условия на 
застраховката.

3. В срок 15 дни Застрахователя ще Ви информира на 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?
Полицата се сключва за срок от 6 месеца или 12 месеца за кредитните линии и срок от 6, 12 или 24 
двуседмични периода за вносковите кредити и е с начало от 00.00 ч. на деня посочен за начало в 
застрахователния сертификат. Крайната дата е 24.00 часа деня посочен за край в застрахователния 
сертификат.

„ЕВРОИНС ЖИВОТ“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, вписан в търговския регистър и регистъра 
на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията (www.brra.bg) с ЕИК: 175436411, е лицензиран застраховател, съгласно Решение на Комисия за 
финансов надзор № 1601-ЖЗ от 12.12.2007 г. 

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАН?

Всяко физическо лице на възраст между 18 и 74 години към началото на застрахователното покритие и на 75 
години към момента на изтичането му.

КАКВА E ТЕРИТОРИАЛНАТА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Покритието за всички рискове е активно на територията на цял свят. 


