
Начин плащане:  

 - Плащането в брой на застраховката се извършва предварително в офиса на СРК на БЗС на адрес: гр. 
София, ул. „Райко Даскалов“ № 1Б .  

 - Плащането по банков път на застраховката се извършва по сметката на ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД  
в банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД  IBAN BG30UNCR70001523828402 BIC: UNCRBGSF. 
 
- При извършването на банков превод, наредителят трябва да вписва изрично следните реквизити в 
основанието за плащане: три имена на застрахованото лице;ЕГНи/или УИН номер,под който фигурира 
в членския списък на СРК на БЗС . 
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР не носи отговорност за издаване на сертификат при некоректно 
извършени преводи(не са попълнени всички горепосочени данни) от страна на членовете на СРК 
на БЗС. 

 
 - Получаването на вече изготвените сертификати ще се извършва на посочен от денталния лекар имейл 
или в офиса на СРК. 

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 

- Застраховката се заявява в офиса на СРК като се заплаща предварително(в брой или по банков път) 
при заявяването. Заявителят трябва да предостави информация относно лимитите на отговорност, 
за които желае да се застраховха, началото на застрахователното покритие и адрес на електронната 
си поща. 

- Изготвя се застрахователен сертификат с валидност до 05.01.2021 г. в рамките на три работни дни от 
удостоверяване на плащането. 

- Началото на покритието за всеки един член, ще бъде съобразено с дата на изтичане на предходната 
застраховка, ако има такава или друга договорена дата вписана при заявяването. 

- Сертификатът се изпраща по имейл или се оставя за вземане от офиса на СРК. 

 - За лекари по дентална медицина, чиито застраховки изтичат след март 2020 г. и имат желание да се 
включат към колективната застрахователна полица е разработена краткосрочна тарифа, така че 
затраховката им да бъде валидна до края на колективната застрахователна полица: 

Вариант 1: Задължителни Лимити на отговорност за всяко едно лице: 30 000 лева за едно събитие; 60 
000 лева в агрегат за срока на застраховката: 

- до 3-ия месец от начото на застраховката - 29.07 лв. 
- след 3-ия до 6-ия месец на застраховката - 26.16 лв. 
- след 6-ия до 9-ия месец назастраховката - 23.26 лв. 
- след 9-ия до 12-ия месец на застраховката - 14.54 лв. 

Вариант 2: Доброволни Лимити на отговорност за всяко едно лице: 50 000 лева за едно събитие; 100 000 
лева в агрегат за срока на застраховката: 

- до 3-ия месец от начото на застраховката - 44,98 лв. 
- след 3-ия до 6-ия месец на застраховката - 40,48 лв. 
- след 6-ия до 9-ия месец на застраховката - 35,98 лв. 
- след 9-ия до 12-ия месец на застраховката - 22,49 лв. 


