
СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ  НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ  

ЗА ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” С ПОКРИТИЕ ЗА СМЪРТ ОТ  
ЗАБОЛЯВАНЕ И ВРЕМЕННА ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА  

ИНФЕКЦИЯ С COVID -19  
  

1. Обект на застраховане по смисъла на тези Специални условия са физически и психически здрави, 

дееспособни лица, български и чуждестранни граждани, с постоянно местожителство в Република 

България, на възраст от 18 до 65 години.  

1.(1) Не подлежат на застраховане лица с намалена работоспособност (инвалидност) 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. .   

1.(3) Застрахователното покритие за всички рискове свързани с COVID – 19 влиза в сила след 

изтичането на отлагателния период, който е 7 дни от началото на полицата/анекса.  

2. Срокът на застрахователния договор е 6 месеца, като срокът се определя така, че при изтичането 

му възрастта на застрахованото лица да не надвишава 65 години.  

3. Териториална валидност: Цял Свят за риск Смърт, за останалите – РБългария.  

За всички събития причинени от COVID – 19 – Териториална валидност – Р България.  

4. Сключване на застрахователния договор:  

4.(1) Застрахователният договор се сключва при сформиране на група от минимум 10 лица.  

5. Покрити рискове, застрахователни суми и обезщетения са описани по-долу:  

  

ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ  

Застрахователен период:  6 месеца  

  

Териториален обхват:  

За риск „Смърт“ от заболяване - териториална валидност Цял Свят.  

За рисковете „Смърт“ и „Временна загуба на работоспособност“, вследствие на 

инфекция от COVID-19 застраховката важи само на територията на Р България.  

  

  

  

  

Покрити рискове:  

- Смърт от заболяване вкл. от инфекция с корона вирус – на законните 

наследници се изплаща застрахователната сума;  

- Временна загуба на работоспособност за времето на болничен престой при 

установяване на инфекция с COVID-19 – застрахователят изплаща 1 500 лева (без 

ограничение в дните);  

- Временна загуба на работоспособност за времето на домашно лечение при 

установяване на инфекция с COVID-19 – застрахователят изплаща 1 000 лева (без 

ограничение в дните);  

Застрахователна сума:  10 000 BGN за едно застраховано лице  



  

  

Специално условие на 

застрахователя, относно  

COVID-19  

Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните с 

повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР. Такива лица могат 

да сключат застраховката 1 (един) месец след завръщането си. Застрахователното 

покритие за всички рискове свързани с COVID – 19 влиза в сила след изтичането 

на отлагателния период, който е 7 дни от началото на полицата/анекса.  

За доказване на настъпило събитие вследствие на инфекция от COVID – 19, се 

представят и всички съпътстващи медицински документи, издадени от 

медицински заведения, като неразделна част от тях е положителен резултат от 

PCR тест за наличие на COVID – 19.  

Годишна застрахователна 

премия за 1 лице с вкл.  

ОФ  

  

95,00 лева  

  

Изготвил: Валентина Градинарска,  

Главен изпълнителен директор на „Животозастрахователен институт“ АД  

  

За допълнителна информация може да се обърнете към Любомир Григоров +359 888 818 995; 

grigorov@generalbroker.eu 


