На вниманието на:
Регионална колегия на "Български зъболекарски съюз" - Пловдив
ОФЕРТА
за сключване на групова рискова застраховка „Живот“
Уважаеми Дами и Господа,
ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД има удоволствието да Ви предложи
настоящата оферта за сключване на групова рискова застраховка „Живот“ на Вашите работници и
служители.
Покрити рискове и застрахователни плащания
1. При смърт, вследствие на злополука или професионално заболяване, на законните наследници се
изплаща застрахователната сума.
2. При смърт, вследствие на ПТП, на законните наследници се изплаща двойният размер на
застрахователната сума.
3. При смърт, вследствие на „Злокачествени тумори“(всички видове), „Мозъчен удар“ (Инсулт),
„Сърдечен удар“ (Инфаркт на миокарда) на наследниците се изплащат 1 000 лева.
4. При трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука или общо заболяване над 70% на застрахования се изплаща застрахователната сума, като процента на загубената работоспособност се
определя от ТЕЛК (ЗМК).
5. При временна загуба на работоспособност вследствие на заболяване или злополука за непрекъснат
период от 29 до 59 дни на застрахования се изплащат 300 лева, а за непрекъснат период над 59 дни на
застрахования се изплащат 600 лева.
6. При смърт на застрахования вследствие на заболяване, обявено за епидемия или пандемия се
изплаща застрахователната сума в размер на 1 500 лева.
7. Дневни пари при болничен престой, наложен от злополука, заболяване или раждане – на
застрахованото лице се изплащат по 10 лева за всеки ден болничен престой за не повече от 30 дни в
рамките на една застрахователна година и при наличие на поне 3 дни непрекъснат престой в стационар.
При хоспитализация в интензивно отделение плащанията се удвояват (по 20 лева за ден престой)
8. Фиксирана сума в случай на рехабилитация, наложена от злополука, професионално и общо
заболяване – на застрахованото лице се изплащат 150 лева в случай на предписана и извършена
рехабилитация, наложена от злополука, довела до болничен престой и извършена в лицензирано
лечебно заведение. Сумата се изплаща, ако рехабилитацията е предписана и извършена в рамките на 6
седмици от датата на проведеното болнично лечение.
9. Фиксирана сума в случай на диагностицирано заразяване със СПИН/HIV или Вирусен Хепатит по
време на работа, в рамките на срока на договора – на застрахованото лице се изплащат 1 500 лева.
10. При диагностициране на „Злокачествени тумори“ (всички видове), „Мозъчен удар“ (Инсулт),
„Сърдечен удар“ (Инфаркт на миокарда), на застрахованото лице се изплащат 1 000 лева.
Заболяването трябва да е диагностицирано за първи път по време на срока на договора.
11. Фиксирана сума при фрактура, довела до счупване на кост –на застрахованото лице се изплаща сума
в размер на 250 лева.

Премийна таблица
Застрахователна
Застрахователна
Застрахователна
премия за едно лице
премия за едно лице
Обща премия за
Брой лица
сума на лице
за покритите рискове за покритите рискове
групата
от т.1 до т.6 (лева)*
от т.7 до т.10 (лева)*
1 500
5.58
4.20
- лв.
Обща премия за групата след приложена 5% отстъпка:
- лв.
Данък върху застрахователната премия:
- лв.
Вноска върху обезпечителен фонд:
- лв.
Общо дължима сума:
- лв.
* Като част от премията по полицата е дължима вноска за Обезпечителен фонд в размер на 0,70
лева (седемдесет стотинки) за всяко застраховано лице. Задължението за събиране на вноската, както и
нейния размер са определени в чл. 311и от Кодекса за застраховането.
** Данък върху застрахователната премия за покритията от т. 6 до т. 10 в размер на 2% (два
процента) от застрахователната премия. Размерът на данъка се определя законово и може да бъде променен
в срока на действие на полицата, при промяна на законодателството.
Общи положения
1.
2.
3.
4.

Застрахователният договор се сключва за сметка на работодателя.
Застрахователната премия се плаща еднократно или разсрочено на равни вноски.
Срокът на застраховката е една година.
Тази застраховка се сключва на база подаден списък на застрахованите лица, съдържащ трите имена и
ЕГН /дата на раждане за чужденците/.
Други условия касаещи епидемии и пандемии

1. Застраховката покрива събития с лица и над 65-годишна възраст.
2. Епидемии и/или пандемии по настоящата застрахователна полица са покрити на територията на
Република България.
3. Застрахователят не дължи застрахователно плащане в случаите, когато събитието е настъпило:
вследствие неспазване или нарушаване на наложена карантина или ограничителни мерки, въведени на
територията на страната;
 в резултат на умишлено заразяване;
 преди началото на индивидуалното застрахователно покритие;
 вследствие на самолечение.
Приложения към офертата
1. Приложение №1 - Общи условия по групова застраховка „Живот“, приложими за покритите рискове от
т.1 до т.6 включително.
2. Приложение №2 - Общи условия по застраховки „Злополука“ и „Заболяване“, приложими за покритите
рискове от т.7 до т.11, без т.10.
3. Приложение №3 - Общи условия по застраховка „Критични болести“, приложими за покрития риск
т.10.
4. Приложение №4 - Преддоговорна информация.
5. Приложение №5 - Информационен документ.
При възникване на допълнителни въпроси и изисквания сме готови да ги обсъдим с Вас по всяко
време на телефон 032/503 403 и 0884 06 45 29. При желание от Ваша страна бихме могли да предоговорим
увеличение на лимитите при съответното завишение на премията.
Надяваме се, че нашата оферта ще представлява интерес за Вас.
С уважение:
Мария Иванова
Дирекция „Краткосрочно застраховане“

