Застраховка „Разни финансови загуби“
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „ДЗИ - Общо застраховане“ EАД

Държава: Република България

Продукт: Застрахователната програма „VIVACare“, застраховка „Разни финансови загуби“
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 групова
застраховка „Разни финансови загуби” се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Общи
условия, Предложение - въпросник).
Какъв е този вид застраховка?
Групова застраховка „Разни финансови загуби“ е доброволна застраховка, предназначена за „Българска
телекомуникационна компания" ЕАД.
Застраховани са физически лица, които са абонати и потребители на услуги по Договор за електронни съобщителни услуги
с „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (VIVACOM).
Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застрахователната
програма
„VIVACare“,
застраховка „Разни финансови загуби” осигурява
защита срещу финансови затруднения при
заплащане на електронни услуги от VIVACOM в
резултат
на
нежелана
безработица
или
неправомерно ползване на SIM карта.

Не се изплаща обезщетение за безработица в
резултат на:

Групова застраховка „Финансови загуби” покрива:
✓ Безработица в резултат на уволнение при
условията на:
✓ чл. 328, ал. 1, т.1-8 и т.11 от Кодекса на
труда;
✓ чл. 106, ал. 1, т.1 и т. 2 и чл. 107, ал.1, т. 6 от
Закона за държавния служител;
✓ прекратяване на други трудови или служебни
правоотношения, приравнени към горните;
✓ прекратяване на договор за управление на
търговско дружество.
В случай на безработица се изплаща по 1 (една)
средна месечна сума по застрахованата клиентска
сметка за всеки едномесечен период, включително
за срока на отлагателния период, но не повече от
100 лв. на месец и за не повече от 6
последователни месеца за едно застрахователно
събитие на всеки 1- годишен период.
Средна месечна сума по застрахована клиентска
сметка е средно аритметичната сума от последните
3 (три) начислени фактури, но не повече от 100 (сто)
лева. В случай че няма все още 3 издадени
фактури, се взима средно аритметичната сума на
последните 2 (две) фактури. В случай че фактурата
е една, се взима нейната стойност.
✓ Злоупотреба със SIM карта, собственост на
застрахования, при противозаконно отнемане и
използването й от трето лице, довело до
натрупани разходи по Застрахована клиентска
сметка.
Изплащат се натрупаните в рамките на 24 часа
преди момента на блокиране на SIM картата
разходи в размер на 5 лв., но не повече от 100 лв.
за едно събитие в рамките на всеки 1-годишен
период.

 Подадено от застрахованото лице предизвестие
за прекратяване на трудовия договор;
 Прекратяване на трудовия договор по взаимно
съгласие;
 Връчено от работодателя предизвестие за
прекратяване на трудовия договор преди влизане
в сила на застрахователното покритие;
 Дисциплинарно уволнение;
 Напускане без предизвестие;
 Други изключения, подробно описани в Общите
условия на застраховката.
Има ли ограничения на покритието?
По покритие „Безработица“ могат да бъдат
застраховани лица, които отговарят на следните
условия:
!

Да са предоставяли работната си сила по
безсрочно правоотношение - трудово, служебно
или приравнено на него, включително изпълнител
по договор за управление на търговско
дружество, най-малко три месеца и не са
подавали предизвестие за прекратяване на
правоотношението;

!

Да не са сезонни работници;

!

Да не са пенсионирани лица;

!

Да не са самонаети лица;

!

Не се разглеждат застрахователни претенции и
не се дължат обезщетения, при които
средномесечната сметка е равна или по-малка от
5.00 лв.;

!

Застрахователно обезщетение се изплаща след
изтичане на изчаквателен и отлагателен период.
Изчаквателен период е период от време, в
рамките на който не се покрива принудителна
загуба на работа и не се дължи застрахователно
обезщетение.

Отлагателен период е период, който започва да
тече само след възникване на застрахователно
събитие и при условие, че е изтекъл
изчаквателният
период.
Застрахователните
обезщетения се изчисляват и заплащат след
изтичане на отлагателния период.

Къде съм покрит от застраховката?
✓

На територията на Р България и по отношение на безработица вследствие прекратяване на трудови
правоотношения и приравнените към тях, сключени в Р България съгласно българското законодателство.

Какви са задълженията ми?
•

Да отговорите на всички, поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна,
вярна и изчерпателна информация;

•

Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства;

•

Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорения срок;

•

Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие;

•

Да предоставите необходимите документи в случай на настъпване на застрахователно събитие.

Кога и как плащам?
•

Застрахователната премия се заплаща всеки месец заедно със заплащането на съответната месечна фактура,
издадена съгласно договора за електронна съобщителна услуга с VIVACOM.

•

Застрахователната премия може да бъде платена до края на гратисния период от 90 дни.

Кога започва и кога свършва покритието?
•

Покритието започва в деня и часа, посочен за начало в застрахователния сертификат;

•

Периодът на застрахователното покритие за всеки един застрахован е равен на продължителността на
действие на договора за електронна съобщителна услуга с VIVACOM;

•

Индивидуалното застрахователно покритие се прекратява на най-ранната от следните дати:
- от 00.00 ч. на деня, следващ деня на закриване на застрахованите клиентски сметки;
- от 00.00 ч. на деня, следващ последния ден на гратисния период за заплащане на дължимата
застрахователна премия, ако същата не бъде платена;
- от 24.00 часа на деня, за който застрахованият е изразил едностранно желание за прекратяване на
индивидуалното застрахователно покритие;
- за покритието „Злоупотреба със SIM карта“ - при навършване 75 годишна възраст на застрахования;
- за покритието „Безработица“ – от 00.00 часа на деня, следващ датата, на която
пенсионира.

застрахованият се

Кога мога да прекратя договора?
•

Вие може да прекратите своята застраховка по всяко време, като.изпратите едномесечно писмено
уведомление до Застрахователя.

•

Други възможности за прекратяване са посочени в Общите условия на продукта.
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