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 Продукт:  Банкови кредити

Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в общите условия за 
застраховане на банкови кредити, застрахователната полица и останалите документи, които са 
неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Това е доброволна застраховка, предназначена за банки, които извършват дейност на територията на 
Република България.

 √  инвестиционен кредит;
 √ кредит за оборотно финансиране;
 √ експортен кредит;
 √ ипотечен кредит;
 √ земеделски (селскостопански) кредит;
 √ друг вид кредит, който може да бъде 

застрахован съгласно действащото 
законодателство.

 
 √ Покриват се финансови загуби на 

застрахования, настъпили вследствие 
на пълно или частично неплащане 
на изискуема и безспорна сума по 
застрахования кредит или на отделна 
погасителна вноска по него, дължащо се 
на забавяне на плащането от страна на 
кредитополучателя за период, по-дълъг от 
гратисния период.

 √ „Гратисен период” е период, който има 
отлагателно действие на заплащане на 
главницата и/или договорната лихва, 
съгласно погасителния план на кредита.

 √ Гратисният период обичайно е 30 дни, 
освен ако страните не уговорят друго в 
полицата.

 √ Застраховката може да се сключи и за 
портфейл от хомогенни кредити със сходен 
риск.

Не се застраховат договори за кредит:Обект на застраховане може да бъде:
 x по които кредитополучател е физическо 

лице;

 x по Закона за потребителския кредит;

 x по които към датата на предоставянето 
им кредитополучателят или лице, 
което го контролира, е в състояние на 
неплатежоспособност или в процедура по 
ликвидация, вливане, сливане, разделяне 
или отделяне;

 x по които към датата на предоставянето им 
е поискано откриване на производство по 
несъстоятелност на кредитополучателя 
или на лице, което го контролира;

 x във връзка с които не са били учредени/
предоставени всички форми на 
обезпечение, посочени в застрахователната 
полица; 

 x сключени в нарушение на закона;

 x по които едно или повече от обезпеченията 
и/или записите на заповед са учредени/
издадени при нарушение на законовите 
разпоредби;

 x по които са извършени каквито и да 
било промени след сключване на 
застрахователната полица, без изрично, 
предварително писмено съгласие на 
застрахователя.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?



 √ Покритието е валидно само на територията на Република България.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Какви са задълженията ми?

Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало в срока на 
полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея 
при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 ч. на деня, посочен за край в полицата. 

Кога започва и кога свършва покритието?

В полицата се договаря начина на плащане — еднократно, преди влизане в сила на полицата, 
или на вноски. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно 
на датата на падеж, посочена в полицата. 
Дължимата сума може да бъде платена на „ЗД ЕВРОИНС“ АД: 

 ! Отговорността на застрахователя е 
до размера на главницата и първите 
две просрочени месечни плащания 
на договорна лихва по условията на 
застрахования договор за кредит, освен ако 
е уговорено друго.

Има ли ограничения на покритието?

 • При сключване на застраховката трябва да обявите писмено пред застрахователя всички 
обстоятелства, които са Ви известни или трябва да Ви бъдат известни, както и всички 
обстоятелства, за които застрахователят е поставил писмено въпрос.

 • Да уведомявате незабавно писмено застрахователя за всяко обстоятелство, което е свързано 
със застрахования договор за кредит или с обхвата на дейност на застрахования; 

 • Да представите на застрахователя екземпляри от всички анекси, допълнителни споразумения 
и изявления към договора за кредит и към договорите/изявленията за учредяване на 
обезпеченията към договора за кредит.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва да: 
 ² предприеме всички необходими мерки за предотвратяване и/или намаляване на 
загубите, в това число да прекрати по-нататъшно кредитиране на кредитополучателя;

 ² предприеме всички необходими мерки за съхраняване на гаранциите и обезпеченията 
на своите вземания и осигуряване на възможни допълнителни обезпечения

 • директно (в брой или по банков път) или:
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

По взаимно съгласие на страните или едностранно от всяка от страните с писмено 
предизвестие от най-малко един месец.

Как мога да прекратя договора?


