Застраховка Злополука и Заболяване
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: „Фи Хелт Застраховане” АД, Република България,
притежаващо разрешение за извършване на застрахователна дейност
№ 431-ОЗ/13.06.2013г. от Комисия за финансов надзор (КФН)
Продукт: застраховка „Спокойствие с FiHealth”
Този документ съдържа обобщена информация за застраховка „Злополука и заболяване“ („Застрахователния
продукт“ или „Застраховка“) предлаган от Застрахователя.
Пълната преддоговорна и договорна информация относно застрахователния продукт се намира в други
предоставени към настоящия формуляр документи.

Какъв е видът на застраховката?
Застрахователен продукт, който осигурява покритие при настъпване на събития свързани с живота, здравето
и телесната цялост на застрахованото лице.
Застраховани лица са кредитополучатели по договори за потребителски или ипотечни кредити, отпуснати от
„Първа инвестиционна банка” АД, на възраст от 18 навършени години до 64 навършени години към датата на
съгласието за застраховане, но не по-възрастни от 65 навършени години към датата на изтичане на срока на
кредита, заявили своето желание и съгласие да сключат застраховка "Спокойствие с FiHealth" във „Фи Хелт
Застраховане” АД, приети от Застрахователя за застраховане и сключили договор, във формата
застрахователен сертификат.

Какво не покрива застраховката?
Пакет Стандарт
Загуба на живот в резултат на злополука
Загуба на живот в резултат заболяване
Трайно намалена загуба на
работоспособност над 70% в резултат на
злополука и заболяване
Пакет Стандарт +
Загуба на живот в резултат на злополука
Загуба на живот в резултат заболяване
Трайно намалена загуба на
работоспособност над 70% в резултат на
злополука и заболяване

Умишлено увреждане или опит за умишлено
увреждане
на
собственото
здраве
от
Застрахования
Събития настъпили в резултат на синдром на
придобита имунна недостатъчност (СПИН) или
други заболявания, свързани със СПИН, или
вируса на ХИВ
Събития в резултат на предходни състояния
(заболявания или злополуки), които не са
декларирани на Застрахователя
При увреждания, следствие на остра и/или
хронична алкохолна интоксикация, или на
хронична употреба на алкохол, или следствие на
употреба на алкохол, наркотици, упойващи
вещества, стимуланти, анаболи, хормони и други
вещества с характер на допинг;
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Има ли ограничения на
покритието?

.

Застраховани лица, навършили 65 години не
са застраховани срещу рискове, настъпили в
резултат на заболяване, считано от датата на
навършване на възрастта
Не се застраховат лица над 70 години
Лица, които не могат да декларират добро
здравословно състояние или са посочили
наличие
на
здравословни
проблеми,
преминават през процедура за индивидуално
приемане за застраховане
Пълна информация можете да намерите в
Специалните условия на застраховката.

Застрахователното покритие е валидно на територията на цял свят.

Какви са задълженията ми?
-

При сключване на договора

Преди сключване на застрахователен договор, следва да се запознаете с информацията предоставена
от Дружеството относно Застархователния продукт.
При сключване на застрахователния договор следва коректно да декларирате здравословното си
състояние.
-

По време на действие на договора

При промяна в декларирани данни или на съществуващите за риска обстоятелства, трябва
незабавно да уведомите Застрахователя.
-

При застрахователно събитие и предявяване на застрахователна претенция

Трябва да уведомите Застрахователя и да предоставите всички документи, необходими за
установяване на застрахователното събитие, както и за установяване размера на
застрахователното обезщетение, включително допълнително изискани такива.
Уведомлението се извършва чрез застрахователния агент на Застрахователя Първа
инвестиционна банка АД, . Уведомлението, както и придружаващите го документи може да
подадете във всеки офис или клон на застрахователния агент.

Застраховката се прекратява в следните случаи:
При изплащане на застрахователната сума, в случай на настъпило застрахователно събитие - от
датата на изплащането й.
При предсрочно погасяване на кредита - от датата на погасяването.
При навършване на 70-годишна възраст от застрахованото лице - от датата на навършване, освен
ако не е уговорено друго
При неплащане на дължимите вноски от застрахователната премия.

