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УВЕДОМЛЕНИЕ-СЕРТИФИКАТ ЗА ДОГОВОР ЗА КОРПОРАТИВНА 
ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“ НА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И 
ИПОТЕЧЕНИ КРЕДИТИ НА „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД 
 

Съгласно Договор за корпоративна застраховка „Живот“ на 
получателите на потребителски и ипотечни кредити, сключен 
между „Общинска Банка“ АД (Договор за корпоративна 
застраховка „Живот“) и Животозастрахователна компания 
„Съгласие“ АД, кредитополучателят получава настоящата 
информация от поделението на Банката, отпускащо кредита, 
а именно: 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

Застраховател е Животозастрахователна компания 
„Съгласие” АД, ЕИК 175247407, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 
117, тел. 02/9337911, имейл: office@saglasielife.bg. 

2. ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА  

С Договор за корпоративна застраховка „Живот“ на 
получателите на потребителски и ипотечни на кредити на 
„Общинска Банка“ АД Застрахователят поема 
застрахователните рискове, посочени в т. 6, срещу плащане 
на застрахователна премия и при настъпването на 
застрахователно събитие, свързано с живота, здравето и 
телесната цялост на застрахованите лица, дължи 
заплащането на застрахователно обезщетение или сума.  

3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 

Застрахователната сума по всеки кредит се променя през 
периода на индивидуалното застрахователно покритие и се 
определя в размер на остатъка по кредита, включващ 
редовна и просрочена главница, и редовната, просрочената и 
наказателната лихва, натрупани към датата на настъпване на 
застрахователното събитие, но не повече от 100 000 (сто 
хиляди) лева.  

4. СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР 

4.1. Договорът за корпоративна застраховка „Живот“ се 
сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на 
неговото подписване.   
4.2. Договорът за корпоративна застраховка „Живот“ може 
да бъде прекратен в следните случаи: 
4.2.1. по взаимно съгласие между страните по договора; 
4.2.2. с тримесечно писмено предизвестие от една от двете 
страни по договора към другата страна;  
4.2.3. в други случаи, предвидени в действащата 
нормативна уредба. 

5. ЛИЦЕ, КОЕТО ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА 

Лицето, което има право да получи застрахователното 

обезщетение или застрахователната сума, е „Общинска 

Банка“ АД, ЕИК121086224. 

6. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

Покрити рискове по Договор за корпоративна застраховка 
„Живот“ на получателите на потребителски и ипотечни 
кредити на „Общинска Банка“ АД са: 
6.1. Смърт на застрахованото лице в резултат на злополука; 
6.2. Смърт на застрахованото лице в резултат на 
заболяване; 
6.3. Трайно намалена или загубена работоспособност над 
50% на застрахованото лице в резултат на злополука; 
6.4. Трайно намалена или загубена работоспособност над 
50% на застрахованото лице в резултат на заболяване. 

7. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ 

Застраховката не покрива смърт или трайно намалена или 
загубена работоспособност, в резултат на: 

7.1. самоубийство или опит за самоубийство; 
7.2. подготовка, опит или извършване от страна на 
застрахования на престъпление от общ характер; 
7.3. изпълнение на смъртно наказание, наложено с влязла в 
сила присъда; 
7.4. война, военни действия или вследствие на терористичен 
акт; 
7.5. заразяване със СПИН (синдром на придобита имунна 
недостатъчност), освен в случаите, когато същият е причинен 
от медицински манипулации; 
7.6. професионално практикуване на следните спортни 
занимания: алпинизъм, скално катерене, пещерно дело, 
безмоторно летене, парашутизъм, подводен спорт, конен 
спорт, ловен спорт, зимни спортове, водомоторен спорт, 
автомобилизъм, мотоциклетизъм, каскадьорство, сапьорство, 
освен в случаите, когато Застрахователят е дал писмено 
съгласие за покритието на тези рискове и е събрал 
допълнителна премия; 
7.7. употреба на наркотични, упойващи или стимулиращи 
вещества, или на употреба на алкохол, надвишаващ 
границата, определена в нормативните актове, регулиращи 
ползването на МПС; 
7.8. пряка причинно-следствена връзка със злополука или 
заболяване, появили се преди датата на решението, с което 
Банката отпуска кредита, респективно преди датата на 
неговото предоговаряне. 
7.9. груба небрежност от страна на застрахования. 

8. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ 

8.1. При настъпване на смърт на застрахованото лице 
Застрахователят изплаща на Банката застрахователната 
сума, равна на размера на непогасената част от главницата, 
редовна и просрочена, заедно с редовната, просрочената и 
наказателната натрупана лихва към дата на настъпване на 
застрахователното събитие (или съответната част от нея при 
условията на т. 8.9.), но не повече от размера на 
застрахователната сума. 
8.2. При настъпване на трайно намалена или загубена 
работоспособност над 50% в резултат на злополука или 
заболяване на застрахованото лице, Застрахователят поема 
плащането на дължимите погасителни месечни вноски по 
кредита, включващи главницата, редовна и просрочена, 
заедно с редовната, просрочената и наказателната натрупана 
лихва, но не повече от размера на застрахователна сума. 
8.3. Погасителните вноски, в случай на трайно намалена или 
загубена работоспособност над 50% в резултат на злополука 
или заболяване, които Застрахователят плаща (или плаща 
частично при условията на т. 8.9.) включват дължимите 
месечни вноски следващи вноската, чийто падеж следва 
непосредствено датата на определяне на процента 
инвалидност, съгласно първото по ред влязло в сила решение 
на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо процента трайно намалена 
или загубена работоспособност над 50% в резултат на 
злополука или заболяване, до вноската, чийто падеж 
предхожда или съвпада с настъпването на някое от следните 
събития: 
8.3.1.  изтичане на определения срок на трайно намалена 
или загубена работоспособност в резултат на злополука или 
заболяване, ако той не бъде удължен; 
8.3.2. пълно погасяване на задълженията, произтичащи от 
договора за кредит; 
8.3.3. изтичане на 1 (една) година от обявяването на 
кредита за предсрочно изискуем или 
8.3.4.  смърт на застрахованото лице. В този случай намира 
приложение т. 8.1. като Застрахователят изплаща останалата 
част от застрахователната сума след приспадане на вноските, 
направени в изпълнение на задължението му по т. 8.3. 
8.4. В случай на трайно намалена или загубена 
работоспособност над 50% в резултат на злополука или 
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заболяване с пожизнен срок, или когато определеният срок 
на неработоспособност надхвърля остатъка от срока на 
кредита, Застрахователят изплаща на Банката еднократно 
погасителните вноски по кредита, съобразно т. 8.2. (или 
съответната част от нея при условията на т. 8.9.). 
8.5.  В случай на трайно намалена или загубена 
работоспособност над 50% в резултат на злополука или 
заболяване, когато определеният срок на 
неработоспособност е по-кратък от остатъка на срока на 
кредита, Застрахователят изплаща на Банката дължимото 
застрахователно плащане еднократно съобразно броя на 
месечни вноски, определени по реда на т. 8.2. (или 
съответната част от тях при условията на т. 8.9.). 
8.6. Застрахователно плащане за трайно намалената или 
загубена работоспособност в резултат на злополука се 
извършва, ако злополуката се е случила през периода на 
индивидуалното застрахователно покритие и трайно 
намалената или загубена работоспособност е настъпила най-
късно до една година от датата на злополуката, и е в пряка 
причинно-следствена връзка със злополуката.  
8.7. Застрахователят извършва застрахователно плащане за 
трайно намалена или загубена работоспособност в резултат 
на заболяване, ако влязлото в сила експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена или загубена 
работоспособност в резултат на заболяване е с дата на 
инвалидизация в периода на индивидуалното 
застрахователно покритие и не е в пряка причинно-
следствена връзка със заболяване, появило се преди датата 
на решението на Банката за отпускане на кредита. 
8.8. Застрахователят прекратява плащането на 
погасителните вноски (или на частите от тези вноски при 
условията на т. 8.9) ако по законоустановения ред се докаже, 
че състоянието на трайно намалена или загубена 
работоспособност в резултат на злополука или заболяване не 
отговаря на физическото здраве на застрахованото лице и 
експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
8.9. При договор за кредит, сключен с повече от един 
кредитополучател или солидарни длъжници при настъпване 
на рисковете по т. 6, Застрахователят изплаща на Банката 
пропорционалната част от всяка погасителна вноска, 
респективно от остатъка от кредита, определена от броя на 
кредитополучателите или солидарните длъжници. 

9. НАЧАЛО И КРАЙ НА ПЕРИОДА НА 

ИНДИВИДУАЛНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 

9.1. Застрахователят покрива рисковете по т. 6 от настоящия 
Договор за групова застраховка „Живот“. 
9.2. Началото на периода на индивидуално застрахователно 
покритие започва да тече от датата на 
сключване/рефинансиране на договор за кредит и платена 
застрахователна премия.  
9.3. Застрахователното покритие по т. 6 се носи от 
Застрахователя през целия период – от началото, посочено в 
предходната подточка, до пълно погасяване на кредита, 
независимо дали кредитът е редовен или просрочен, при 
условие че застрахователните премии са превеждани на 
Застрахователя редовно и в установените за това срокове. 
9.4. Застрахователното покритие на застраховано лице се 
прекратява предсрочно в следните случай: 
9.4.1.  при предсрочно погасяване на кредита – от дата на 
погасяването; 
9.4.2. при обявяване на кредита за предсрочно изискуем – 
от датата, на която изтича 1 (една) година от обявяването на 
кредита за предсрочно изискуем; 
9.4.3. при навършване на 65 (шестдесет и пет) години на 
застрахованото лице – от датата на навършването им; 
9.4.4. при получаване на писмено възражение от 
застрахованото лице срещу застраховането му по Договора за 
корпоративна застраховка „Живот“ на получателите на 
потребителски и ипотечни кредити на „Общинска Банка“ АД 
– от датата на получаване на възражението от 
Застрахователя;  
9.4.5. при прекратяване на Договора за корпоративна 
застраховка „Живот“ на получателите на потребителски и 
ипотечни кредити на „Общинска Банка“ АД – от датата на 
прекратяването му, освен ако не е договорено друго. 

9.5. Периодът на индивидуалното застрахователно покритие 
се прекратява и при неплащане от страна на Банката на 
дължимата месечна застрахователна премия в срок от 15 
(петнадесет) дни от датата на падежа й. 

10. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ 

10.1. При настъпване на покрит риск Банката представя 
следните документи: 
- искане за застрахователно плащане (по образец на 
Застрахователя); 
- извлечение от Банката за размера на остатъчната 
стойност на баланса по кредита, съгласно погасителния план 
на кредита към датата на настъпване на застрахователното 
събитие; 
- заверен препис от акта за смърт; 
- заверен препис от влязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК 
за определяне на процент на трайно намалена или загубена 
работоспособност в резултат на злополука; 
- други документи, включително медицински, имащи 
отношение при определянето на застрахователното плащане. 
10.2. За дата на предявяване на застрахователна претенция 
се приема датата, на която Застрахователят е получил 
документите по т. 10.1., която се удостоверява с входящ 
номер или обратна разписка. 
10.3. Застрахователят уведомява писмено Банката за 
взетото от него решение, което може да бъде едно от 
следните: 
10.3.1. приема предявената претенцията за основателна; 
10.3.2. отхвърля предявената претенцията като 
неоснователна. 

11. ЛИЧНИ ДАННИ 

11.1. Личните данни се събират, съхраняват и обработват от 

ЖЗК „Съгласие” АД с оглед на законосъобразното 

осъществяване на дейността на застраховател при стриктно 

спазване на изискванията на българското и европейско 

законодателство.  

11.2. Застрахователят законосъобразно обработва лични 

данни на застрахованите лица за целите на изпълнение на 

Договора за корпоративна застраховка „Живот“ на 

получателите на потребителски и ипотечни кредити на 

„Общинска Банка“ АД, включително при уреждането на 

предявени застрахователни претенции, с цел изпълнение на 

нормативни задължения или за защита на легитимните 

интереси на Застрахователя.  

11.3. ЖЗК „Съгласие” АД използва предоставените лични 

данни за период, необходим за изпълнение на целите, за 

които са събрани, който период е равен на нормативно 

установения срок за обработване и съхранение на 

съответната информация. 

11.4. Прилаганата от ЖЗК „Съгласие” АД „Политика за 

поверителност на данните” е налична на интернет страницата 

на Застрахователя (www.saglasielife.bg). 

11.5. Лицето, чийто данни се обработват от ЖЗК „Съгласие” 

АД, има право: 

 на достъп до отнасящите се за него лични данни, целите 

на обработване, категориите данни, които се обработват и 

получателите, на които данните се разкриват; 

 да поиска обработваните от Застрахователя лични данни 

да бъдат заличени, коригирани или да ограничи 

обработването им, ако обработването на тези данни не 

отговаря на изискванията на закона; 

 да възрази срещу обработването на личните му данни или 

да поиска ограничаване на обработването на лични данни; 

 да подаде жалба пред Комисията за защита на личните 

данни и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС, ако счита 

че личните му данни се обработват незаконосъобразно. 

Застрахован: …………………………………………………  
/име, фамилия и подпис/   

Дата: ………………. 


