Застраховка срещу разни финансови загуби,
злополука и заболяване
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „Алианц България“ и ЗАД „Алианц България Живот “,
регистрирани в Република България
Продукт: Застраховка „Защитен портфейл“
Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може
да намерите в документацията по Вашия застрахователен договор.

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е доброволна комбинирана застраховка, осигуряваща защита на застрахования в случай на
финансови загуби и непредвидени разходи, свързани със застрахована банкова карта - покрития „Банкова карта”, „Изгубени/
откраднати лични документи, портмоне, чанта и ключове” и „Защита на покупката” от ЗАД „Алианц България” (Застрахователя)
и защита на живота, здравето и телесната цялост на застрахования - „Лично покритие“ от ЗАД „Алианц България Живот”
(Застрахователя). На застраховане при условията на този застрахователен продукт подлежи банкова карта (платежна дебитна или
кредитна карта), издадена от “УниКредит Булбанк” АД (Банката).

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Обект на застраховане са:
При договорените условия и лимити на
отговорност застраховката осигурява следните
покрития:
По покритие „Банкова карта“ Застрахователят
възстановява финансови загуби в резултат на
неправомерно използване на застрахованата
банкова карта, които произтичат от противоправни
действия на трето лице с изгубена или открадната
карта, които са извършени до 48 часа преди
регистриране при Банката на искане за блокиране
на застрахованата банкова карта.
По покритие „Изгубени/откраднати лични
документи, портмоне, чанта и ключове“
Застрахователят възстановява разходи за
преиздаване на лични документи и/или за
закупуване на нова чанта и/или портмоне, и/
или смяна на ключове и/или брави в случай
на изгубване или кражба на лични документи,
портмоне, чанта и/или ключове на застрахования
заедно със застрахованата банкова карта.
По покритие „Защита на покупката“ се
застраховат новозакупени вещи със застрахованата
банкова карта с цена на закупуване над 100 лева,
за срок до 30 дни, считано от датата на покупката.
В случай на отнемане на застрахована вещ, чрез
грабеж или кражба чрез взлом, Застрахователят
възстановява сумата, платена за закупуване на
застрахованата Вещ. В случай че застрахованата
вещ престане да функционира, съгласно нейното
обичайно предназначение, Застрахователят
възстановява разходите по ремонта на вещта или
цената за покупка на нова вещ, ако вещта не може
да бъде поправена или разходите по ремонта й
биха превишили заплатената за нея цена.
„Лично покритие“ осигурява защита в случай
на телесно увреждане (злополука) или заболяване,
което е довело до смърт на застрахования в
рамките на дванадесет 12 месеца от събитието.
Застрахователят заплаща на ползващото се
лице или на наследниците на застрахования
застрахователна сума.
Застрахователната сума е посочена в
застрахователния договор парична сума,
представляваща горната граница на отговорността
на застрахователя към застрахования, третото
ползващо се лице или към третото увредено
лице, като за отделните покрития могат да бъдат
договорени и различни застрахователни суми.

На обезщетение по застраховката не подлежат
загуби и/или вреди, произтичащи от/възникнали
в резултат на:
умишлени действия на застрахования или
причинени от съпруг на застрахования, от лица,
живеещи във фактическо извънбрачно съжителство,
от роднини по права линия и по съребрена до
четвърта степен вкл.;
война или тероризъм;
ядрена реакция или радиация;
природни бедствия;
кражба/загуба на намиращи се в МПС
застрахованивещи и/или лични документи,
портмоне, чанта и ключове, освен ако кражбата е
извършена чрез взлом и при кражбата чрез взлом
застрахованите вещи и/или лични документи и
ключове не са били поставени на видно място в
МПС;
ембарго, конфискация, запориране или
разрушаване по заповед на правителството или
друг държавен орган;
банкови карти, които са издадени, без да има
подадено заявление до Банката по съответния ред,
освен в случаите на подновяване или преиздаване
на вече издадена от Банката застрахована банкова
карта;
действие или бездействие от страна на служител
или представляващ Банката, което се квалифицира
като измамно или престъпно;
и други, подробно изброени в Общите условия.
За отделни покрития има предвидени допълнителни
специални изключения, които са подробно изброени
в Общите условия.

Има ли ограничения на покритието?
Застраховката не предоставя застрахователно
покритие при смърт на лице на възраст до 14 години
или на лице поставено под запрещение.

Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката осигурява застрахователно покритие в целия свят.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на
застрахователния договор.
По всяко време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да ни уведомявате за:
• всички промени в обстоятелствата, които сте ни декларирали, така и за всички новонастъпили обстоятелства, които
биха били съществени за оценката на риска от наша страна;
• промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• регистрирате искане за блокиране на застрахованата банкова карта при Банката или по друг начин спрете
плащанията от нея;
• уведомите най-близкото полицейско управление;
• подадете пред нас в срок до 24 часа уведомление за настъпило събитие и искане за изплащане на обезщетение;
• да вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите при настъпване на
застрахователно събитие;
• да ни оказвате пълно съдействие за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се определя в български лева за всеки застрахователен период. Можете да
изберете месечен или годишен застрахователен период. Застрахователната премия се събира съгласно
избора на застрахователния период (месечно или годишно) от сметка по застрахованата банкова карта при
Банката на основание предоставено съгласие.

Кога започва и кога свършва покритието?
• Застрахователният договор се сключва за неопределен срок.
• Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователния договор и е в сила 12
(дванадесет) последователни месеца.
• След изтичане на периода на застрахователно покритие и плащане на застрахователната премия за следващия
застрахователен период, започва нов годишен период на застрахователно покритие.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор, като подадете писмено уведомление на адреса на Застрахователите
не по-късно от един ден преди изтичането на съответния застрахователен период.

