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 „FiHealth Партньор”
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 физически лица, на възраст от 18 навършени години до 70 навършени години към
началната дата на застрахователното покритие.

Какво покрива застраховката?

Застрахователят,
срещу
заплащане
на
застрахователна премия, поема рискове и
осигурява
покритие,
при
настъпване
на
застрахователни събития, свързани с живота и
работоспособността на застрахованите лица в
резултат на заболяване или злополука.
Съгласно избрания
застрахователен
застраховани може да са:

план

✓

Индивидуален план – застрахован е
едно физическо лице на възраст от 18
до
70
навършени
години.
Застраховащият (платеца на премията)
и Застрахования са едно и също лице.

✓

План Семейство – застрахован по
полицата са титуляра – физическо лице
на възраст от 18 до навършени 70
години
и
неговата/неговия
съпруга/съпруг, децата в семейството.

Пълна информация можете да намерите в
Застрахователната полица и Общите условия
на застраховката.

Какво не покрива застраховката?
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?
Не се застраховат лица над 70 години
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Къде съм покрит от застраховка?

✓

Застрахователното покритие е валидно на територията на цялия 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.
При сключване на застрахователния договор се подписват Застрахователна полица, Общи условия по
застраховка „FiHealth Партньор” и нареждане за периодичен превод.


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 или в офиса на Застрахователя.

Как мога да прекратя договора?
Застраховката се прекратява в следните случаи:

✓
✓
✓

При неплащане на застрахователната премия.
По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
Едностранно, с едномесечно писмено предизвестие от някоя от страните.
Пълна информация можете да намерите в Общите условия на застраховката

Кога и как трябва да заплатя?
Застрахователната
премия е месечна и се заплаща на 15-то число на месеца от сметката в
✓
Първа инвестиционна банка АД. Върху всяка вноска се заплаща дължимият данък в размер,
определен съгласно Закона за данък върху застрахователната премия. Месечното плащане на
премията за съответния застрахователен период не представлява разсрочено плащане на
застрахователната премия. Застрахователните покрития са валидни за застрахователния
период, за който е платена общо дължимата месечна сума.

