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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ КЪМ  

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 
 
 
При заявления по тарифи GAB1, GDB1, GAB2 се изисква извършване на 
основен медицински преглед при застрахователни суми над 30 000 евро и 
обстоен медицински преглед над 45 000 евро. По тарифа GDB1 се изисква 
медицински преглед и при лица на възраст между 51 и 55 години.   
 
При заявления по тарифа GAB5 изискването за провеждане на основен 
медицински преглед е при застрахователни суми над 100 000 евро. 
 
При заявления за застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд 
изискването за преглед се определя според размера на минималната сума в 
случай на смърт.     
 
При няколко заявления по различни тарифи сумата за преглед се изчислява 
като се сумират:  
 

1. Застрахователните суми по тарифи GAB1, GDB1, GAB2; 
 
2. Разликата между платената премия и застрахователната сума по тарифа 

GAB11; 
 
3. Минималната сума в случай на смърт по застраховките Живот, свързани 

с инвестиционен фонд; 
 
4. Пропорционална част от застрахователната сума по тарифа GAB5, 

изчислена както следва – застрахователната сума разделена на 
годините посочени като срок на договора.  

Пример: застрахователна сума 20 000 евро, срок 10 години, 
пропорционалната част от застрахователната сума е  
20 000 евро : 10 години = 2 000 евро.  

В случай, че клиентът има вече сключен застрахователен договор по 
тарифа GAB5, то пропорционалната част от застрахователната сума се 
умножава по броя на изминалите години, но максимум по 5. 

Пример: застрахователна сума 20 000 евро, срок 10 години, 
застраховката е сключена преди 3 години, пропорционалната част 
от застрахователната сума е 20 000 евро : 10 год. = 2 000 евро x 3 
години = 6 000 евро. При застраховка сключена преди 6 години и 
пропорционална част от застрахователната сума 2 000 евро към 
застрахователните суми по останалите тарифи се добавя 10 000 
евро (2 000 x 5 години = 10 000 евро, а не 2 000 евро x 6 години).     

 
 
 
   
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД си запазва правото за промени.            


