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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 

за полугодишно плащане на годишната застрахователна премия 
 
Въвежда се възможност при запазване на всички останали условия на „ГРАВЕ България 
Животозастраховане“ ЕАД при застраховки, по които са платени най-малко две годишни 
премии, годишната застрахователна премия да се плаща както на годишни, така и на 
полугодишни вноски.  
 

I. Необходими условия за извършване на промяната 
 

1) Да са изминали най-малко две години от началото на застрахователния договор 
и са платени поне две годишни застрахователни премии;  

2) Промяната е възможна само към дата на основен падеж. 
 
II. Документи 
 
1) Клиентът заявява промяната писмено с формуляра за предложение за промяна в 

графа „Други промени” или с искане в свободен текст; 
2) Платежен документ удостоверяващ плащането на сумата от заявената 

полугодишна премия и административни разноски за издаване на допълнение,  
удостоверяващо промяната в размер на 5 EUR. 

 
III. Изчисляване на полугодишната застрахователна премия 

 
1) В случай, че застрахователният договор е с начало: 

- преди 1 юли 2009 г., размерът на годишната застрахователна премия 
при полугодишно плащане се оскъпява с 2%. Полугодишната застрахователна 
премия се изчислява като цялата годишната премия (сбор от премията по основна 
програма и по допълнителен пакет) се умножи по фактор 0,51; 

 
- след 1 юли 2009 г. размерът на годишната застрахователна премия 

при полугодишно плащане се оскъпява с 1,5%. Полугодишната застрахователна 
премия се изчислява като цялата годишната премия (сбор от премията по основна 
програма и по допълнителен пакет) се умножи по фактор 0,5075. 
 
2) Примери 
 

Начало на 
застраховката 

Годишна 
застрахователна 
премия 

Брой платени 
премии 

Дата на 
промяна (осн. 
падеж) 

Полугодишна 
застр. премия 

01.3.2008 304,83 € 2 01.3.2010 155,46 € 

01.8.2009 1 034,36 € 2 01.08.2011 524,94 € 

 
IV. Забележки 
 
1) При неплащане в срок на дължимата полугодишна застрахователна премия на 

основание Общите застрахователни условия полицата се преобразува в 
безпремийна; 

2) И при договори с полугодишно плащане на премията всички промени по размер 
на застрахователната сума, премия, начин на плащане, сключване или отпадане 
на допълнителен пакет Злополука и др. се извършват само към дата на 
основен падеж по полицата. 


