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Нова Генерация Детска застраховка

ПОЛЗИ И ПРЕДИМСТВА:

1000 София, бул. Тодор Александров 18
телефон на клиента: 0700 111 50
факс: (02) 9156 300 
www.uniqa.bg

1505 София, ул. Проф. Джовани Горини 10, ет. 1
тел.: (02) 942 00 30, 942 00 31
факс: (02) 942 00 37 
www.eurolife.bg

Осигурява средства за обучение или подпомагане на 
успешния старт на Вашето дете.

Надеждна застрахователна защита на детето през 
цeлия срок на договора.

Детската застраховка покрива събития, настъпили на 
територията на цял свят.

Достъпна цена при осигурено оптимално покритие.

Застраховката може да бъде сключена и да се                     
изплаща от трето лице със съгласието на родителите 
на детето.

Застраховащият може да се променя през                              
срока на застраховката, ако изпадне във финансова                                
невъзможност да я поддържа или по друга причина.

Застраховката осигурява покритие за деца, като        
максималната възраст на детето при изтичане на     
срока е 25 години.

Възможност за допълнително надграждане на за-
страхователната защита срещу редица неблагопри-
ятни  събития като болнично лечение на детето или              
домашни грижи при злополука или заболяване.

Спокойствие, че при загуба на живот или трайна                                 
неработоспособност от злополука над 50% на за-
страховащия, застрахователят поема плащането на          
дължимите застрахователни премии.

Гъвкави форми за изплащане на застрахователната 
сума (еднократно или под формата на стипендия/ 
рента за срок от 1 до 6 години).

Детска застраховка „Нова Генерация“

Ексклузивен продукт на УНИКА България и 
ЕВРОЛАЙФ България
Всеки родител иска най-доброто за своето дете: да расте 
здраво и щастливо, да получи добро образование, 
да има добър старт в живота. „Нова Генерация“ е 
програма, която удовлетворява тези потребности.

На първо място: Спестява сума по Ваша                                     
преценка и желание, която детето получава като рента 
или наведнъж, при навършване на пълнолетие или на            
по-късен етап съгласно срока в полицата.   

Второ: Заедно със спестовния план детето има и      
пълна  застрахователна защита  на живота и здравето си.
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Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД

ЕВРОЛАЙФ България

бъдеще!
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което плаща застраховката, така и за застраховано-
то дете;

Клауза „G-2“ – „Временна неработоспособ-
ност“ в резултат на злополука или заболяване –    
из плаща се процент от 1 000 евро, в зависимост от 
броя дни на неработоспособност.

При включването на всички изброени допълнител-
ни покрития общата годишна премия в конкретния 
пример ще бъде в размер на 550.47 EUR.

След изтичане на срока на застраховката                           
Ге орги получава застрахователна сума в размер на                  
10 098.97 EUR, както и натрупана допълнителна 
доходност от инвестиране на спестовната част от 
платените вноски.

Пример:  През 2017 г. в семейството на Калоян и  
Елена се ражда малкият Георги. Същата година те 
сключват застраховка „Нова Генерация“ в полза 
на сина си за срок от 25 години и годишна премия 
500.00 EUR. Към основното покритие избират да   
добавят следните допълнителни застраховки:

Клауза „B” – „Дневни пари за болничен                  
престой”, необходими вследствие на заболяване 
или злополука – изплаща се 10 евро на ден болничен 
престой;

Клауза „C-2“ – „Хирургическо лечение“, нало-
жено от злополука или общо заболяване – изплаща 
се процент от 1 000 евро, съгласно хирургическа   
таблица на застрахователя;

Клауза „D“ – „Освобождаване от плащане на 
премии“ – при настъпила трайна неработоспо-
собност над 50% от злополука на застраховащия                     
(родител или друго лице) не се дължат премии по 
застраховката за срока на неработоспособността, 
вкл. застрахователят не намалява и/или променя 
застрахователните обезщетения и плащания, което 
е голямо предимство и сигурност както за лицето, 

СИГУРНОСТ: Изплащане на договорената  
застрахователна сума на детето при изтича-
не срока на застраховката под формата на         
годишна или месечна стипендия за срок от 1 
до 6 години или като еднократна сума;

ГРИЖА: Застрахователна закрила за детето в 
случай на злополука или заболяване;

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: Изплащане на 
обезщетение като процент от застраховател-
ната сума при трайна неработоспособност 
на детето, вследствие злополука или инфек-
циозно заболяване;

ГАРАНЦИЯ: Изплащане на застрахователна-
та сума или връщане на внесените премии/
суми на застраховащия родител при фатално 
събитие;

СПОКОЙСТВИЕ: Надграждане на застра-
хователното покритие чрез включване на             
някои или всички от следните допълнителни 
застраховки:

 За защита на детето: 

– „Дневни пари за болничен престой”;

– „Хирургическо лечение“ вследствие на 
злополука или заболяване;

– „Временна неработоспособност“ вследст-
вие злополука или заболяване.

Зa защита на родителя:

– „Освобождаване от плащане на                    
премии“. Застрахователят поема плащането 
на дължимите застрахователни премии/суми 
за своя сметка.

ЗАЩИТА: Осигурена застрахователна защита 
с валидност на поетите рискове – цял свят.
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Детската застраховка „Нова Генерация“
предоставя:

Мисли, че 
      ДЕЦАТА са  НАШЕТО

бъдеще!


