
 

 

                    Застраховането на Ваша страна.   
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Информационен лист – ЗАЕМ СРЕЩУ ПОЛИЦА 

 

1. Какво означава заем срещу полица? 

 Възможността застраховащият да получи заем срещу полица за застраховка „Живот“ 

му позволява да изтегли част от откупната стойност по полицата си (максимално до 

90%), без при това да прекратява застрахователния си договор.  

 Застрахователната защита се запазва при надлежно заплащане на дължимите лихви и 

премии. 

 

2. Кой е упълномощен да тегли заем срещу полица? 

 Застраховащият. 
 

3. Какви са предпоставките за предоставяне на заем срещу полица?  

 Минимален размер на заема - EUR 300,00. 

 В момента на заявката на заема трябва да са изтекли две пълни години от началото на 

застрахователния договор или да са платени най-малко 15 на сто от премиите по 

застраховката.  

 Теглене на заем срещу полица по безпремийна застраховка не е възможно. 

 

4. Каква е цената на заема срещу полица? 

 Лихвата е в размер на 7 % на година и се заплаща авансово. При погасяване на заема 

преди датата, до която са удържани лихвите, то сумата на надвзетите лихви се 

възстановява по сметката на полицата.     

 

5. Какви други разходи са свързани с предоставянето на заем срещу полица? 

 Не се начисляват никакви допълнителни такси за осъществяването на заема. 

 Моля, имайте предвид, че дължимите банкови такси при извършването на банковия 

превод както на паричните суми, превеждани до Вас, така и на сумите, които Вие 

превеждате за погасяване на заема, са за Ваша сметка. 

 

6. Мога ли да заплатя дължимата по полицата премия с парите по заема? 

 Да, сумата на заема може да бъде използвана за покриване на дължима премия/вноска.  
 Ако към момента на предоставяне на заема остават по-малко от 45 календарни дни до 

падежа на поредната премия/вноска по полицата, то сумата на тази премия/вноска 

автоматично се приспада от отпуснатия заем по полицата. 

 

7. Каква сума ще получа? 

 Сумата на заема, намалена с лихвите и дължими и неплатени последващи премии/ 

вноски, които са начислени по застраховката „Живот“. 

 

8. Как мога да заявя заем срещу полица? 

 Моля, обърнете внимание на предпоставките, необходими за предоставяне на заем 

срещу полица, посочени в т. 3 по-горе. 

 Ако Вашата полица отговаря на необходимите критерии, моля писмено да ни 

уведомите каква сума бихте желали да изтеглите под формата на заем срещу полица. 

Освен това е необходимо да предоставите копие на сверен от застрахователния 

посредник валиден документ за самоличност на застраховащия.  

 След това, Вие ще получите от нас писмено предложение (оферта) за заема.  



 В случай че застраховащият желае да приеме предложението, същият следва да върне 

до нас подписано от него Потвърждение за заем срещу полица за застраховка 

„Живот“ , в което са попълнени данни за банковата му сметка, както и друга изискана 

от застрахователя информация. Сумата се превежда по посочената банкова сметка 

след получаване на попълнените и подписани документи. 

 

9. Как става погасяването на заема срещу полица? 

 Заплащането на дължимите премии се извършва в съответствие с приложимите към 

застрахователния договор условия и изпращаните от нас напомняния.  

 Погасяването на сумата по заема се извършва от застраховащия самостоятелно, за 

него той не получава напомняне. В случай, че сумата по заема не бъде погасена до 

изтичане на договора, то тя се приспада от дължимата застрахователна сума. 

 В случай, че застраховащият желае да погаси заема, то освен плащане на сумата по 

заема е необходимо и надлежно писмено уведомяваме на застрахователя. В противен 

случай заемът се счита за непогасен и начисляването на лихвите продължава.  

 За погасяване на лихвите и/или заема се използва сметката, по която се превеждат и 

премиите, а именно: 

 

  Банка:    Кей Би Си Банк България ЕАД 

IBAN в BGN:    BG94RZBB91551060246113 

 IBAN в EUR:    BG45RZBB91551460246186          

 BIC:        RZBBBGSF  

  Бенефициер:   ГРАВЕ България Животозастраховане EАД 

Основание за плащане:  номер на полица, фамилия и име на застраховащия 

 

10. Как се начисляват плащанията за погасяване на заема? 

 Получените плащания служат за погасяване на задълженията към застрахователя в 

следния ред: 

1. Лихви; 

2. Такси за напомняния/промени по договора, ако има такива; 

3. Премия по застрахователния договор; 

4. Главница по Договора за заем. 

 

11. Какво се случва при непогасяване на заема? 

 Докато дължимите премии, лихви и разноски по заема се заплащат, договорът остава 

в сила. 

 При неплащане на дължимите лихви се извършва принудителен откуп на полицата, с 

който се покрива заема по полицата. Ако има остатък от откупната стойност, същият 

се изплаща на застраховащия. 

 


