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ÄÇÈ ÄÇÈ

ГАРАНТИРА ТОВА, 

КОЕТО ЗАСЛУÆАВАТЕ!



КАКВО ОЗНАЧАВА  
ДА СИ СИГУРЕН  
В БЪДЕЩЕТО?

Всички се стремим към сигурност. Искаме 
да подсигурим децата, семействата и близ-
ките си. Искаме да сме уверени, че ще сме 
здрави, работещи и щастливи. Но как да 
стане това?
Истината е, че щастливи са онези от нас, 
които са оставили възможно най-малко 
неща на случайността. Нещо повече, най-
спокойните хора са тези, които планират 
своето бъдеще, доколкото е възможно. 
Ние в ДЗИ се грижим за Вашата сигурност и 

защита, чрез успешно планиране!



С  
НИЕ ГАРАНТИРАÌЕ ТОВА, 

КОЕТО ВИЕ ЗАСЛУÆАВАТЕ!

Има различни начини да осигурите сред-
ствата, които ще ви трябват в бъдеще. 
Има обаче само един начин да го напра-
вите, докато сте напълно защитени от 
непредвидени неприятни събития. 

 ще ви позволи да сте ôи-
нансово независими, дори ако се наложи 
да не работите вследствие на злополука. 
Ние не само ще се погрижим да получите 
спестяванията си, а дори нещо повече — 
ще ги увеличим!
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УСПЕØНОТО ПЛАНИРАНЕ 
СЕГА ВОДИ ДО УСПЕØНО 

БЪДЕЩЕ УТРЕ!
Не оставяйте нищо на случайността! 
Êакъв е смисълът да се грижим и застра-
ховаме всякакви вещи около нас, когато 
самият източник на парите ни, на всички 
удоволствия и придобивки сме самите 
ние? 
Защо да оставим нашият най-важен 
актив — здравето, на случайността? 
Всички имаме нужда, независимо дали е 
осъзната или не, от продукт, който ни 
помага да планираме бъдещето и да сме 
подготвени в случай на неблагоприятно 

стечение на обстоятелствата. 
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С  
ние обезпечаваме Вашия успех  

през утрешния ден!

КАКВО ОСИГУРЯВА  
? 

 3  е Вашият начин за дъл-

госрочно спестяване, докато сте защи-

тени от непредвидени рискове и съби-

тия.

 3  дава възможност да 

определите срока на Вашия договор (до 

30 г. вкл.), като Вие преценявате на как-

ва възраст бихте искали да получите 

обратно Вашите спестявания заедно с 

реализираната доходност от тях.

 3  се сключва в лева или 

евро — гаранция за сигурност и стабил-

ност на вложението. Така Вие ще разпо-

лагате с достатъчно средства, когато 

са ви най-необходими.

 3  осигурява спокоен и 

пълноценен живот чрез следния опти-

мален брой рискови покрития:
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА
 3 Трайно загубена или намалена работоспособност 
от злополука над 50% — ДЗИ изплаща съответния про-
цент от застрахователната сума.  

 3 Пълно освобождаване от плащане на премия — 
ДЗИ поема плащането на бъдещите вноски до края на 
срока при трайно загубена или намалена работоспо-
собност от злополука над 50%.

 3 Фатално събитие — ДЗИ изплаща на ползващите лица 
застрахователната сума плюс допълнителната до-
ходност.

 3 В края на срока на договора ДЗИ изплаща безуслов-
но на ползващите лица застрахователната сума 
плюс реализираната допълнителната доходност за 
периода.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

 предлага и възможност за осигуряване 
на допълнително покритие чрез следния оптимален брой 
избираеми пакети:

 3  Пакет „Злополука“;
 3 Пакет „Временна Неработоспособност от злополука“;
 3 Пакет „Болничен престой“.

На ниска цена получавате широка застрахователна защита, 
съобразена с Вашите и на семейството Ви нужди, в случаите на: 
• Трайно загубена или намалена работоспособност 
   от злополука;  
• Фатално събитие от злополука;
• Временна неработоспособност от злополука;
• Медицински разходи при болничен престой от злополука;
• Болничен престой от злополука;
• Oперативно лечение на органи и системи вследствие 
   на злополука.

И още...
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  продукт, към който може да 
се прибави ексклузивно и Пакет „Особено 
тежки заболявания“. Ïакетът е предназначен 
за всички, които истински ценят здравето си и 
за онези, които осъзнават навреме необходи-
мостта от осигуряването на ôинансови сред-
ства за лечение. ДЗИ изплаща суми при диаг-
ностициране на заболяване, възникнало за пръв 

път през срока на договора, в следните случаи:

 3 Ðак;

 3 Инôаркт на миокарда;

 3 Инсулт; 

 3 Îперация „бай пас“ на коронарните сърдечни съдове;

 3 Бъбречна недостатъчност; 

 3 Трансплантация на важни органи;

 3 Ïарализа; 

 3 Загуба на зрение (пълна слепота);

 3 Замяна на сърдечната клапа с протезна;  

 3 Îперация на аортата поради заболяване;

 3 Ãлухота; 

 3 Множествена склероза.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ДЗИ?
 3 ДЗИ е водеща застрахователна компа-

ния на българския пазар, с над 60-годи-
шен опит в застраховането и над 800 
000 клиенти;

 3 ДЗИ е близо до Вас: ние притежаваме 
изградена широка мрежа от предста-
вителства, с повече от 130 агенции в 
цялата страна;

 3 ДЗИ е еталон за висок проôесионали-
зъм и отговорност;

 3 Îпростени процедури при изплащане 
на застрахователни обезщетения;

 3 ДЗИ е част от белгийската ôинансова 
група ÊВÑ, с повече от 56 000 служи-
тели, обслужваща над  12 000 000 кли-
енти;

 3 ÊВÑ е ôинансова група, ôокусирана 
предимно в областта на банковото 
застраховане, обслужването на клиен-
ти — ôизически лица и малки и средни 
предприятия. Îсновните цели на гру-
пата са свързани с развиващите се 
пазари в Öентрална и Източна Åвропа.

КАКВО ИЗБИРАТЕ?
 3  Срок на застраховката — срокът на 

застрахователното покритие и дълго-
срочно спестяване на средства. Може 
да бъде до 30 години;

 3 Валута (BGN или EUR) и размер на за-
страхователната сума;

 3 Допълнителни застрахователни по-
крития — допълнителни пакети — „Зло-
полука“, „Временна неработоспособ-
ност“, „Болничен престой“ или пакет 
„Îсобено тежки заболявания“; включ-
ват се при заплащане на допълнителна 
премия;

 3 Начин на внасяне на застраховател-
ните премии — застрахователната 
премия може да бъде еднократна или 
годишна, с възможност за месечно 
разсрочване;

 3 Начин за получаване на застрахова-
телната сума в края на периода — ед-
нократно или във вид на гарантирана 
рента.



КАК ИЗГЛЕÆДА НАØЕТО  
ПРЕДЛОÆЕНИЕ В ÖИФРИ?
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Срок на застраховката в години0 20

Çастрахователна сума

Çастрахователна сума
+ допълнителна лихва 

 3 Ñрок на застраховката: 20 години

 3 Възраст на застрахования: 30 години

 3 Застрахователна сума: 10 000 EUR

 3 Ãодишна премия: 480.60 EUR

 3 Месечна премия: 40.60 EUR

 3 Месечна премия по допълнителен пакет 
„Злополука“: 3.40 EUR 

 3 Месечна премия по допълнителен пакет 
„Îсобено тежки заболявания“: 3.30 EUR

 3 Месечна премия по допълнителен пакет 
„Временна неработоспособност“: 2.60 EUR

 3 Месечна премия по допълнителен пакет 
„Болничен престой“: 8.60 EUR
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