
Опит и  сигурност за Вашето бъдеще 

Съвместен проект на  ЗД „КД Живот” АД и  БЛС – Столична 
Лекарска Колегия

Финансово-застрахователните услуги на 
ЗД „КД Живот” АД

     
   Застрахователна  компания  „КД Живот”  АД  България  е  част  от  KD 
GROUP, Словения. 

KD GROUP  е водеща финансова институция в Централна и Източна 
Европа, специализирана в застраховането и  управлението на активи. 

KD GROUP  е  единствената  финансова  компания  в  България,  която 
притежава и управлява 30 международни инвестиционни фонда, 3 от които 
български.

KD GROUP оперира в 12 държави. Управлява активи на стойност над 
1,5 млрд . евро.

Всеки  месец  между  2 000   и  4 000  клиенти  се  доверяват  на 
компанията.

В България развива дейност от 2004 г.
„КД Живот”АД - България е  експерт в предлагането и управлението 

на модерна застрахователно-финансова услуга „ФОНДПОЛИЦА”.
През  2008  год.  на  международното  изложение 

„Банки,инвестиции,пари” тя завоюва  първа награда „Най-добър финансов 
продукт за 2008” по критериите финансови и качествени ползи за клиента, 
достъпност,иновативност и уникалност. 

Наш гарант е „Мюних Ре” – най-големият и опитен презастраховател в 
света.  „ФОНДПОЛИЦА” дава  възможност  за  разработване  на  програма  с 
подходяща застрахователна защита и избор на ниво на спестовност.    

ИДЕЯ:
При сключване на индивидуална финансово-инвестиционна програма 

„ФОНДПОЛИЦА” със ЗД „КД Живот” АД, всеки член на Български Лекарски 
Съюз получава бонус застраховка  „Професионална отговорност”.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ: 

• За членовете на Български лекарски съюз:



- Допълнителна  застраховка  „Професионална 
отговорност”

- Висока степен на лична и семейна защита;
- Финансово  стимулиране  и  мотивиране  чрез   допълнителна 

доходност /висока степен на печалба/  върху инвестираните 
средства;

- Спестяване на данъци по ЗДОФЛ –  10% от общия годишен 
доход;

- Ликвидност – достъп до средствата по време на програмата – 
до 50% от натрупаната към момента сума;

- Гъвкавост на програмата – промяна на застрахованото лице, 
увеличаване  на  инвестицията,  прекратяване,  откупуване, 
трансформиране в друг вид застраховка и пр.;

- Осигуряване на средства за бъдещи периоди / рента,  втора 
лична пенсия,обучение на деца и др./

СРОК НА ПРОГРАМАТА:

Продължителност  от  10  до  30  год.   според  възрастта  на  лицето  и 
личните цели.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:
1. Основна програма:
- Доживяване – при изтичане срока на договора  се изплаща 

натрупаната  сума в инвестиционната сметка към датата на 
падежа.

- Настъпване  на  събитие  с  фатален  край  /смърт/  –  на 
ползващите  лица  се  изплаща  застрахователната  сума  или 
стойността  на  инвестиционната  сметка  към  момента  на 
събитието – която сума е по-висока.

2. Допълнителен пакет „Злополука”:
- Смърт  вследствие  на  злополука  –  на  ползващите  лица   се 

изплаща  договорената допълнителна застрахователна сума 
към сумата по основна програма.

- Трайна  нетрудоспособност  в  резултат  на  злополука  –  на 
застрахованото лице се изплаща  обезщетение, което е % от 
договорената  застрахователната  сума  .  В  случай  на  100% 
загуба  на  трудоспособност  се  изплащат  150%  от 
договорената застрахователна сума;

- Плащане  за  престой  в  болница  в  резултат  от  злополука  – 
изплаща се договорено дневно обезщетение след  3-ия ден, 
до 180 дни в резултат на една злополука.

3.  Допълнителна  застраховка  „Професионална 
отговорност”  –  изплащат  се  суми  по  предявени  искове  към 
застрахованото лице от трети лица. 



ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ:
Всички  суми  по  „Фондполица”,  платими  през  срока  на 

програмата  в  резултат  на  настъпило  застрахователно  събитие,  се 
изплащат на застрахованото лице  или законните му наследници и те 
не  се  приспадат  от  крайната  платима  сума  в  края  на  срока  на 
програмата.

ПРИМЕР:
Възраст на застрахованото лице       –  макс. 65 г.
Срок на програмата           -            10 г.

             - Основна програма „Фонд полица” - Годишна вноска  -  600.00 лв. - 
1 200 лв.  - 1 500 лв.
                                                         Застрахователна сума    -  7 200.00 лв.  – 14 
400 лв. - 18 000 лв.  

             - Допълнителен пакет „Злополука” – Годишна вноска  - 123,72 лв. 

                                                    Застрахователна сума   - между 14 000/ 28 000 
лв.

            Възраст на застрахованото лице       –   40 г.
Срок на програмата           -    20 г.

             - Основна програма „Фонд полица” - Годишна вноска  -  600.00 лв. - 
1 200 лв.  - 1 500 лв.
                                                         Застрахователна сума    - 14 400.00 лв.  – 28 
800 лв. - 36 000 лв.

            - Допълнителен пакет „Злополука” – Годишна вноска  - 205,91 лв. 

                                                    Застрахователна сума   - между 28 000/ 40 000 
лв.

             Възраст на застрахованото лице       –   30 г.
 Срок на програмата           -     30 г.

             - Основна програма „Фонд полица” - Годишна вноска  -  600.00 лв. - 
1 200 лв.  - 1 500 лв.
                                                    Застрахователна сума    - 21 600.00 лв.  – 43 
200 лв. - 54 000 лв.

              - Допълнителен пакет „Злополука” – Годишна вноска  - 295 лв. 

                                                    Застрахователна сума   - между 40 000/ 80 000 
лв. 

       Очаквана платима сума при изтичане на договора – между  2-3 пъти 
застрахователната    сума в зависимост от % спестовност . 
     Допълнителен бонус „Професионална отговорност”



                        - При лимит                 10000/20000лв.  30000/40000лв. 
25000/50000лв.  
                        - Годишна вноска          25 лв.                  48 лв.                   59 лв.
  
     Забележка: Примерът „Професионална отговорност” е за 
общопрактикуващи лекари.За всички останали се договарят конкретни 
програми ,но не  по-ниски от посочените.

        
            Уважаеми дами и господа,
На ваше разположение сме за конкретни разговори и изработване 
индивидуални програми,
според вашите желания за максимална защита при изпълнение на 
професионалните ви задължения. 

За контакти:

МАРИЯ ВАСИЛЕВА
ЗД „КД Живот”АД 
Мениджър екип 
Агенция „Ботев” – гр.София                                                       
Моб: 0886 444 580; 0885 340 212
Тел: 02/  931 37 22, факс: 02/ 931 19 55
e-mail: maria.vasileva@kd-life.bg
            mvasileva@gbg.bg
www.kd-life.bg
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