
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Общи условия по програма “Глобул Гарант ПЛЮС”  

 
Чл. 1.Общи положения. Настоящите Общи Условия /ОУ/ са неразделна част от Групов 
застрахователен договор № 8/2012г., за застрахователна програма “Глобул Гарант ПЛЮС”, сключен 
между “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и “Кардиф Общо Застраховане, Клон 
България” КЧТ, от една страна, като Застрахователи и “Космо България Мобайл” ЕАД /Глобул/, от друга 
страна, като Договорител. 
Чл.2. Дефиниции. “Застрахован” е физическо лице – потребител на Глобул, на възраст от 18 до 65 
навършени години към момента на приемане на застраховането и до 66 навършени години към момента 
на изтичане на срока на застраховката. Застраховани лица не могат да бъдат граждани на САЩ, лица с 
двойно такова гражданство, държатели на “зелена карта” или лица субекти на данъчно облагане в САЩ; 
“Потребител” е физическо лице, което има сключен договор за мобилни услуги с Глобул, вкл. сключено 
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги; “Застрахователно плащане” е 
паричната сума, която Застрахователите изплащат при настъпване на покрит риск, в резултат на 
настъпило със Застрахования застрахователно събитие, при условията на тези ОУ; “Средна месечна 
сметка” е усреднената сума на издадените на потребителя от Глобул фактури за последните 3 месеца, 
предхождащи настъпването на застрахователно събитие за рисковете ВН, НБРУ и ХРЗ и последните 3 
месеца,  предхождащи настъпването на злополуката довела до определяне на процент инвалидизация 
над 70% във връзка с риска ТНЗР и при лимитите по чл. 9 от тези ОУ. В случай че застрахователното 
събитие възникне през първите три месеца от сключването на договора за мобилни услуги между 
Глобул и потребителя, за “Средномесечна сметка” ще се счита усреднената месечна сметка за реално 
изтеклото време преди датата на настъпване на застрахователното събитие. Ако сумата на 
“Средномесечна сметка” е под 20 лв.,  дължимото месечно обезщетение ще се равнява на 20 лв.В 
случай че потребител има повече от една застраховани карти и за тях в един месец се издават повече от 
една фактура, то за всяка отделна фактура ще се изчислява отделна “Средномесечна сметка”; 
“Злополука” е непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за Застрахования произход, 
настъпило против неговата воля през срока на индивидуалното застрахователно покритие, което води 
до телесно увреждане, причиняващо ВН, ТНЗР или ХРЗ; “Заболяване” е съвкупност от клинични 
прояви, представляващи болестно състояние, които са диагностицирани в лицензирано лечебно 
заведение и регистрирани в официален медицински документ; “Трайно намалена или загубена 
работоспособност” /ТНЗР/ означава (i) медицински удостоверима, вероятно постоянна, неспособност 
на Застрахования да упражнява обичайната си или друга дейност чрез полагане на подобни умствени 
или физически усилия и личен труд и (ii) да си осигурява доход чрез личен труд или като управител, 
собственик, съдружник или акционер във фирма. ТНЗР трябва да е настъпила през срока на 
индивидуалното застрахователно покритие като пряк резултат от застрахователно събитие злополука. 
ТНЗР се удостоверява от Застрахования пред застрахователя въз основа на представено експертно 
решение на Териториална Експертна Лекарска Комисия /ТЕЛК/, съответно Национална Експертна 
Лекарска Комисия /НЕЛК/, удостоверяващо процент на загубена работоспособност над 70%, както и 
невъзможност Застрахованият да продължи да извършва същата или подобна трудова дейност и 
противопоказаните условия на труд. За дата на настъпване на ТНЗР се счита датата на инвалидизиране 
съгласно първото поред решение на ТЕЛК, удостоверяващо процент на загубена работоспособност над 
70% във връзка със същата злополука; “Временна неработоспособност” /ВН/ е продължило над 60 
последователни календарни дни състояние на временно загубена или намалена способност за 
извършване на обичайни действия и занятия вследствие на преходно намаляване на общите или 
локални функции на организма, възстановими в определен срок, през който Застрахованият реално 
ползва отпуск по болест. ВН е пряк резултат на застрахователно събитие, претърпяно от Застрахования 
в срока на индивидуалното застрахователно покритие. За начало на ВН се счита датата, посочена в 
първичния болничен лист, като между заболяването съгласно първичния болничен лист и заболяването 
съгласно продълженията на първичния болничен лист има причинно-следствена връзка. 
Продължителността на временната неработоспособност се определя съгласно действащата 
нормативна уредба; “Безработен” е физическо лице, за което кумулативно трябва да са налице 
следните обстоятелства: не се намира в трудовоправни или служебни правоотношения, не е изпълнител 
по договор за управление на търговско дружество, не е самоосигуряващо се лице, не извършва никаква 
дейност, която му носи каквито и да е доходи, регистриран e като “безработен” към съответното 
Териториално Бюро по труда и получава обезщетение за безработица по предвидения в действащата 
нормативна уредба ред; “Безработица” е статусът на безработното лице съобразно дефиницията по-

горе, продължил над 60 последователни календарни дни; “Хоспитализация /болничен престой/ в 
резултат на злополука” /ХРЗ/ e непрекъсваем минимум 7 дневен престой на Застрахования в 
болница по лекарско предписание за извършване на неотложно изследване, наблюдение или лечение 
във връзка с претърпяна от Застрахования злополука; “Болница” e лечебно заведение за болнично 
лечение, създадено и лицензирано в съответствие с действащото законодателство; “Кражба”на 
мобилен телефон и/или Глобул SIM картата от Застрахования е отнемане на мобилния телефон 
и/или Глобул SIM картата от владението на Застрахования, без негово знание и съгласие и с намерение 
за противозаконно присвояване, чрез оказване на сила или заплашване, разрушаване, повреждане и 
подкопаване на прегради, направени за защитата им. Кражбата трябва да се декларира писмено от 
Застрахования пред компетентните полицейски органи и пред Глобул, в рамките на 24 часа от момента 
на установяването й от Застрахования; “Неоторизирано ползване” /НП на SIM/ е неправомерно 
ползване на Глобул SIM карта от трето лице, различно от Застрахования, в резултат на извършена 
кражба на SIM картата; ”Договорен партньор на „Глобул” е всеки търговски представител, 
дистрибутор, дилър, франчайзополучател или др. търговец, който предоставя чрез търговски обекти 
телекомуникационните продукти и услуги на Глобул, независимо дали по силата на сключен договор 
директно с Глобул или с негов търговски представител; “Мобилен телефон” е фабрично ново 
неупотребявано техническо устройство, отговарящо на техническите изисквания на българското 
законодателство, което заедно със SIM карта позволява ползването на телекомуникационни услуги, 
новозакупено без или с отстъпка от “пазарната стойност” , предоставено безвъзмездно в собственост на 
Застрахования или за ползване по договор за лизинг от Глобул/негов договорен партньор при 
подписване или по всяко време на действие на „Договор за мобилни услуги” или “Допълнително 
споразумение към договор за мобилни услуги”, за което устройство е активирана програма “Глобул 
Гарант ПЛЮС”, която не е прекратена съгласно чл.4 от настоящите ОУ; ”Фактурна стойност на 
мобилен телефон” е платената от Потребителя на Глобул/негов договорен партньор цена с ДДС при 
покупка на мобилен телефон без или с отстъпка от “пазарната стойност, която цена е посочена в 
издадената на Потребителя при продажбата фактура/касов бон”; “Пазарна стойност на мобилен 
телефон” е дължимата продажна цена с ДДС без сключен договор за мобилни услуги на определена 
марка и модел мобилен телефон, посочена в публикуваната на Интернет страница на Глобул актуална 
ценова листа”; "Безвъзмездно предоставяне в собственост на мобилен телефон” е предоставяне в 
собственост на Потребител на мобилен телефон от Глобул/ негов договорен партньор при подписване 
на “Договор за мобилни услуги” или „Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги” без 
задължение на Потребителя да заплати продажна цена в момента на предоставяне в собственост на 
мобилния телефон или в по-късен момент.” 
Чл. 3. Предоставяне и обработване на информация и лични данни. Последици от 
непредоставянето на информация и лични данни. С подписването на “Договор за мобилни услуги”, 
„Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги” или “Заявление за 
активиране/деактивиране на допълнителни услуги” с Глобул, неразделна част от които е програма 
“Глобул Гарант ПЛЮС” Застрахованият удостоверява, че е получил настоящите сертификат и ОУ, 
приема ги и дава своето изрично писмено съгласие Застрахователите да имат право на достъп до 
цялата медицинска документация във връзка със здравословното му състояние и да може да я изискват 
от всички лица, съхраняващи такава информация. Застрахователите имат право на достъп и до 
съответните документи относно трудово-правния статус на Застрахования при настъпила НБРУ, както и 
до всички други документи, удостоверяващи обстоятелствата относно настъпването на някое от 
покритите застрахователни събития. При неизпълнение на задължението за предоставяне на 
информация от Застрахования, Застрахователите имат право да не удовлетворят претенцията му за 
застрахователно плащане. Застрахователите се задължават да използват и обработват предоставените 
им лични данни само във връзка с програма “Глобул Гарант ПЛЮС”. Застрахователите могат да 
предоставят получените лични данни на други лица само по предвидения от закона ред. 
Чл. 4. Присъединяване към Груповия застрахователен договор. Срок на индивидуалното 
застрахователно покритие. Потребителят дава изрично писмено съгласие за присъединяване към 
условията на Груповия застрахователен договор за програма “Глобул Гарант ПЛЮС”с подписване на 
“Декларация за приемане на застраховането и Общите условия”, неразделна част от “Договор за 
мобилни услуги”, “Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги” или “Заявление за 
активиране/деактивиране на допълнителни услуги”. Всяко лице може да сключи до 3 отделни 

Сертификат за застраховка “Глобул Гарант ПЛЮС” №                                                                                                                  /номерът на сертификата е идентичен с MSISDN (телефонният номер)/ 

Настоящият сертификат удостоверява, че застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България”, ЕИК 175190059 и “Кардиф Общо застраховане, Клон България”, ЕИК 175190073, адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 29, вх. А, 
тел.: 1274 (безплатен за абонати на Глобул) и 00359 2 4915986/ факс: 00359 2 4915988, e-mail: globul@cardif.com, представлявани от Марио Евтимов Костов – Управител, срещу заплащане на застрахователна премия се съгласяват да 
застраховат съгласно приложените Общи условия по програма “Глобул Гарант Плюс” на потребителите на “Космо Мобайл България” ЕАД: 
 
г-н/г-жа                         с  ЕГН/ЛНЧ          и дата на раждане:  
 
Застрахователни покрития: “Трайно намалена или загубена работоспособност” /ТНЗР/ в резултат на злополука; “Временна неработоспособност” /ВН/, в резултат на злополука или заболяване, при ограничението на чл. 4 от ОУ; 
“Нежелана безработица в резултат на уволнение” /НБРУ/. Ако към момента на сключване на застраховката Застрахованият e самонаето лице и не се намира в трудово или служебно правоотношение  или договор за управление, то той 
вместо за риска НБРУ се счита за застрахован за риска “Хоспитализация в резултат на злополука” /ХРЗ/; “Неоторизирано ползване на SIM карта поради кражба” /НП на SIM/; Кражба на мобилен телефон /КМТ/. 
Застрахователна сума: при ТНЗР – ежемесечно, до 12 поредни средномесечни сметки, в зависимост от продължителността на решението на ТЕЛК/НЕЛК; при ВН или НБРУ, продължили над 60 дни - до 6 средномесечни сметки за всяко 
едно от тези застрахователни събития, в зависимост от продължителността на ВН или НБРУ, при ХРЗ, продължила над 7 дни – до две средномесечни сметки. Лимитът за една средномесечна сметка за всяко едно от тези застрахователни 
събития е до 100 лв. В случай че потребител има повече от една застраховани SIM карти, участващи в образуването на една или повече средномесечни сметки, лимитът за всяка отделна средномесечна сметка ще се определя на база на 
броя застраховани карти, участващи в образуването й, като за всяка отделна карта е опреден лимит до 100 лв. Всеки потребител може да активира програмата “Глобул Гарант” за максимум до 3 SIM карти, като в случай, че в образуването на 
средномесечната  сметка участват повече от една SIM карта с активирана програма, лимитът й се увеличава със 100 лв. за всяка една от тях.  При НП на SIM Застрахователят възстановява стойността на разговорите, извършени от трето 
неоторизирано лице, в рамките на 24 часа преди уведомяването от Застрахования на Глобул за прекъсване на активността на SIM картата. Максималният размер на застрахователно плащане по този риск е до 100 лева, за едно 
застрахователно събитие. Броят покрити щети в едногодишния срок на застраховката е лимитиран до една за всяко от застрахователните събития. При КМТ застрахователното обезщетение е предметната компенсация на Застрахования с 
eдин нов мобилен телефон, както следва: ако откраднатият телефон е новозакупен без отстъпка или с отстъпка по-малко от 50% от “пазарната стойност“ на телефона, Застрахованият ще получи по избор един нов мобилeн телефон на 
стойност до 75% от фактурната стойност с ДДС на откраднатия телефон, но не по-малко от 50 лв. с ДДС  и не повече от 1000 лв. с ДДС, а ако откраднатият телефон е новозакупен с отстъпка равна или повече от 50% от пазарната стойност  
на телефона или е предоставен безвъзмездно в собственост на Застрахования, той  ще получи по избор един нов мобилен телефон на стойност до 75% с ДДС от “пазарната стойност“ на откраднатия телефон към датата на настъпване на 
застрахователното събитие, но не по-малко от 50 лв. с ДДС и не повече от 1000 лв. с ДДС. Ако откраднатият телефон е ползван по договор за лизинг, Застрахованият ще получи по избор един нов мобилен телефон на стойност до 75% от 
общата стойност с ДДС на лизинговите вноски по договора за лизинг, но не по – малко от 50 лв. с ДДС и не повече от 1 000 лв. с ДДС. 
Срок на застраховката: 12 месеца, считано от 00:00 часа на  деня, в който Застрахованият приемe застраховането, като след изтичането им застраховката се подновява автоматично, при положение, че продължи заплащането на  
застрахователната премия.  Застрахователните покрития за отделните рискове влизат в сила, както следва: за рисковете ТНЗР, ВН в резултат на злополука,  ХРЗ и НП на SIM  - считано от 00:00 часа на деня, в който Застрахованият приемe 
застраховането; за риска ВН в резултат на заболяване - считано от 00:00 часа на 31-вия ден от деня, в който Застрахованият приема застраховането; за риска НБРУ - считано от 00:00 часа на 91-вия ден от деня в който Застрахованият 
приема застраховането. За КМТ покритието се активира за срок от 1 година, считано от датата на закупуване на мобилния телефон без или с отстъпка от “пазарната стойност” или предоставянето му безвъзмездно в собственост или за 
ползване  по договор за лизинг. При продължаване на застраховката за нов едногодишен срок, застрахователното покритие е за всички рискове, с изключение на покритието КМТ, като влиза в сила от 00:00 часа на деня на подновяване на 
застраховката, а за покритието КМТ – от датата на закупуването на пореден нов мобилен телефон без или с отстъпка от “пазарната стойност” или предоставяне на такъв безвъзмездно в собственост или съгласно договор за лизинг. 
Застрахователна премия: Застрахователната премия е месечна, в размер на 2..99 лв. 
Ползващо се лице: “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, ЕИК 130460283, с изключение на застрахователното обезщетение за КМТ, където ползващо се лице е Застрахованият.  В случай че Застрахователите са в процедура по извършване 
на месечни застрахователни плащания и Застрахованият се откаже напълно от услугите на Космо България Мобайл” ЕАД , ползващо се лице e Застрахованият. 
Дата:.........................................                                      

Тази застраховка е сключена с посредничеството на “Космо Мобайл България” ЕАД  с легитимационен документ № 08./2010 

 

   



застраховки, за до 3 телефонни номера и до 3 мобилни телефона. Ако в рамките на едногодишния срок 
на покритието “КМТ” бъдат закупени/ предоставени безвъзмездно в собственост или за ползване по 
договор за лизинг повече от един мобилен телефон, покритието по всяка застраховка е активно за един 
мобилен телефон по избор на клиента.. При изплащане на обезщетение по риска „КМТ” покритието за 
този риск се прекратява до крайната дата на едногодишния срок на застраховката. Мобилният телефон, 
предоставен като обезщетение по риска „КМТ” не е включен в обхвата на това застрахователно 
покритие.В случай че към момента на включването към програма “Глобул Гарант ПЛЮС” 
Застрахованият не е клинично здрав, има определен % на инвалидност съгласно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК, има хронични и периодично изострящи се заболявания като например: ендокринни, 
метаболитни урогенитални и/или венерически, остео-артритни, очни или неврологични заболявания, 
както и заболявания на сърдечносъдовата система, на дихателните пътища или на кръвотворните 
органи и кръвта, нервно-психиатрични разстройства, хипертония, диабет, хепатит, HIV инфекция, 
тумори, и/или приема системно медикаменти, то той автоматично е покрит за риска ВН, но само в 
резултат на злополука. Срокът на застраховката е 1 година и се подновява автоматично за нов 
едногодишен период, при условие че продължи заплащането на застрахователните премии. Правилото 
за подновяването на срока на застраховката се прилага многократно, с изключение на риска КМТ. 
Индивидуалното застрахователно покритие влиза в сила: За рисковете ТНЗР, ВН в резултат на 
злополука, ХРЗ и НП на SIM - считано от 00:00 часа на деня, в който Застрахованият приема 
застраховането. За риска ВН в резултат на заболяване - считано от 00:00 часа на 31-вия ден от деня, в 
който Застрахованият приема застраховането. За риска НБРУ считано от 00:00 часа на 91 - вия ден от 
деня, в който Застрахованият приема застраховането. В случай че към момента на сключването на 
застраховката абонатът се намира в срок на изпитване, застрахователното покритие за риска НБРУ 
влиза в сила считано от 00:00 часа на 91-вия ден след изтичане на изпитателния срок. За риска КМТ 
застраховката се активира за срок от 1 година, без този срок да се подновява автоматично, считано от 
00:00 часа на датата на подписване на “Договор за мобилни услуги” или “Допълнително споразумение 
към Договор за мобилни услуги”, когато телефонът е закупен без или с отстъпка от “пазарната стойност”  
или предоставен безвъзмездно в собственост или за ползване по договор за лизинг при подписване на 
“Договор за мобилни услуги” или “Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги” или от 
датата на закупуване без или с отстъпка от “пазарната стойност” или предоставяне безвъзмездно в 
собственост или за ползване по договор за лизинг на пореден нов мобилен телефон от Глобул/негов 
договорен партньор, след датата на подписване и по време на действие на Договора за мобилни услуги. 
При подновяване на застраховката за нов едногодишен период, покритието за рисковете ТНЗР, ВН в 
резултат на злополука и заболяване, ХРЗ и НП на SIM влиза в сила от 00:00 часа на деня на 
подновяване, а по отношение на КМТ – считано от датата на покупката без или с отстъпка от “пазарната 
стойност” или датата на предоставяне безвъзмездно в собственост или за ползване по договор за лизинг  
от Глобул/ негов договорен партньор на пореден нов мобилен телефон. Застрахователното покритие се 
прекратява предсрочно в следните случаи: В деня, в който Застрахованият навърши 66 години; Ако в 
рамките на 50 дневния гратисен период съгласно чл. 7 от тези ОУ Застрахованият не плати начислените 
му до момента месечни фактури от Глобул застрахователното покритие се прекратява, като може да 
бъде възстановено в рамките на 60 дни от датата на прекратяването му, с плащане от Застрахования на 
дължимите до момента суми по месечни фактури към Глобул; с изтичане на едногодишния срок на 
застраховката, при условие, че тя не е подновена/продължена от Застрахования при условията на този 
член; при прекратяване на договора за мобилни услуги, както и в случай на преносимост на GSM номера 
на потребителя към друг мобилен оператор - считано от 24.00 ч. на деня, в който фактически е 
извършена преносимостта на номера; По отношение на риска НБРУ – с пенсионирането на 
Застрахования ; по отношение на риска ТНЗР – считано от датата на инвалидизирането на 
Застрахования поради настъпила злополука в срока на застраховката, независимо от това дали 
Застрахователят е извършил застрахователно плащане или не. По отношение на КМТ- с изтичане на 
едногодишния срок на покритието или с изплащане на застрахователно обезщетение в този 
едногодишен срок. При подновяване на застраховката за следващ/и едногодишен период/и 
Застрахованият няма да бъде покрит повече по този риск; по рисковете ВН, НБРУ, ХРЗ и НП на SIM - с 
извършване на съответното застрахователно плащане в едногодишния срок на застраховката; В случай 
на възстановяване на застрахователното покритие се покриват само събития, настъпили след датата на 
възстановяването. Глобул има право да деактивира едностранно услугата “Глобул Гарант ПЛЮС”, в 
случай, че потребителят не отговаря на дефиницията за “Застрахован”, както и сключените над 3 
застраховки, като платените премии се приспадат от следващата месечна сметка. 
Чл. 5. Покрити рискове. Трайно намалена или загубена работоспособност /ТНЗР/ в резултат на 
злополука; Временна неработоспособност /ВН/ настъпила в резултат на злополука или заболяване и 
продължила над 60 последователни дни. В случай на здравословен проблем съгласно чл. 4, 
Застрахованият ще бъде застрахован за този риск само в резултат на злополука; Нежелана безработица 
в резултат на уволнение /НБРУ/, продължила над 60 последователни дни. В случай че Застрахованият 
не е на трудов договор /напр. самонаето лице или пенсионер/ и не може да се възползва от риска НБРУ, 
той се счита автоматично за застрахован вместо това за риска “Хоспитализация в резултат на 
злополука” /ХРЗ/, продължила над 7 последователни дни. “Неоторизирано ползване на SIM карта в 
резултат на кражба” /НП на SIM/. Кражба на мобилен телефон /КМТ/.Териториалното покритие за 
рисковете ТНЗР, ВН и ХРЗ е на територията на цял свят; за рисковете НБРУ, НП на SIM и КМТ – само на 
територията на Република България. 
Чл. 6. Уведомяване на Застрахователите за настъпило застрахователно събитие. 
Предявяване на иск за извършване на застрахователно плащане. До 10 работни дни след 
настъпване на събитието, а по отношение на КМТ- до 5 дни от кражбата, Застрахованият трябва да 
уведоми Застрахователите на специалната телефонна линия, безплатна за абонатите на Глобул: 1274  
или на тел. 02/4915986 или на място в офиса им с адрес: гр. София 1000, ул. “Христо Белчев” № 29, вх.А 
или на e-mail адреса им: globul@cardif.com. Попълва се съответното “Уведомление за настъпило 
застрахователно събитие” и се прилагат описаните в него документи, след което се депозират или се 
изпращат с писмо с обратна разписка или чрез куриер на адреса на Застрахователите. В зависимост от 
събитието документите са: При настъпил риск ТНЗР: Копие от договор за мобилни услуги, респ. 
заявление за активиране/деактивиране на допълнителни услуги с Глобул, с  включен текст за приемане 
на застраховането; Оригинал на застрахователен сертификат; Експертно решение/я на ТЕЛК/НЕЛК в 
оригинал (или негово нотариално заверено копие), удостоверяващо процент на загубена 
работоспособност (инвалидност) над 70%, срока на загубена работоспособност (инвалидност) и 
възможността на застрахования да продължи да работи, както и противопоказаните условия на труд; 
Лична амбулаторна карта, амбулаторни листа (или четливи копия, заверени с печат “вярно с оригинала” 
от издателя им); Епикриза/и, история на заболяването (или четливи копия, заверени с печат “вярно с 
оригинала” от издателя им или от институцията, която ги съхранява); Копие от трудова или осигурителна 
книжка; Копие от фактурите от последните три месечни сметки преди датата на настъпване на 
застрахователното събитие, ако месечните сметки са по-малко от 3 – от всички сметки. При настъпил 
риск ВН: Копие от  договор за мобилни услуги, респ. заявление за активиране/деактивиране на 
допълнителни услуги с Глобул, с включен текст за приемане на застраховането; Оригинал на 
застрахователен сертификат; Медицински документи, резултати от медицински изследвания, издадени 

от лицензирани лечебни заведения; Първичен болничен лист и неговите продължения, издадени от ЛКК/ 
ТЕЛК по реда, предвиден в действащата нормативна уредба и заверени с печат и подпис на 
работодателя за реално ползваните дни на отпуска по болест; Описание на случая при битова 
злополука, а в случай на трудова злополука – декларация за злополука и разпореждане на НОИ; Лична 
амбулаторна карта, амбулаторни листа (или четливи копия, заверени с печат “вярно с оригинала” от 
издателя им); Епикриза/и история на заболяването (или четливи копия, заверени с печат “вярно с 
оригинал” от издателя им); Копие от фактурите от последните три месечни сметки, преди датата на 
настъпване на застрахователното събитие, ако месечните сметки са по-малко от 3 – от всички сметки. 
Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми Застрахователя при прекратяване на състоянието на 
временна неработоспособност. При настъпил риск НБРУ: Копие от договор за мобилни услуги, респ. 
заявление за активиране/деактивиране на допълнителни услуги с Глобул, с включен текст за приемане 
на застраховането; Оригинал на застрахователен сертификат; Копие на трудовия договор, респ. договор 
за управление на търговско дружество, заедно с всички допълнителни споразумения към него, заверени 
с печат на работодателя/възложителя; Копие от акта, с който се прекратява трудовото правоотношение 
или договора за управление на търговско дружество; Копие от акта на компетентния орган, с който 
лицето се регистрира като безработен към съответното “Бюро по труда”, от което да е видно от кога 
лицето е регистрирано като безработен; Копие от акта на компетентния орган, съгласно което 
Застрахованият ще получава обезщетение за безработица за определен срок; Копие от фактурите от 
последните три месечни сметки, преди датата на настъпване на застрахователното събитие, ако 
месечните сметки са по-малко от 3 – от всички сметки. Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми 
Застрахователя при прекратяване на състоянието на безработен. Застрахованият е длъжен ежемесечно 
но не по-рано от 7 дни преди датата на генериране на месечна му сметка от Глобул, да предостави на 
Застрахователя: Удостоверение от съответното териториално “Бюро по труда”, което изрично 
потвърждава, че Застрахованият е все още регистриран като “безработен”, че получава обезщетение за 
безработица и че не са настъпили обстоятелства, които да налагат заличаването на регистрацията му 
като безработен или прекратяване на изплащане на обезщетението за безработица. При настъпил 
риск ХРЗ: Копие от договор за мобилни услуги, респ. заявление за активиране/деактивиране на 
допълнителни услуги с Глобул, с включен текст за приемане на застраховането; Оригинал на 
застрахователен сертификат; Епикриза/и, история на заболяването (или четливи копия, заверени с печат 
“вярно с оригинала” от издателя им); Протокол за настъпилата злополука (напр. протокол за ПТП); 
Заключение от извършена химическа експертиза за наличие на алкохол или наркотични вещества в 
кръвта (ако има такива); Резултати от извършени изследвания за образна диагностика (ако има такива); 
Копие от фактурите от последните три месечни сметки, преди датата на настъпване на 
застрахователното събитие, ако месечните сметки са по-малко от 3 – от всички сметки. В случай че при 
настъпване на рисковете ТНРЗ, ВН, НРБУ и ХРЗ,  клиентът не може да предостави копие от фактурите 
за месечни сметки, издадени от Глобул, информацията от тях ще бъде предоставяна от Глобул. При 
настъпил риск НП на SIM: Копие от  договор за мобилни услуги, респ. заявление за 
активиране/деактивиране на допълнителни услуги с Глобул, с  включен текст за приемане на 
застраховането; Оригинал на застрахователен сертификат; Списък на неоторизираните телефонни 
разговори, издаден от Глобул,  както и потвърждение на датата и часът на деактивирането на SIM 
картата; Документи, доказващи че кражбата на мобилния телефон и поставената в него Глобул SIM 
карта са декларирани писмено в полицията; Потвърждение от Глобул, за дата и часа на постъпилото от 
клиента искане за спиране на възможността за реализиране на изходящи повиквания; Други документи, 
доказващи и удостоверяващи кражбата на SIM карта. При настъпил риск КМТ: Копие от договор за 
мобилни услуги, Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги, респ. заявление за 
активиране/деактивиране на допълнителни услуги с Глобул, с включен текст за приемане на 
застраховането; Оригинал на застрахователен сертификат; фактура с посочени имена и ЕГН на 
Застрахования или касов бон за закупения/предоставен безвъзмездно в собственост или за ползване на 
лизинг мобилен телефон от Глобул/негов договорен партньор и/или копие на Договор за лизинг; Копие 
на Гаранционна карта на мобилния телефон, издадена от „Глобул/негов договорен партньор; документи, 
доказващи че кражбата на мобилния телефон и поставената в него Глобул SIM карта е декларирана 
писмено в полицията; Потвърждение от Глобул, че кражбата/ грабежът на Глобул SIM картата е 
декларирана от Застрахования и за датата и часа на постъпилото от клиента искане за спиране на 
възможността за реализиране на изходящи повиквания, както и часа на спиране на възможността за 
реализиране на изходящи повиквания; други документи, удостоверяващи кражбата на мобилния 
телефон За изясняване на основателността на претенцията за застрахователно плащане 
Застрахователите имат право да изискат от Застрахования и други документи, свързани с настъпилото 
застрахователно събитие, както и да поискат Застрахованият да премине през определени медицински 
прегледи и изследвания, като в тези случаи разноските се поемат от Застрахователите.Застрахованият 
следва да си осигури за съхранение копие от всички документи, които Застрахователите изискват да се 
представят в оригинал. 
Чл. 7. Застрахователна премия. Плащане. Застрахователната премия се заплаща месечно от 
Застрахования, едновременно с плащането на месечната сметка към Глобул. Не се допуска частично 
плащане на застрахователна премия. Застрахователите осигуряват 50 дневен гратисен период, считано 
от датата на издаване на последната неплатена фактура, в рамките на който застрахователните 
покрития са в сила и Застрахованият следва да заплати издадените неплатени месечни фактури от 
Глобул с оглед на включените в тях застрахователни премии. 
Чл. 8. Размер за застрахователното плащане и срокове за извършването му. При ТНЗР се 
изплащат до 12 средномесечни сметки, както са дефинирани в чл.2, всяка до 100 лв. за едно плащане на 
средномесечна сметка и до 1200 лв. за застрахователно събитие. Броят на средномесечните вноски, 
които ще бъдат покрити от Застрахователите се определя в зависимост от продължителността на 
решението на ТЕЛК/НЕЛК. В случай че началото на инвалидността, посочена в решението на 
ТЕЛК/НЕЛК обхване период, за който Застрахователят вече е направил застрахователно плащане по 
друг риск, то това плащане  се приспада от дължимото обезщетение за ТНРЗ. При ВН или НБРУ, 
продължили над 60 последователни дни се изплащат средномесечни сметки в зависимост от 
продължителността на състоянието ВН или НБРУ, както следва: 1. една средномесечна сметка – при 
продължителност между 61 – 90 дни включително; 2. две средномесечни сметки – при продължителност 
между 91 – 120 дни включително; 3. три средномесечни сметки – при продължителност между 121 – 150 
дни включително; 4. четири средномесечни сметки – при продължителност между 151 – 180 дни, 
включително; 5. пет средномесечни сметки – при продължителност между 181 – 210 дни включително; 6. 
шест средномесечни сметки – при продължителност над 210 дни. Застрахователите плащат общо до 6 
средномесечни сметки за всяко едно от тези застрахователни събития, до 100 лв. за плащане и до 600 
лв. в агрегат за срока на застраховката; ВН трябва да е без прекъсване, като се удостоверява с първичен 
болничен лист и негови продължения. Началото на първия болничен лист трябва да бъде след началото 
на застрахователния срок и преди изтичането му. В поредицата от болнични листове трябва да има 
само един първичен болничен лист, а останалите трябва да са негово продължение и поставените в тях 
диагнози да са в причинно-следствена връзка с диагнозата в първичния болничен лист. Болничните 
листове трябва да са издадени от лицензирано лечебно заведение, като между тях не трябва да има 
прекъсване. В случай че Застрахованият изпадне повторно във ВН поради причини, които са пряко 



свързани с обстоятелствата предизвикали първата временна неработоспособност, за която е 
извършено застрахователно плащане и началото на тази следваща ВН е до 60-тия ден, считано от 
крайната дата на първата ВН Застрахователите ще приемат, че е налице продължаване на първично 
възникналото застрахователното събитие. НБРУ също трябва да е без прекъсване, като 
продължителността й се удостоверява със служебни бележки, издадени от съответното териториално 
Бюро по труда. При подновяване на застраховката и последвала НБРУ, Застрахователят покрива 
същата настъпила не по – рано от 12 месеца, считано от крайната дата, на която застрахователят е 
извършил застрахователно плащане във връзка с предходната НБРУ и при положение, че няма 
прекъсване в индивидуалното застрахователно покритие. Ако за един Застрахован има застъпване по 
време на застрахователните събития НБРУ и ВН, Застрахователите дължат застрахователно плащане 
само за риска, който е настъпил пръв по време. Застрахователите дължат застрахователно плащане 
само за сметките, дължими от Застрахования след изтичането на първите 60 дни от настъпването на 
рисковете ВН и НБР или след изтичането на първите 7 дни от настъпването на риска ХРЗ и при 
положение, че същите са обхванати от продължителността на болничните листа или на безработицата, 
така както е формулирана в чл. 6. Застрахователят извършва застрахователното плащане месечно за 
всеки 30-дневен период. При ХРЗ се изплаща 1 средномесечна сметка, при условие че 
хоспитализацията е над 7 дни + още 1 средномесечна сметка, дължима за следващия 
застрахователното събитие месец, при условие че към датата на генериране на месечната сметка 
Застрахованият е все още временно неработоспособен във връзка със същото застрахователно 
събитие, довело до неговото хоспитализиране. При НП на SIM Застрахователят възстановява 
стойността на разговорите, извършени от неоторизирано трето лице в рамките на 24 часа преди 
уведомяването на Глобул за прекъсване на активността на SIM картата. При КМТ Застрахованият 
трябва да посети търговски обект на Глобул или  „Германос Телеком-България“ ЕАД и да се легитимира 
със застрахователен сертификат. Ако откраднатият телефон е новозакупен без отстъпка или с отстъпка 
по-малко от 50% от “пазарната стойност” на телефона, Застрахованият ще получи по избор един нов 
мобилeн телефон на стойност до 75% от фактурната стойност с ДДС на откраднатия телефон, но не по-
малко от 50 лв. с ДДС  и не повече от 1000 лв. с ДДС, а ако откраднатият телефон е новозакупен с 
отстъпка равна или повече от 50% от “пазарната стойност” на телефона или е предоставен 
безвъзмездно в собственост на Застрахования, той  ще получи по избор един нов мобилен телефон на 
стойност до 75% с ДДС от “пазарната стойност” на откраднатия телефон към датата на настъпване на 
застрахователното събитие “КМТ”, но не по-малко от 50 лв. с ДДС и не повече от 1000 лв. с ДДС. Ако 
откраднатият мобилен телефон е ползван по договор за лизинг, Застрахованият ще получи по избор 
един нов мобилен телефон на стойност до 75% от общата стойност с ДДС на лизинговите вноски по 
погасителния план на договора за лизинг, но не по – малко от 50 лв. с ДДС и не повече от 1 000 лв. с 
ДДС. Ако към момента на настъпване на застрахователното събитие “КМТ” откраднатият мобилен 
телефон няма “пазарна стойност”, тъй като не фигурира в актуалната ценова листа на Глобул размерът 
на застрахователното плащане се определя от Застрахователя на база “пазарна стойност” на 
откраднатия мобилен телефон към момента на закупуването му. Ако избраният от клиента нов мобилен 
телефон е с цена надвишаваща 75 % от фактурната/пазарната стойност с ДДС към датата на 
настъпване на застрахователното събитие “КМТ” или общата стойност с ДДС на погасителните вноски 
по договора за лизинг на откраднатия мобилен телефон и повече от 1000 лв. с ДДС, разликата се 
заплаща от клиента. Ако стойността на избрания от Застрахования нов мобилен телефон е по-ниска от 
75 % от фактурната/пазарната стойност с ДДС към датата на настъпване на застрахователното събитие 
“КМТ” или общата стойност с ДДС на погасителните вноски по договора за лизинг или по-ниска от 50 лв. 
с ДДС на откраднатия мобилен телефон, разликата не подлежи на възстановяване нито на 
Застрахования, нито на Глобул. Застрахователното плащане се извършва в срок до 10 работни дни от 
датата, на която са представени всички изискани от Застрахователите доказателства за установяване на 
застрахователното събитие и на размера на плащането. Плащането се извършва по виртуалния IBAN 
на Застрахования и в полза на ползващото се лице. В случай че ползващо се лице е Застрахованият 
съгласно посоченото в застрахователния сертификат, обезщетението се изплаща по банкова сметка, 
посочена от него.  
Чл. 9. Освобождаване на Застрахователите от задължението за извършване на 
застрахователно плащане. Изключения от застрахователното покритие. Застрахователите 
се освобождават от задължението за извършване на застрахователно плащане, ако застрахователното 
събитие е причинено умишлено от Застрахования, както и в случай, че са представени неверни или 
неистински доказателства или документи. Отговорността на Застрахователите по отношение на 
рисковете ТНЗР, ВН и ХРЗ се изключва, в случай че те са резултат от: предварително съществуващо 
заболяване, страдание или физическо състояние, както и неговите усложнения и рецидиви, за което 
Застрахованият е получил медицинско консултиране, диагностициране или лечение в 2 годишен период 
преди датата на приемане на застраховането; самоубийство, опит за самоубийство; сбиване или участие 
в сбиване от страна на Застрахования; други събития, настъпили в следствие излагане на опасност, 
самонадеяност или груба небрежност от страна на Застрахования, включително, но не само боравене с 
експлозиви или огнестрелно оръжие; извършване на престъпление от общ характер от Застрахования; 
виновно поведение на Застрахования при управление на МПС, както и при липса на документи за 
правоспособност; изпълнение на смъртна присъда; война или военни действия, въстание, държавен 
преврат, бунт, терористичен акт или други подобни социални явления; ядрена енергия, радиоактивно 
излъчване, ядрени взривове /изключението не се прилага в случаите, когато ядрената енергия е 
използвана за медицинско лечение/; професионално практикувани спортове и/или високорискови 
дейности, свързани с употребата на моторни, летателни, въздухоплавателни и подводни средства, 
скокове от високо, катерения или такива, които включват участие на животни; хронична употреба на 
алкохол, наркотична зависимост или злополука, възникнала, докато Застрахованият е бил под 
въздействието на наркотици или алкохол, чието съдържание в кръвта /установено по надлежния ред/ е 
над 0.5 промила, както и от процедури по дезинтоксикация и лечения на алкохолизъм или наркотични 
зависимости; всяко състояние на Застрахования, директно или индиректно свързано със СПИН 
/Синдром на придобитата имунна недостатъчност/ или HIV /човешки имунодефицитен вирус/, така, както 
се определени от Световната здравна организация; психични заболявания, депресии, стрес или всяко 
състояние на психо-невротична основа и техните последствия; козметична/пластична хирургия, както и 
хирургични процедури, които не са извършени по изрично лекарско предписание или от правоспособен 
лекар; стерилитет, изследвания/диагностициране на стерилитета, изкуствено осеменяване; нормална 
бременност, раждане, прекъсване на бременността по желание на Застрахования и произтичащите от 
това усложнения или заболявания. Застрахователите не покриват риска ВН и ако той е в резултат или 
като следствие на усложнение на злополука, за която вече е изплатено обезщетение за ТНЗР. Не се 
покрива и риска НБРУ, в случай че прекратяването на трудовото/служебното правоотношение или на 
договора за управление на търговско дружество е: станало по желание или със съгласието на 
Застрахования, както поради негово виновно и противоправно поведение или процедурата по 
прекратяването му е реализирана преди началото на застрахователното покритие; станало в уговорения 
изпитателен срок по договора; поради пенсионирането на Застрахования; свързано с предварително 
уговорен срок на правоотношението или на основание на друго предварително известно прекратително 
условие; извършено между роднини, включително по възходяща или низходяща линия, съпрузи, 

съдружници или акционери, както и в случаи на прекратяване на трудов договор или договор за 
управление на търговско дружество, които се сключени в чужбина; Застрахованият не се регистрира в 
съответното териториално “Бюро по труда” като безработен и не получава обезщетение за безработица, 
както и в случай, че началото на застрахователното покритие е след прекратяването на трудовия 
договор или след започване на процедурата по прекратяването му. Застрахователят не покрива риска 
НП на SIM ако: Глобул SIM картата не е била ползвана поне 30 дни преди дата на застрахователното 
събитие; Отнемането не е “кражба” съгласно  чл. 2 ; КМТ и поставената в него Глобул SIM карта е 
извършена от МПС, като мобилният телефон е бил поставен на видно място в него; неправомерното 
ползване на Глобул SIM картата  е извършено след обаждането в Глобул за деактивиране на SIM 
картата; неправомерното ползване на SIM картата  е извършено след 24 часа от кражбата; Ако че 
полицията не бъде уведомена в рамките на 24 часа от установяването на кражбата от Застрахования. 
Застрахователят не покрива КМТ, ако отнемането не е “кражба” съгласно чл. 2; КМТ и поставената в него 
Глобул SIM карта е извършена от МПС, като мобилният телефон е бил поставен на видно място в него; 
при изчезване, загуба, забравяне или кражба на застрахования телефон в резултат на небрежност; В 
случай, че полицията не бъде уведомена в рамките на 24 часа от установяването на кражбата от 
Застрахования, при кражбата, в застрахования телефон не е била поставена Глобул SIM карта,  при 
кражба на мобилен телефон, предоставен като предметно обезщетение по настъпил риск „КМТ”. 
Чл. 10. Промяна в застрахователния договор. Право на откуп. Страните по застрахователния 
договор не могат да внасят едностранно промени в него. Промяната се извършва чрез подписване на 
добавък, за което Застрахованият се уведомява писмено, ако промените го касаят. Настоящите общи 
условия не дават право на откуп на Застрахования.  
Чл. 11. Уведомяване. Всички съобщения до Застрахования се изпращат на последния адрес, който той 
е съобщил писмено на Застрахователите или на Договорителя. За дата на уведомяването се счита 
датата на получаването на съобщението от застрахования. Съобщенията към Застрахователите трябва 
се изпращат с писмо с обратна разписка или да се депозират на място в офиса на Застрахователите.  
Чл. 12. Спорове между страните. Юрисдикция. Всички спорове между Застрахователите и 
застрахованите лица, породени от Договора неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд. Приложимо е българското право. 
 Настоящите Общи условия са в сила считано от 01.08.2012 и са неразделна част от Групов 
застрахователен договор № 8/2012 по застрахователна програма “Глобул Гарант ПЛЮС”, сключен 
между “Кардиф Животозастраховане, Клон България”, “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” 
и “Космо България Мобайл” ЕАД на 01.08.2012 г. и са изменении с Добавък №2 към Групов 
застрахователен договор №8/2012 от 09.01.2013г. 


