
Общи условия 
за застраховка „Сухопътни превозни средства 
(без релсови превозни средства)”
по Раздел ІІ, т. 3 на Приложение № 1
от Кодекса за застраховането                  „Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 ПО ЗАСТРАХОВКА НА   „СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 (БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА)

І. СКЛЮЧВАНЕ И ФОРМА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

1. По тези Общи условия „Застрахователно еднолично акционерно
дружество  ДаллБогг:  Живот  и  Здраве”  ЕАД,  наричано  по-нататък
„Застраховател”,  сключва  застрахователни  договори  с  физически  и
юридически лица, собственици на нерелсови сухопътни моторни превозни
средства,  наричани  по-нататък  „Застрахован”.  Лица,  които  ползват  или
държат  СПС по  силата  на  договор  за  наем,  лизинг,  заем  за  послужване,
отговорно пазене и други,  могат да сключват договори за застраховка на
сухопътни  превозни  средства  (СПС),  без  релсови  превозни  средства  по
смисъла на тези Общи условия, само в качеството на „Застраховащ”. В тези
случаи Застрахован по договора за застраховка е собственикът на СПС.

2. Застраховка  на  сухопътни  превозни  средства  (без  релсови
превозни  средства), е  доброволна  имуществена  застраховка,  покриваща
пълна загуба или частична повреда на застрахованото СПС, наричани по-
нататък щета, съгласно покритията в избраната рискова клауза. 

3. Застрахователният договор се сключва въз основа на попълнена
от кандидата за застраховане Декларация по образец на Застрахователя, в
която се посочват всички известни и от значение за риска обстоятелства за
застрахованото  СПС.  Всички  обстоятелства,  посочени  в  декларацията  за
застраховане, са съществени за Застрахователя при покриване на риска. При
непълно, неправилно или невярно попълнена информация, Застрахователят
има право да откаже плащане по щета.

4. Формата  на  застрахователния  договор  е  застрахователната
полица, придружена от декларацията на Застрахования, всички приложения
към  нея,  общите  условия,  добавъците  и  специалните  условия,  които  са
неразделна част от застрахователния договор.

5. При  сключване  на  застрахователния  договор  кандидатът  за
застраховане  –  физическо  или  юридическо  лице  представя  следните
документи в оригинал: 

5.1. техническа документация за СПС, ако има налична такава;
5.2. оригинално свидетелство за регистрация на СПС;
5.3.  документ  за  самоличност  на  лицето,  което  сключва

застраховката.  Когатo  застраховката  се  сключва  чрез  пълномощник  се
представя  съответното  пълномощно  и  документ  за  самоличност  на
пълномощника. В случай, че кандидат за застраховане е юридическо лице
или едноличен търговец се представя удостоверение за регистрация по ЕИК;

6. При сключване на застраховката СПС трябва да бъде техническо
изправно и в добро състояние. Застрахователят може да откаже сключване
на застраховката, ако СПС е в лошо техническо състояние. 

6.1.  Застрахователната  полица  влиза  в  сила  след  представяне  на
СПС  за  оглед,  идентификация,  проверка  на  системите  за  сигурност  и
заснемане от оторизиран представител на Застрахователя.

6.2. Застрахователят не носи отговорност за щети, липсващи части и
за последиците от тях, констатирани по време на огледа и заснемането на
СПС. 

6.3  По  искане  на  кандидата  за  застраховане  се  застрахова  и
допълнително  монтирано  стационарно  оборудване,  което  не  влиза  в
окомплектовката  на  СПС  от  завода  –производител,  след  изрично  им
писмено изброяване  в  Декларацията  за  застраховане  и  в  застрахователна
полица след извършен оглед и оценка от представител на Застрахователя.
Допълнително монтираното оборудване се застрахова до определен процент
от  застрахователната  сума  на  автомобила,  съгласно  тарифата  на
Застрахователя.

7.  Ако  при  сключване  на  застраховката,  Застрахованият  си  е
послужил  с  измама  или  заблуда,  застрахователната  полица  е
недействителна,  но  Застрахователят  си  запазва  всички  права  върху
премията.

ІІ. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

8.  Застрахователните  договори,  сключени  по  тези  общи  условия,
имат териториално действие за Република България - клаузи 1, 2, 4, 5, 6. 

8.1  Застрахователните  договори,  сключени по  тези  общи условия,
имат териториално действие за Република България и държавите членки на
Европейския съюз (ЕС) - клаузa 3.

9.  Застраховката  се  счита  за  договорена  от  момента,  в  който
декларацията  за  застраховане  е  приета  от  Застрахователя,  което  се
удостоверява с подпис на представителя на Застрахователя на Декларацията
за застраховане.

10.  Срокът  на  застраховката  е  1  (една)  година,  освен  ако  не  е
уговорено друго. 

11.  Срокът  на  договора  започва  да  тече   от  00.00 часа  на  датата,
посочена в полицата, и изтича в 24.00 часа на последния ден на договорения
срок. 

12. Застрахователният договор на СПС влиза в сила, ако е платена
застрахователната  премия  или  договорената  първа  вноска  от  нея  при
разсрочено плащане, при условие, че са изпълнени изискванията за оглед и
заснемане на СПС. 

ІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

13. Застрахователя покрива пълна загуба или частична щета на
СПС  и/или  допълнително  оборудване  към  тях  в  следствие  на  настъпили
застрахователни  събития  съгласно  клаузата,  избрана  и  посочена  в
застрахователния  договор,  и  заплатена  съответстваща  застрахователна
премия.  Застрахованият  има  право  да  избере  една  от  посочените  по-долу
опции/клаузи на покритие:  

КЛАУЗА 1: МИНИМАЛНО ПОКРИТИЕ – ЩЕТИ ПО ВРЕМЕ
НА ДВИЖЕНИЕ

А. Пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на СПС
помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети, удар с хора и
животни,  от  препятствия  по  пътното  платно  като  земни  и  скални  маси,
падащи  дървета  и  клони  (не  в  резултат  на  природни  бедствия),  падащи
предмети от сгради и летателни тела. 

КЛАУЗА 2: ОСНОВНО ПОКРИТИЕ 

А. Пожар и/или експлозия на СПС по време на експлоатация в 
резултат на случайно събитие. 

Б.  Природни  бедствия  –  буря,  ураган,  градушка,  гръм  и  мълния,
проливен дъжд, наводнение, удар на СПС от предмети отнесени от буря или
ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие
на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или
свличане на сняг или лед. 

В. Авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни,
газопроводни, паропроводни и електрически инсталации. 

Г. Пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на СПС
помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и
животни (включително в паркирано състояние на СПС), от препятствия по
пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони, падащи
предмети от сгради и летателни тела. 

КЛАУЗА 3:  ПЪЛНО ПОКРИТИЕ  ЗА ДЪРЖАВИТЕ  ЧЛЕНКИ
НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  (ЕС)  В  ТОВА  ЧИСЛО  И  РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

А. Пожар и /или експлозия на СПС по време на експлоатация или
престой в резултат на случайно събитие. 

Б.  Природни  бедствия  –  буря,  ураган,  градушка,  гръм  и  мълния,
проливен дъжд, наводнение, удар на СПС от предмети отнесени от буря или
ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие
на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или
свличане на сняг или лед. 

В. Авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни,
газопроводни, паропроводни и електрически инсталации. 

Г. Пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на СПС
помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети /включително в
паркирано състояние на СПС/, от удар с хора и животни, от препятствия по
пътното платно като земни и скални маси,  падащи дървета  и клони (не  в
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резултат  на  природни бедствия),  падащи предмети от  сгради и летателни
тела. 

Д.  Злоумишлени  действия  на  трети  лица  –  счупване,  пробиване,
изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали. 

Е.  Кражба  на  цялото  СПС –  отнемане  на  СПС от  владението  на
Застрахования  без  негово  съгласие,с  намерение  на  противозаконно
присвояване по смисъла на Наказателния Кодекс

Ж. Грабеж на цялото  СПС -  отнемане на  СПС от  владението  на
Застрахования  с  намерение  на  противозаконно  присвояване,  като  е
употребена сила и/или заплашване по смисъла на Наказателния Кодекс.

З. Нанесени повреди при кражба, грабеж или опит за кражба чрез
взлом. 

И. Кражба чрез взлом на стационарно монтирано оборудване. 
Й.  Щети  на  открито  и  върнато  на  собственика  противозаконно

отнето СПС. 
К. Умишлен палеж или взривяване. 
Л.  В  случаите  на  ПТП,  ако  застрахованото  СПС  не  може  да  се

движи на собствен ход, Застрахователят покрива разходи за автоасистанс –
пътна помощ до дома на Застрахования или до най-близкия сервиз, но не
повече  от  50  (петдесет)  километра.  Застрахованият  е  длъжен за  уведоми
Застрахователя  на  телефон,  посочен  в  полицата.  В  случаите,  когато
транспортирането на пострадалото СПС на територията на Р. България се
извършва  от  фирма,  с  която  застрахователят  няма  сключен  договор,  се
покриват разходи за репатрация до 100 (сто) лева.

За  случаите  в  чужбина  Застрахователят  покрива  разходи  до  250
(двеста и петдесет) евро за репатрация. 

КЛАУЗА 4: ЧАСТИЧНО ПОКРИТИЕ - ЩЕТИ ПО ФАРОВЕ,
СТОПОВЕ, МИГАЧИ, БРОНИ И СТЪКЛА

Покриват се единствено щети, нанесени по фарове, стопове, мигачи,
брони и стъкла на застрахованото СПС, в резултат на следните рискове: 

А.  Пътно  транспортно  произшествие  от  сблъскване  или  удар  на
СПС помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети. 

Б. Природни бедствия - буря, ураган, градушка, гръм и мълния, удар
на СПС от предмети отнесени от буря или ураган, падащи дървета и клони
вследствие на природни бедствия, свличане или срутване на земни пластове,
натрупване или свличане на сняг или лед. 

В. Злоумишлени действия на трети лица - Вандализъм 
Г.  Нанесени повреди по фарове, стопове,  мигачи,  брони и стъкла

при кражба или грабеж на цялото СПС, или при кражба или опит за кражба
чрез взлом на стационарно монтирано оборудване. 

Д. Отваряне на врата или капак по време на движение. 
Щети  по  други  части  и  детайли  на  застрахованото  СПС,  освен

фарове, стопове, мигачи, брони и стъкла, не се покриват. 
Застрахователят носи отговорност с лимит за едно застрахователно

събитие и в агрегат за всички застрахователни събития за срока на договора,
съгласно тарифите на Застрахователя.

КЛАУЗА 5: КРАЖБА ИЛИ ГРАБЕЖ НА СПС (ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) 

А.  Кражба  на  цялото  СПС–  отнемане  на  СПС  от  владението  на
Застрахования  без  негово  съгласие,с  намерение  на  противозаконно
присвояване по смисъла на Наказателния Кодекс

Б.  Грабеж на  цялото  СПС  -  отнемане  на  СПС от  владението  на
Застрахования  с  намерение  на  противозаконно  присвояване,  като  е
употребена сила и/или заплашване по смисъла на Наказателния Кодекс.

КЛАУЗА 6: ПЪЛНО ПОКРИТИЕ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

А. Пожар и /или експлозия на СПС по време на експлоатация или
престой в резултат на случайно събитие. 

Б.  Природни  бедствия  –  буря,  ураган,  градушка,  гръм и  мълния,
проливен дъжд, наводнение, удар на СПС от предмети отнесени от буря или
ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие
на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или
свличане на сняг или лед. 

В. Авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни,
газопроводни, паропроводни и електрически инсталации. 

Г. Пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на СПС
помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети /включително в
паркирано състояние на СПС/, от удар с хора и животни, от препятствия по
пътното платно като земни и скални маси,  падащи дървета  и клони (не  в
резултат  на  природни бедствия),  падащи предмети  от  сгради и  летателни
тела. 

Д.  Злоумишлени  действия  на  трети  лица  –  счупване,  пробиване,
изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали. 

Е.  Кражба  на  цялото  СПС –  отнемане  на  СПС от  владението  на
Застрахования  без  негово  съгласие,с  намерение  на  противозаконно
присвояване по смисъла на Наказателния Кодекс

Ж.  Грабеж на цялото  СПС –  отнемане  на  СПС от  владението  на
Застрахования  с  намерение  на  противозаконно  присвояване,  като  е
употребена сила и/или заплашване по смисъла на Наказателния Кодекс.

З. Нанесени повреди при кражба, грабеж или опит за кражба чрез
взлом. 

И. Кражба чрез взлом на стационарно монтирано оборудване. 
Й.  Щети  на  открито  и  върнато  на  собственика  противозаконно

отнето СПС. 
К. Умишлен палеж или взривяване.
Л. В случай на ПTП, ако застрахованото СПС не може да се движи

на собствен ход, Застрахователят покрива разходи за автоасистанс – пътна
помощ до дома на Застрахования или до най-близкия сервиз, но не повече от
50  (петдесет)  километра.  Застрахованият  е  длъжен  за  уведоми
Застрахователя  на  телефон,  посочен  в  полицата.  В  случаите,  когато
транспортирането  на  пострадалото  СПС  се  извършва  от  фирма,  с  която
застрахователят няма сключен договор, се покриват разходи за репатрация
до 100 (сто) лева. 

IV. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

14.   По  тези  Общи  условия  Застрахователят  не  покрива  щети,
причинени от или вследствие на: 

14.1.  управление  от  неправоспособен  водач  или  без  валидно
свидетелство за управление на СПС или управление на спряно от движение
СПС, към момента на застрахователното събитие;

14.2. употреба на алкохол, наркотици или други упойващи средства
и вещества от водача на СПС, както и при отказ или осуетяване на проверка
по установеният ред за извършване на проба; 

14.3.  умишлени  действия  на  Застрахования,  член  на  неговото
семейство,  негов  служител,  трето  ползващо  СПС  лице,  водача  на  СПС,
превозваните  с  СПС  лица,  чийто  действия  са  предизвикали
застрахователното събитие;  

14.4.  инсценирано  застрахователно  събитие или  опит  да  се
инсценира такова;

14.5. ПТП причинено от водач, който в момента на събитието се е
опитвал  да  избегне  наказателна  или  административно-наказателна
отговорност; 

14.6.  неспазване  на  техническите  и  технологични  правила  за
експлоатация на СПС, установени от производителя, както и правилата за
противопожарна безопасност; 

14.7.  превоз  на  запалителни,  експлозивни,  корозиращи  или
възпламенителни  материали  или  вещества.  При  прилагането  на  това
изключение не се вземат предвид горива, масла и други подобни продукти,
превозвани с  предназначени за  този  вид  товари  СПС,  както и горивата  и
маслата, необходими за експлоатацията на СПС; 

14.8.  щети  по  СПС  в  резултат  на  неизправна  или  непреминала
технически преглед газова или метанова уредба;

14.9.  война,  размирици  или  действия,  имащи  военен  характер,
военни  учения,  неприятелско  нахлуване,  стачки,  локаути,  граждански
вълнения, бунтове, конфискация, терористични актове; 

14.10.  атомни  и  ядрени  експлозии,  радиоактивни  продукти  и
замърсяване от тях, йонизираща радиация; 

14.11. земетресение и последици от него; 
14.12. използване на СПС за състезания, обучения, изпитания, или

други  подобни  действия,  незаконно  организирани  състезания,  игри  и
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каскади,  за  такси  и  други  подобни,  освен  ако  за  това  не  е  заплатена
допълнителна застрахователна премия; 

14.13. увреждане на отделни детайли и възли на СПС в резултат на
доказана техническа неизправност, както и при самопотегляне на СПС без
водача; 

14.14. щети в резултат на корозия, износване, изхабяване, изтриване,
обезцветяване,  напукване,  умора  на  материала на  отделни части и възли,
некачествен ремонт  (боя)  , неоригинални части, конструктивен (фабричен)
дефект, скрита неизправност.  При възникване на ПТП вследствие на тези
случаи се изплащат последвалите щети с изключение на частта или възела,
причинил събитието; 

14.15.  груба  небрежност  от  страна  на  Застрахования  или
упълномощени от него лица, както и в случай на управление на СПС без
необходимите  за  нормалната  му  експлоатация  консумативи  и  материали
(масло, антифриз, спирачна течност, гориво, подходящи за пътните условия
гуми и други) или технически неизправно СПС; 

14.16.  направените  разходи  от  Застрахования  за  промяна,
подобрения,  лишаване от ползване, обезценка, престой или загуба на доход
или печалба, пропуснати ползи, денгуби, неустойки, глоби, и други косвени
щети и разходите по прехвърлянето и пускане в движение и разходите за
гориво, смазочни материали, консумативи и диагностика; 

14.17. неспазване на установените правила за експлоатация и ремонт
на  СПС  и/  или  неспазване  предписанията  на  компетентните  органи
(движение  по  забранени  и  сигнализирани  участъци,  пътища,  проходи,
движение без вериги, движение с ремаркета и др.); 

14.18. щети по двигателя и/или купето след проникване на вода, кал
и др. вследствие несъобразяване с правилата за техническа експлоатация и
конкретните пътни, метеорологични или други условия; 

14.19.  представени  неверни  данни  за  СПС  при  сключване  на
застраховката, при доказване на застрахователното събитие или оценка на
щетата.  В  тези  случаи  Застрахователят  отказва  или  намалява  размера  на
застрахователното обезщетение; 

14.20. при доказване, че Застрахованият с или без негово знание е
застраховал противозаконно отнето в или извън страната СПС; 

14.21.  кражба  на  отделни  части,  аксесоари,  възли,  подвижно
монтирани принадлежности, инструменти, багаж и оборудване на СПС. В
случай,  че  при  извършване  на  такава  кражба  са  нанесени  повреди  на
застрахованото СПС, същите се обезщетяват; 

14.22. кражба на цялото СПС в случай, че се докаже по безспорен
начин, че:

14.22.1. застрахованото СПС е оставено незаключено, незатворено, с
изключена, неизправна или демонтирана сигнално - охранителна система; 

14.22.2. в СПС е оставен ключ, карта за запалване, дистанционно за
алармена система и/или имобилайзер, или свидетелство за регистрация на
СПС – част І и част ІІ и/или документите за собственост на СПС;

14.22.3. СПС e откраднато от вилен или селски имот, който не се
обитава постоянно, дори когато е било в заключен гараж;

14.23.  задържане  или  конфискация  на  застрахованото  СПС  от
компетентни органи, предаване на застрахованото СПС за бракуване и /или
снемане от отчет, без за това да е уведомен Застрахователя, управление на
спряно от движение СПС; 

14.24. по време, когаго застрахованото СПС се бута  или тегли от
сила, различна от собствената му сила или бута друго превозно средство или
обект; 

14.25. щетите, нанесени от градушка или проливен дъжд, в салона
на  открити  автомобили  (кабриолети)  и  други  подобни,  ако  са  оставени
незакрити или с незатворени люк (шибидах) и/ или стъкло на СПС; 

14.26. изгаряния по тапицерията и таблото в застрахованото СПС от
пушачи;

14.27 замръзване на вода или охладителна течност; 
14.28.  лошокачествена  или  неподходяща  опаковка,

свръхнатоварване,  неправилно укрепване  или  подреждане  на  превозвания
товар, разместване на товара, престой или при товаро – разтоварна дейност ; 

14.29.  свличане  или  срутване  на  земни  пластове,  дължащо се  на
изкопни работи, на прокопани галерии, рудници и други подобни в резултат
на човешка дейност; 

14.30.  нанесени  щети  на  СПС,  непредставени  за  оглед  от
Застрахователя, както и за части и детайли, неотбелязани в описа на щетите; 

14.31. застраховка със задна дата с цел получаване на обезщетение; 

14.32. повреда в двигателя или механизъм, система или уредба на
застрахованото  СПС,  изгаряне  на  електрически  крушки  и  предпазители  в
резултат на експлоатационни или на естествени причини; 

14.33. щети получени при вдигане, превозване и сваляне на СПС с
пътна  помощ,  автовоз,  въздушен и  железопътен  транспорт,  по  воден път,
както  и  при  принудително  вдигане,  превозване  или  сваляне  на
застрахованото СПС със специализирани СПС от оторизираните държавни
или общински органи, в случаите на неправилно или непозволено паркиране,
в  това  число  и  при  използване  на  други  технически  средства  за
принудително задържане от тези органи; 

14.34.  разноски  за  паркиране,  освен  когато  те  са  направени  във
връзка със застрахователно събитие и са съгласувани със Застрахователя; 

14.35. при обсебване по смисъла на чл. 206, ал.1 и 2 от Наказателния
кодекс;

14.36.  увреждане  или унищожаване  на  гуми,  ако не  е  получено в
резултат на покрито застрахователно събитие.

                                                     
V.  ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ

15. Застрахователната сума е тази, за която е застраховано даденото
СПС. Тя е горна граница на отговорност на Застрахователя и не може да
надвишава неговата застрахователна стойност.

16. Застрахователната стойност е действителната стойност на СПС
към  момента  на  сключване  на  застраховката.  За  действителна  се  приема
стойността, срещу която вместо застрахованото СПС може да се купи друго
от същия вид и качество.

16.1. Ако застрахованото СПС е новозакупено от производителя, за
действителна стойност се приема фактурната  стойност.  Ако стойността на
новозакупеното  СПС  е  посочена  във  валута,  застрахователната  сума  се
определя в левове по централния курс на БНБ към датата на сключването на
застраховката. 

16.2.  Ако  застрахованото  СПС  е  употребявано,  за  действителна
стойност  се  приема експертната  оценка на  оторизирано от  застрахователя
вещо лице за СПС, получена от каталози и ценоразписи на застрахователя.

17.  Когато  в  застрахователния  договор  не  е  уговорено  друго  се
приема,  че  застрахователната  сума  е  определено  съгласно  действителната
стойност на СПС. 

18. Застрахователната сума се определя в лева. 
19. При  сключване  на  застраховката  Застрахованият  заплаща

застрахователна  премия,  определена  по  действащата  тарифа  на
Застрахователя към датата на сключване на застраховката.

20.  Застрахователната  премия  е  цената  на  застраховката  и  се
определя от Застрахователя в зависимост от застрахователната сума, вида,
годините  на  СПС  и  избраното  рисково  покритие.  Данъкът,  определен  в
Закона  за  данъка  върху  застрахователните  премии,  както  и  нормативно
определените парафиксални такси, не са част от застрахователната премия и
се заплащат отделно от Застрахования.

21. Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно при
сключване  на  застраховката  или  на  разсрочени  вноски,  по  избор  на
Застрахования. 

21.1.   Когато  в  срока  на  действие  на  договора  Застрахователят
констатира  увеличение  на  риска,  изразяващо  се  във  висока  честота  на
щетимост (завеждане на над три претенции без регрес) има право да поиска
увеличение  на  застрахователната  премия.  При  отказ  от  страна  на
Застрахования  да  заплати  увеличението,  застрахователният  договор  ще  се
счита прекратен, като Застрахователят не дължи връщане на заплатената до
този момент премия. 

21.2. В случаите на подзастраховане, когато застрахователната сума
е  по-малка  от  застрахователната  стойност  на  застрахованото  СПС,
отговорността  на  застрахователя  е  съразмерна  на  отношението  на
застрахователната сума към действителната стойност.  

21.3. Ако застрахователната стойност е по-голяма от действителната
стойност  на  застрахованото  СПС,  се  прилагат  правилата  за
надзастраховането  –  Застрахователят  носи  отговорност  до  размера  на
действителната стойност. Застрахователят си запазва правата върху частта от
премията, която съответства на разликата между застрахователната сума и
действителната стойност. 

22.  При неплащане на  поредна вноска от  разсрочената  премия на
падежа Застрахователят има право да приложи разпоредбите на чл. 202, ал. 2
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от Кодекса за застраховането и да прекрати действието на  застраховката,
след изтичане на 15 дни от датата на падежа без писмено предизвестие.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

23. Застрахованият има право:
23.1.  По  всяко  време,  със  15-дневно  писмено  предизвестие  до

Застрахователя,  да  прекрати  действието  на  полицата.  В  този  случай
Застрахователят връща част от застрахователната премия след приспадане
на  дължимата  премия  за  времето  от  началото  на  застраховката  до
прекратяването  й.  От  подлежащата  на  връщане  сума  се  приспадат  и
дължими обезщетения, направени административни и други разходи. В този
случай Застрахованият подава декларация, че няма да предявява искания за
изплащане на застрахователно обезщетение за изминалия срок на действие
на застрахователния договор. 

23.2.  Да  прехвърли  правата  и  задълженията  по  полицата  при
промяна  на  собствеността  на  застрахованото  СПС  след  писмено
уведомяване и със  съгласието на  Застрахователя,  като за целта  се  издава
добавък. В случай, че Застрахователят не даде съгласието си за заместване
на страната в 7 дневен срок от постъпилото уведомление, застрахователният
договор  се  прекратява,  считано  от  датата  на  нотариалната  заверка  на
договора, с който е осъществено прехвърлянето на собствеността.

23.3. При промяна на застрахователната стойност да дозастрахова
СПС срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия.

23.4.  Да  дозастрахова  СПС  до  размера  на  неговата  действителна
стойност,  когато  същото  е  било  подзастраховано  при  сключването  на
застраховката или когато в застрахованото СПС допълнително са монтирани
подобрения и оборудване след сключване на застраховката;

23.5. При промяна в застрахователната сума в резултат на изплатени
от застрахователя частични щети да възстанови застрахователното покритие
до  размера  на  първоначално  уговорената  застрахователна  сума  срещу
заплащане  на  допълнителна  застрахователна  премия.  Дозастраховането
може  да  се  извършва  до  2 (два)   пъти  през  срока  на  действие  на
застрахователния  договор,но  не  може  да  се  извършва  през  последните  2
(два) месеца на застраховката или след изплащане на обезщетение за пълна
загуба.

24. Застрахованият е длъжен:
24.1. При сключване на застрахователния договор да представи:
24.1.1. Свидетелство за регистрация на СПС част -  I  , издадено от

съответните компетентни органи и валиден талон за  годишен технически
преглед (ГТП).

24.1.2.  Документ  за  покупка  като  фактура,  договор,  митническа
декларация за внос (за внесени от чужбина СПС), при условие, че притежава
някои от горните документи.

24.2. Да обяви съществените обстоятелства, които са му известни и
са от значение за риска;

24.3.  Ако  Застрахованият  съзнателно  е  обявил  неточно  или  е
премълчал  обстоятелство,  при  наличието  на  което  Застрахователят  не  би
сключил  договора,  ако  беше  знаел  за  него,  Застрахователят  може  да
прекрати договора. Той може да упражни това право в едномесечен срок от
узнаване на обстоятелството.

24.3.1. В горния случай, Застрахователят задържа платените премии
и  има  право  да  иска  плащането  им  за  периода  до  прекратяването  на
договора.

24.3.2.  Ако  съзнателно  обявеното,  неточно  или  премълчаното
обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора,
но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може
да се упражни в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството. Ако
Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от
получаването му, договорът се прекратява с последиците по т. 24.3.1.

24.3.3.  Когато  в  случаите  по  т.  24.3.  настъпи  застрахователно
събитие, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащането
на  застрахователното  обезщетение,  само  ако  неточно  обявеното  или
премълчано  обстоятелство  е  оказало  въздействие  за  настъпването  на
събитието.  Когато  неточно  обявеното  или  премълчано  обстоятелство  е
оказало  въздействие  само  за  увеличаване  на  размера  на  вредите,
Застрахователят може да намали обезщетението съобразно съотношението
между размера на платената премия и премията, която трябва да се плати
според реалния застрахователен риск.

24.3.4. Ако Застрахованият е сключил договора чрез пълномощник
или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство да е било
известно на Застрахования или на пълномощника му, съответно на третото
лице.

24.4. Ако при сключване на договора обстоятелството по т. 24.3 не е
било  известно  на  страните,  всяка  от  тях  може  в  двуседмичен  срок  от
узнаването му да предложи изменение на договора.

22.4.1.  Ако  другата  страна  не  приеме  предложението  по  горната
точка  в  двуседмичен  срок  от  получаването  му,  предложителят  може  да
прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.

24.4.2. Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят възстановява
частта  от  премията,  която  съответства  на  неизтеклия  срок  по  договора
съгласно точка 21.1. от настоящия раздел.

24.4.3.  При  настъпване  на  застрахователното  събитие  преди
изменението или прекратяването на договора,  Застрахователят не може да
откаже плащането на застрахователното обезщетение или сума, но може да
ги намали съобразно съотношението между размера на платените премии и
на премиите, които трябва да се платят според реалния риск.

24.5. По време на действието на договора Застрахованият е длъжен
да обяви  пред  Застрахователя  новонастъпили обстоятелства,  за  които  при
сключване  на  договора  Застрахователят  писмено  е  поставил  въпрос.
Обявяването  на  обстоятелствата  трябва  да  се  извърши  незабавно  след
узнаването  им.  При  неизпълнението  на  това  задължение  се  прилагат
съответно чл. 189 и 190 от Кодекса за застраховането;

24.5.1.  Застрахованият  е  длъжен  незабавно  писмено  да  уведоми
Застрахователя за  промяна на  указания в  договора  адрес  и да  съобщи на
Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на
адреса  от  страна  на  Застрахователя,  съобщенията,  изпратени  от  него  на
адреса на Застрахования, обявен в договора, се смятат за връчени и получени
от  Застрахования  с  всички  предвидени  в  закона  или  договора  правни
последици.

24.6.  Да  вземе  мерки  за  предпазване  на  застрахованото  СПС  от
вреди;

24.7. Да спазва предписанията на Застрахователя и на компетентните
органи  за  отстраняване  източниците  на  опасност  за  вреди  и  да  допуска
Застрахователя да прави проверки;

24.8. Да полага грижата на добър стопанин за застрахованото СПС.
24.9.  Да  не  допуска  действия  (или  бездействия),  които  водят  до

увеличение на покрития риск.
24.10.  При  промяна  в  условията  за  ползване  на  СПС  или  други

обстоятелства,  довеждащи  до  увеличение  на  покрития  риск,  да  уведоми
своевременно Застрахователя.

24.11.  Незабавно  да  уведоми  Застрахователя  при  загубване  или
кражба на: свидетелство за регистрация на СПС, съответно свидетелството за
регистрация  част  І  и/  или  част  ІІ,  ключ/ове,  дистанционни  за  алармена
система и/или имобилайзер при промяна в идентификация на автомобила;

25. При неизпълнение на задълженията от т.  23.2. Застрахователят
може  да  прекрати  действието  на  застраховката,  а  при  настъпило
застрахователно  събитие  -  да  откаже  изцяло  изплащането  или  намали
размера  на  застрахователното  обезщетение,  като  не  възстановява
застрахователната премия.

26.  При  неизпълнение  на  задълженията  от  т.  24.6  и  24.8.
Застрахователят има право да прекрати застрахователния договор, само ако
не е настъпило събитие. В случай на настъпване на застрахователно събитие
Застрахователят  може  да  намали  съответното  обезщетение.  Ако
настъпването на застрахователно събитие е следствие от това неизпълнение,
Застрахователят може да откаже плащане.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

27. Застрахователят има право:
27.1.  Да  дава  указания  и  предписания  на  застрахования  относно

намаляването на риска;
27.2 на регресен иск към трети лица, отговорни за възникването на

дадено застрахователно събитие, до размера на изплатеното обезщетение и
разноските по определянето му.

28.  плащането  на  застрахователното  обезщетение  Застрахователят
встъпва  в  правата  на  Застрахования  срещу  причинителя  на  вредата.
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Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя при упражняване
на правата му срещу причинителя на вредата.

29.  Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма
сила спрямо Застрахователя и при упражняване на неговите регресни права.

30. Застрахователят е длъжен:
30.1. преди сключване на застрахователния договор да предостави

на кандидата за застраховане информация за съответната застраховка;
30.2.  да  завежда  щета  при  писмено  уведомление  от  страна  на

застрахования;
30.3.  да  извърши  оглед  и  оценка  на  щетите  в  присъствието  на

застрахования или негов представител и да издаде копие от протокола за
описанието на щетите;

30.4.  да  издаде  дубликат  на  загубена  застрахователна  полица  по
искане на застрахования;

30.5. при отказ за изплащане на обезщетение да уведоми писмено
застрахования, като мотивира отказа си. 

VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

31.  Застрахованият  е  длъжен да  докаже  с  официални  документи,
издадени  от  компетентните  органи,  настъпването  на  застрахователно
събитие, вида и размера на щетите, нанесени на застрахованото СПС, както
и да удостовери наличието на валидна застраховка. 

32. Размерът  на  щетата  се  установява  след  оглед и заснемане  на
СПС в ден, час и място, определени от Застрахователя. 

33. При  извършването  на  огледа  задължително  присъства
представител  на  Застрахователя,  вещо  лице,  Застрахования  или  негов
представител. 

34. В случай, че Застрахованият не е съгласен с констатациите на
вещото лице на Застрахователя, той има право да привлече друго вещо лице,
като покрие за собствена сметка разходите му за хонорар. 

35. При несъгласие на двете страни се назначава трето вещо лице,
като  разноските  за  него  се  поделят  поравно  между  Застрахователя  и
Застрахования. 

36. Когато  се  налага  допълнителен  оглед,  поради  това  че
впоследствие  са  открити  повреди  по  СПС,  които  не  са  включени  в
първоначалния опис на щетите, той се насрочва не по-късно от 7 (седем)
работни дни от датата на искането на Застрахования за допълнителен оглед.
При  допълнителния  оглед  не  се  признават  повреди  на  видими  при
първоначалния оглед части или детайли, които не са били описани в него,
независимо от причината. 

37.  При настъпване  на  застрахователно събитие  застрахованият  е
длъжен:

37.1.  Незабавно  да  регистрира  застрахователното  събитие  пред
компетентните държавни органи, в зависимост от характера на събитието в
деня  на  настъпването  му  или  узнаването  за  него,  съгласно  действащото
българско законодателство,  както и да изисква и/или изготви съответните
констативни документи. В противен случай Застрахователят може да откаже
изплащането на обезщетение.

37.2.  Да  уведоми  Застрахователя  писмено,  като  попълни
уведомление за  щета  по образец,  в  което  да  изложи  всички известни му
обстоятелства за  настъпване на събитието и размера на нанесените щети.
Сроковете за уведомление на застрахователя са:

37.2.1.  кражба  или  грабеж  в  срок  от  24  часа  от  узнаването  на
застрахователното събитие;

37.2.2. всички останалите застрахователни събития - в срок от три
дни от узнаването на застрахователното събитие. 

37.3. Да запази увреденото СПС във вида му непосредствено след
застрахователното събитие, като не предприема ремонт преди да е извършен
оглед на същото от оторизиран представител на Застрахователя;

38.  При  щети,  за  които  Застрахованият  не  представи  официален
документ от компетентните органи за настъпилото събитие, паркинг  или
злоумишлени действия на трети лица, Застрахователят покрива до 3 (три)
взаимносвързани детайла.

38.1.  За  щетите  по  т.  38  Застрахователят  изплаща  през  срока  на
застраховката до 15% от застрахователната сума.

           38.2. При щети, заведени пред Застрахователя и удостоверени с с
двустранен константивен протокол съгл. чл. 271, ал. 3,  т.  5 от Кодекса за
Застраховането, Застрахователят покрива до 30 % от застрахователната сума.
            39. При настъпило застрахователно събитие извън територията на
Република България, покрито по условията на полицата:

39.1.  се  изпълняват  разпоредбите  на  настоящия  раздел  и
действащото  законодателство  на  страната,  в  която  е  настъпило
застрахователното събитие;

39.2.  след  завръщането  си  в  Република  България  Застрахованият
задължително представя СПС пред Застрахователя за оглед.

39.3. Застрахованият уведомява незабавно полицията на територията
на съответната държава, съответно противопожарната служба, след узнаване
на застрахователното събитие, като изпраща веднага съобщение по факс или
електронна поща на Застрахователя.

40. Застрахованият е длъжен да запази увреденото СПС и да допусне
Застрахователя  за  извършването  на  оглед,  както  и  да  му  съдейства  за
изясняване на обстоятелствата относно възникването на застрахователното
събитие.

41.  Застрахованият е длъжен да  представи поисканите документи,
свързани с установяване на събитието и размера на вредите. 

42. В случай, че застрахователното събитие е настъпило в чужбина
документите,  които  го  удостоверяват,  се  представят  от  застрахования  в
легализиран превод на български език.

43.  При  настъпване  на  застрахователно  събитие  Застрахования  е
длъжен  да  предприеме  всички  необходими  мерки  за  ограничаване  или
намаляване размера на  щетите  и да  следва указанията  на  Застрахователя,
дадени  му  непосредствено  след  събитието  на  телефони,  посочени  в
застрахователната полица;

44.  Застрахованият  е  длъжен да  уведоми  Застрахователя,  ако  има
действаща друга полица за СПС, обект на тази застраховка.

45. При предявяване на претенция за изплащане на застрахователно
обезщетение Застрахованият е длъжен да представи следните документи:

45.1.  оригинал  на  застрахователната  полица  или  дубликат  ,  ако  е
издаван такъв; 

45.2. свидетелство за регистрация на СПС (Част І и Част ІІ). 
45.3. талон за преминат технически преглед , валиден към датата на

застрахователното събитие.
45.4.  свидетелство  за  правоспособност  за  управление  на  СПС  и

контролен  талон  на  водача  или  валиден  Акт  за  установевяване  на
административно  нарушение,  управлявал  СПС  при  настъпването  на
застрахователното събитие.

45.5.  оригинални  документи,  които  доказват  застрахователно
събитие:

45.5.1.  при  щети,  причинени  в  резултат  на  пътно  транспортно
произшествие (ПТП) – протокол за ПТП, констативен протокол за ПТП или
двустранно-констативен  протокол  за  ПТП,  като  последният  следва  да
отговаря на изискванията съгласно действащото законодателство; 

45.5.2. при щети в следствие на злоумишлени действия – служебна
бележка  от  РПУ  по  местопроизшествието  и  копие  от  заявлението  до
полицията с входящ номер;

45.5.3.  при щети от пожар – служебна бележка от служба пожарна
безопасност и защита на населението.

45.5.4. при щети от природни бедствия и аварии – служебна бележка
от  противопожарната  служба  от  хидрометеорологичната  служба,  както  и
други доказателства, сведения и документи, посочени от Застрахователя във
връзка  с  определяне  на  основанието  и  размера  на  изплащане  на
застрахователно обезщетение.

45.5.5. При кражба или грабеж на цяло СПС – служебна бележка от
РУП  на  МВР, документ  за  покупка  (фактура,  договор,  митническа
декларация за внос), нотариално заверено пълномощно за разпореждане по
образец на Застрахователя и Постановление за прекратяване или спиране на
наказателно  производство,  втора служебна бележка/удостоверение от МВР,
за това дали СПС е намерено до момента на прекратяването на досъдебното
производство  по  реда  на  чл.243  от  НПК  или  спирането  на  досъдебното
производство по реда на чл. 244 от НПК.

46.  Застрахователят  може  да  изисква  и  други  документи  с  оглед
необходимостта от доказване на съществуването и размера на претенцията.  

47.  В случай  на  кражба,  ако Застрахованият  не  представи  всички
обявени  заключващи  устройства,  дистанционни  управления  и/или
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свидетелството  за  регистрация  на  СПС  (Част  І  на  свидетелството  за
регистрация, когато то се състои от две части), Застрахователят има право да
откаже  плащането  на  застрахователно  обезщетение.  В  случай,  че
Застрахованият  не  представи  Част  ІІ  на  свидетелството  за  регистрация
(когато  то  се  състои  от  две  части),  Застрахователят  намалява
застрахователното обезщетение с 50 % (петдесет процента).

48. Тежестта на доказване на настъпилото застрахователно събитие
и неговия размер е на Застрахования. 

49.  Застрахователят  обезщетява  Застрахования  до  размера  на
вредата  от  настъпилото  застрахователно  събитие,  но  не  повече  от
застрахователната  сума.  Всички  изплатени  застрахователни  обезщетения
през срока на действие на застрахователния договор не могат да надвишават
първоначално договорената застрахователна сума.

50.  Ако  е  уговорено  разсрочено  плащане  на  застрахователната
премия, при настъпване на застрахователно събитие неплатените разсрочени
вноски  с  ненастъпил  падеж стават  изискуеми  и  Застрахователят  заплаща
дължимото  обезщетение  само  ако  Застрахованият  е  заплатил  всички
дължими вноски по застрахователната премия до края на застрахователната
година. Застрахователят има право да извърши прихващане с незаплатените
застрахователни  премии  и  дължимото  застрахователно  обезщетение  до
размера на по-малкото.

50.1. Застрахователят обезщетява застрахования по един от следните
начини: 

50.1.1. За автомобили до 4 г. включително от датата на производство
или със застрахователна сума над 50 000 лв:

-  чрез  издаване  на  възлагателно  писмо  за  сервиз  на  официалния
вносител на съответната марка, или

-  чрез  издаване  на  възлагателно  писмо  за  сервиз,  с  който
застрахователя има сключен договор (доверен сервиз) или;

-  представена  фактура  от  сервиз,  с  който  застрахователят  няма
сключен  договор,  която  е  предварително  писмено  съгласувана  със
Застрахователя, като стойностите за нови части, труд и боя се признават до
параметрите  на  договорите,  сключени  от  застрахователя  с  „доверени
сервизи” или

- по експертна оценка на Застрахователя, изготвена в съответствие с
действащите Вътрешни правила на Застрахователя.

50.1.2.  За автомобили над 4 г. до 8 г.  от  датата на производство и
застрахователна сума от 10 000 лв. до 50 000 лв.:

-  чрез  издаване  на  възлагателно  писмо  за  сервиз  на  официалния
вносител  на  съответната  марка  –  след  завишение  на  дължимата  премия
съобразно тарифите на застрахователя.

-  чрез  издаване  на  възлагателно  писмо  за  сервиз,  с  който
застрахователя има сключен договор (доверен сервиз) или;

- фактура от сервиз, с който застрахователят няма сключен договор,
която  е  предварително  писмено  съгласувана  със  Застрахователя,   като
стойностите  за  нови  части,  труд  и  боя  се  признават  до  параметрите  на
договорите, сключени от застрахователя с „доверени сервизи” или.

- по експертна оценка на Застрахователя, изготвена в съответствие с
действащите Вътрешни правила на Застрахователя. 

50.1.3. За автомобили над 4 г.  и застрахователна сума под 10 000
лв., както и за автомобили над 8 г. със застрахователна сума над 10 000 лева,
при условие, че е заплатена премия над 450 лв. за тях:

-  чрез  издаване  на  възлагателно  писмо  за  сервиз,  с  който
застрахователя има сключен договор (доверен сервиз) или;

- фактура от сервиз, с който застрахователят няма сключен договор,
която  е  предварително  писмено  съгласувана  със  Застрахователя,   като
стойностите  за  нови  части,  труд  и  боя  се  признават  до  параметрите  на
договорите, сключени от застрахователя с „доверени сервизи” или

- по експертна оценка на Застрахователя , изготвена в съответствие
с действащите Вътрешни правила на Застрахователя. 

50.1.4. За автомобили над 4 г. и застрахователна сума под 10 000 лв.
при платена премия под 450 лв.

- по експертна оценка на Застрахователя , изготвена в съответствие
с действащите Вътрешни правила на Застрахователя.

51.  От  дължимия  размер  на  обезщетението  по  експертна  оценка,
застрахователят  има  право  да  извърши  прихващане  с  неплатените
разсрочени вноски до размера на по-малкото; 

52. Застрахованият заплаща всички дължими разсрочени вноски от
застрахователната  премия  преди  издаване  на  възлагателно  писмо  от
застрахователя за сервиз, с който той има сключен договор. 

53.  При  наличие  на  застраховка  от  същия  вид  при  друг
Застраховател,  Застрахованият  получава  обезщетение  пропорционално  на
отношението  на  застрахователната  сума  по  тази  застраховка  към  общата
застрахователна сума по всички застраховки. 

54.  Срокът  за  изплащане  на  застрахователното  обезщетение  е  15
работни дни и започва да тече, след като Застрахованият е представил всички
документи,  необходими  за  установяване  на  основанието  и  размера  на
предявената  претенция.  В  случай,  че  въпреки  изричните  указания  на
Застрахователя,  Застрахованият  не  представи  изисканите  документи,
Застрахователят  може  да  откаже  изплащането  на  застрахователно
обезщетение.

55. Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя, в случай че
е бил обезщетен частично или пълно от трето лице. Ако след изплащане на
застрахователното  обезщетение,  стойността  на  щетата  бъде  възстановена
изцяло или частично на Застрахования или същият получи обезщетение от
трети  лица  за  него,  Застрахованият  е  длъжен да  върне  на  Застрахователя
полученото застрахователно обезщетение.

56.  Тотална  щета  е  на  лице  тогава,  когато  размерът  на  щетата
(разходите  за  възстановяване  на  СПС),  съгласно  Вътрешните  правила  на
Застрахователя,  надвиши  70  %  от  Действителната  стойност  на  СПС
(икономически тотал), определена към датата на Застрахователното събитие.
В  този  случай  от  Застрахования  може  да  се  изиска  представянето  на
проформа-фактура  за  нови  части  и  труд  от  сервиз,  съгласно  вътрешните
правила, за сравняване на необходимите разходи.

57. При тотална щета от обезщетението се приспада стойността на
запазени  части  ,определени  от  Застрахователя  към  датата  на  събитието.
Тяхната стойност не може да надвишава 30 % от Действителната стойност на
СПС към датата на събитието.  

58.  Ако Застрахованият  не  изпълни някое  от  задълженията  си  по
настоящия застрахователен договор  или ако си  е  послужил  с  измама  или
заблуда, включително, но не само чрез представяне на документи с невярно
съдържание,  Застрахователят  може  да  откаже  изцяло  или  частично
изплащане на застрахователно обезщетение и/или да прекрати застраховката,
без да връща застрахователна премия.

IX. САМОУЧАСТИЕ

59. Застрахователният договор може да се сключи при безусловно
самоучастие на застрахования във всяка една щета. 

60. Размерът на самоучастието не може да надхвърля 50 на сто от
застрахователната сума по договора.

        61. Самоучастие не се прилага при изплатени или дължими
обезщетения за щети, причинени по вина на трето лице,  което притежава
валидна застраховка „Гражданска отговорност”, към датата на настъпване на
застрахователното събитие (доказан регрес към друг застраховател), както и
доказано виновен друг известен извършител. Наличието на последните две
обстоятелства е изцяло по преценка на Застрахователя.

       62.  При  безусловно  самоучастие  застрахованият  заплаща
намалена  застрахователна  премия,  определена  по  действащата  тарифа  на
застрахователя към датата на сключване на застраховката. 

            63. След извършване анализ на риска, застрахователят може
да  предложи  изменение  на  договора,  чрез  включване  на  самоучастие  на
застрахованото  лице  или  изменение  на  вече  уговореното  самоучастие  по
застрахователната полица.  

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ

64. Застрахователният договор, сключен по тези Общи условия, се
прекратява в случай на:

64.1. съзнателно неточно обявяване или премълчаване (укриване) от
Застрахования на  съществени за риска обстоятелства  или факти,  за които
Застрахователят  писмено е  задал  въпрос  или  при  чиято  известност  не  би
сключил този  застрахователен  договор.  В този  случай  Застрахователят не
изплаща  застрахователно  обезщетение,  ако  неточно  обявеното  или
премълчаното  обстоятелство  е  оказало  въздействие  за  настъпването  на
събитието;
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64.2.  умишлено  причиняване  на  застрахователно  събитие  от
Застрахования  или  трето  лице  с  взаимен  интерес.  В  този  случай
Застрахователят  не  дължи  застрахователно  обезщетение  и  сезира
компетентните органи;

64.3. предявяване от Застрахования или упълномощено от него лице
на  претенции  и/или  документи  с  невярно  съдържание  или  неистински
документи  с  цел  изплащане  на  застрахователно  обезщетение.
Застрахователят има право да откаже застрахователно обезщетение и сезира
компетентните органи;

65. В случаите по т. 64 Застрахователят не връща застрахователната
премия и има право да иска заплащането й до прекратяването на договора.

66.  Застрахователният  договор  може  да  бъде  прекратен  от  всяка
една  от  страните  с  7-дневно  писмено  предизвестие  до  другата  страна.
Срокът на предизвестието тече от датата на неговото получаване.

Х|I. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ

67.  Споровете  между  „Застрахователно  еднолично  акционерно
дружество  ДаллБогг:  Живот  и  Здраве”  ЕАД  и  застрахованите  лица  се
уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие – по съдебен път.

68. Правата по застрахователния договор се погасяват с изтичането
на предвидения в закона давностен срок.

69.  „Застрахователно еднолично  акционерно дружество  ДаллБогг:
Живот и Здраве” ЕАД има право да разреши по изключение изплащане на
суми и след изтичане на давностния срок.

70.  „Застрахователно еднолично  акционерно дружество  ДаллБогг:
Живот и Здраве” ЕАД не дължи лихви за неправилно внесени суми, както и
при несвоевременно искане за плащане по застрахователния договор.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

71. Този договор е изготвен съгласно българското законодателство и
приложимо право по него е българското право.

72.  Настоящите  Общи условия  могат  да  бъдат  допълвани  и/  или
изменяни със специални условия, включени в застрахователната полица или
добавък.

73.  Тези  Общи  условия  важат  и  се  тълкуват  заедно  със
застрахователната полица, добавъците, допълнителните специални условия,
декларацията за сключване на застрахователната полица.

74.  Всяко  съобщение  или  уведомление,  отправено  към
Застрахователя, трябва да бъде в писмена форма.

75.  Със сключване на настоящата застраховка Застрахованият дава
съгласие  личните  данни,  предоставени от  него,  да  бъдат  обработвани от
„Застрахователно  еднолично  акционерно  дружество  ДаллБогг:  Живот  и
Здраве” ЕАД за нуждите на застраховката, както и за статистически цели.

76. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага
българското законодателство.

77.  Тези  Общи  условия  са  приети  на  заседание  на  Съвета  на
директорите  на  „Застрахователно  еднолично  акционерно  дружество
ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД, проведено на 13.02.2013г.

78. Тези Общи условия са изменени и допълнени на заседания на
Съвета  на  директорите  на  „Застрахователно  еднолично  акционерно
дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД, проведени на 18.07.2013г.  и на
16.12.2013 г. и са в сила от 01.01.2014 г. 
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