
ОБЩИ УСЛОВИЯ
на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД за застраховка “КАСКО НА МПС”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

  Чл. 1. (1) „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, наричано по нататък в 

настоящите Общи условия “ЗАСТРАХОВАТЕЛ”, срещу платена застрахователна премия, застрахова 

при настоящите Общи условия за застраховка “Каско на МПС” моторни превозни средства (МПС) 

с български държавни регистрационни номера, собственост на лица наричани по-нататък 

“ЗАСТРАХОВАН”.

 (2) При изрична специална договореност ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да застрахова само 

за застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, МПС, които не 

подлежат на регистрация или нямат български държавни регистрационни номера, както и МПС с 

чуждестранна регистрация.

 (3) Застраховката е валидна само за застрахователни събития, настъпили на територията 

на Република България, освен ако в застрахователния договор не е уговорено друго.

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

  Чл. 2. (1) По силата на настоящите Общи условия се застраховат:

  1. моторни превозни средства (МПС) по смисъла на настоящите Общи условия;

  2. допълнително монтирано на МПС оборудване, чието монтиране е извършено по 

съответния законен ред и чието ползване е правно допустимо от българското законодателство. 

 (2) Условие за осигуряване на покритие по застрахователния договор на допълнително 

монтираното оборудване е задължителното предварително извършване на негов оглед от 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, изричното индивидуализиране на допълнително монтираното оборудване в 

застрахователния договор, както и заплащането на допълнителна застрахователна премия.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  Чл. 3. (1) Застрахователният договор осигурява покритие на изрично предвидени в него 

рискове, както следва: 

  1. пожар, експлозия и гръм (мълния). ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява щетите по МПС 

от посочените рискове, изразяващи се в пълно или частично изгаряне, стопяване, обгаряне, 

овъгляване, тлеене, опушване, а при експлозия и щети от счупване, натрошаване, изкривяване и 

разкъсване, както и замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;

 2. буря или ураган. Щетите от бурята (урагана) се изразяват в събаряне, счупване, 

скъсване, разкъсване, откъсване, отнасяне и други подобни механични повреди или унищожаване 

на МПС;

 3. градушка. Обезщетяват се всички щети от действието на това събитие (счупване, 

натрошаване или повреждане), включително и косвените щети от измокряне след счупване на 

стъкла на МПС;

 4. проливен дъжд. Щетите се изразяват в измокряне, затлачване, повреждане на МПС или 

запълване (наводняване) на МПС;

 5. наводнение. Щетите от наводнение се изразяват в намокряне, затлачване, събаряне, 

отнасяне, повреждане на МПС или запълване (наводняване) на МПС;

 6. морски вълни. Обезщетяват се щетите, причинени на МПС, попаднали в техния обхват, в 

близост до бреговата линия;

 7. тежест от естествено натрупване на сняг или лед, както и падане на ледени късове или 

снежни маси. Покриват се деформиране и/или разрушаване на МПС, причинени от посочените 

рискове, а също така и предизвикани от тежестта на естествено образуван лед върху МПС;

 8. свличане и срутване на земни пластове. Щетите по МПС от свличане или срутване 

на земните пластове, които се обезщетяват от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, се изразяват в деформиране, 

повреждане, разрушаване, затрупване, засипване или унищожаване на застрахованото МПС;

 9. падане на предмети, летателни апарати, дървета и клони вследствие на някой от 

гореизброените рискове по т. 1 - т. 8 на чл. 3, ал. 1;

 10. авария на водопроводни, канализационни, газопроводни и отоплителни инсталации. 

Обезщетяват се всички щети по МПС (намокряне, наводняване, повреждане или унищожаване), 

настъпили в резултат на авария на водопроводни, канализационни, газопроводни и паропроводни 

инсталации, когато МПС се намира в гаражна клетка;

  11. пътнотранспортно произшествие (ПТП), включително щети нанесени на паркирано 

МПС, вследствие на ПТП. Застрахователният договор покрива щети на МПС, изразяващи се в 

увреждане на гума и/или джанта, от ПТП вследствие на дупка и/или неравност на пътя без 

представен документ от компетентните органи за неговото констатиране, но само за 1 (едно) 

събитие за целия срок на договора;

  12. злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в нарушаване целостта и/или 

външния вид на застрахованото МПС (като разбиване, счупване, надраскване, заливане с химикали 

и др. подобни), но без:

  а) кражба на части, оборудване, принадлежности, детайли или възли на МПС;

  б) злоумишлени действия нарушаващи целостта на гумите на МПС;

  13. щети нанесени на паркирано МПС от животни, изразяващи се в нарушаване целостта 

на външните детайли и/или външния вид на застрахованото МПС (като надраскване, деформиране 

и/или счупване на детайли, нахапване и др. подобни);

  14. кражба на цяло МПС;

  15. грабеж на цяло МПС;

 16. техническа повреда (само в случаите, предвидени в съответната клауза към 

настоящите Общи условия).

  (2) Неразделна част от настоящите Общи условия и със значението на тези общи условия 

са независими една от друга клаузи, формирани чрез групиране на рискове, посочени в ал. 1, и 

номерирани с латински букви. Отделните клаузи включват всички или част от рисковете, посочени 

в ал. 1. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ, с избора на съответната клауза, решава кои рискове да бъдат покрити 

от застрахователния договор. В клаузите се определят и допълнителни непокрити (изключени) 

рискове, а също и допълнителни изисквания към страните по застрахователния договор.

  (3) Застраховката покрива частична щета или тотална (пълна) щета (загуба) 

на застрахованото МПС, вследствие реализиране на рисковете, посочени в избраната от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ клауза.

  (4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива и целесъобразно направените разходи от ЗАСТРАХОВАНИЯ 

за:

   1. спасяване, предотвратяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по 

МПС, вследствие застрахователно събитие;

   2. транспортиране на увреденото МПС на разстояние до 150 (сто и петдесет) километра, 

което се налага вследствие на застрахователно събитие, от местопроизшествието до сервизна база 

или постоянния адрес в Република България на собственика, или до охраняем паркинг;

   3. отговорно пазене на увреденото МПС за времето от момента на настъпване на 

застрахователното събитие до момента на извършването на огледа от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

   4. почистване на вътрешността на купето на МПС, замърсено вследствие на 

застрахователното събитие. 

 (5) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ заплаща стойността на разходите по предходната ал. 4 в размер не 

по-голям от 10% (десет) процента от застрахователната сума на застрахованото МПС.

  (6) Застрахователната защита се предоставя при условие, че МПС се намира във владение 

и се управлява от ЗАСТРАХОВАНИЯ, негови близки или лица, упълномощени или пък явяващи се 

законни представители на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

  Чл. 4. (1) Освен специалните изключения, посочени в съответната клауза, застраховката, 

сключена при настоящите Общи условия, не покрива щети на застрахованото МПС или във връзка 

с него, причинени от или вследствие на:

  1. война; нахлуване на неприятел; гражданска война; военен преврат; военно положение; 

размирици; военни учения или действия, имащи военен характер; конфискация; реквизиция; 

стачки; локаути; граждански вълнения; бунтове или всяко действие на лице или лица, действащи 

от името на или във връзка с организация, целта на която е да свали или да влияе на правителство 

чрез тероризъм или по друг насилствен начин; както и действия, предприети от държавни и 

общински органи за предотвратяване, локализиране или прекратяване на същите;

  2. атомни и ядрени експлозии; радиоактивни продукти; лазерни, ултравиолетови и други 

лъчения; замърсяването свързано с тях или йонизираща радиация;

 3. запалителни, експлозивни, корозиращи, разяждащи или възпламенителни материали 

или вещества, превозвани в МПС, с изключение на горивата, маслата и други подобни технологични 

вещества, намиращи се в съответните фабрични резервоари и системи на МПС, необходими за 

експлоатацията му;

 4. пожар и/или експлозия вследствие на късо съединение, освен ако последното не е 

възникнало в резултат на реализирано ПТП с друго МПС и/или удар в предмет;

 5. на експлозия и/или пожар, възникнал по време на използуването на селскостопанска 

техника по предназначение, от източник, който е допълнително монтиран на машината; 

 6. удар и/или допир на части или детайли с електрически кабели;

 7. изгаряния по тапицерията на МПС от пушачи;

 8. градушка и/или проливен дъжд, нанесени в салона на открити леки автомобили 

(кабриолети) и други подобни, ако същите са били без покривало, без поставени покривни детайли 

или от незатворено стъкло (шибидах) на МПС;

 9. наводнение, когато е имало възможност и не са предприети съответни действия 

за предотвратяване на възможните щети по МПС от наводнение. Не се обезщетяват и щетите, 

причинени на МПС от водни маси в резултат на незатворени кранове;

 10. проникване или засмукване на вода, кал и др. в двигателя и/или купето на МПС 

вследствие на грубо нарушаване или несъобразяване с правилата за техническа експлоатация, или 

с конкретните пътни и други условия;

 11. действието на морски вълни, когато МПС се намира на плавателен съд в български или 

чужди териториални води;

 12. тежестта на натрупан сняг или образуване на лед, станало не по естествен път, а чрез 

намесата на човек (ръчно или машинно разчистване на сняг за отваряне на път, събаряне на сняг 

или лед от покриви, образуван от течащи води върху покриви, и други имущества в резултат на 

намесата на човек и др.);

 13. замръзване на вода или охладителна течност на МПС;

 14. земетресения и/или последиците от тях; свличания / срутвания на земни 

пластове (маси) и поддаване на земните / скални пластове (маси) в кариери, рудници, мини, 

геологопроучвателни и други подобни обекти и/или последиците от тях;

 15. свличания / срутвания на земни пластове (маси) и поддаване на земните / скални 

пластове (маси), причинено от изкопни работи;

 16. слягане на земните пластове или причинени вследствие свойството на някои почви да 

се свиват и набъбват през различните сезони на годината, поради изменение на почвената влага 

(овлажняване и изсъхване);

 17. движение (специално по отношение на товарните автомобили, пътно-строителната 

техника, селскостопанските и други машини със специално предназначение, регистрирани като 

МПС) през неслегнали земни пластове, несциментирани скални маси (вкл. глини) и неукрепени 

съгласно изискванията за безопасност строителни площадки;

 18. управление на застрахованото МПС от водач, употребил алкохол над допустимите от 

закона норми, или пък употребил наркотик или друго упойващо вещество, като се счита, че водачът 

е употребил алкохол или друго упойващо вещество и в случаите, когато той е отказал да се подложи 
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или виновно се е отклонил от проверка по установения ред за употреба на алкохол или друго 

упойващо вещество, както и в случаите, когато е употребил алкохол след настъпването на ПТП, но 

преди констатирането му по надлежния ред от органите на МВР чрез съставяне на протокол за ПТП;

  19. управление на застрахованото МПС от неправоспособен водач или от водач без 

свидетелство за управление за съответната категория или с невалидно такова, към момента на 

застрахователното събитие;

 20. управление на застрахованото МПС от лице, което не е упълномощено да управлява 

МПС съгласно изискванията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Не се изисква упълномощаване за съпруг на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, за братя, сестри и роднини по права линия до първа степен. Уведомяване и 

съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не се изискват за упълномощаване на работници и служители на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, ако последният е едноличен търговец или юридическо лице;

 21. използване на МПС не по предназначение;

  22. използване на МПС: за извършване на таксиметрови услуги, охранителна дейност, 

тренировки и изпитания ( пише го в указанията) спешна и/или неотложна медицинска помощ, 

обучение или учебна дейност; с цел системно отдаване под краткосрочен наем на различни лица и/

или извършване на рент-а-кар услуги;

 23. участието на МПС във всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания и др. подобни;

 24. преобръщане на МПС вследствие на неправилна експлоатация, претоварване или не 

добро укрепване към земната повърхност;

 25. неправилно стифиране, подреждане или укрепване на превозван товар, 

лошокачествена, неподходяща или недостатъчна опаковка, претоварване, превозване на опасни 

товари без валидно разрешително за упражняване на такава дейност;

 26. товаро-разтоварна дейност;

 27. теглене, бутане, товарене, разтоварване или транспортиране от застрахованото МПС 

или на застрахованото МПС с друго превозно средство, освен ако причинителят на щетите не е трети 

участник, различен от първите двама, събитието е регистрирано по съответния ред и има издаден 

документ от компетентните органи;

 28. принудително преместване (вкл. превозване със специализиран автомобил от 

компетентните органи, поради неправилно паркиране) на застрахованото МПС;

 29. в резултат на принудителни действия на държавни или общински органи или в 

резултат на принудително изпълнение по надлежния законов ред;

 30. неспазване на установените правила за експлоатация на застрахованото МПС и на 

правилата за противопожарна охрана;

 31. експлоатация на технически неизправно МПС или на МПС, което не е преминало през 

валиден годишен технически преглед и/или няма знак за това, или на МПС, което не е заредено 

с качествени, или е заредено с некачествени смазочни материали, охладителна течност и други, 

както и щети, последвали от замръзването на тези вещества;

  32. управление на МПС, спряно от движение по установения нормативен ред;

 33. неспазване на предписанията на компетентните органи, свързани с движение по 

забранени и сигнализирани участъци, пътища, движение без вериги, движение с ремаркета и 

полуремаркета, движение с износени и/или неподходящи за пътните условия гуми;

 34. дупка и/или неравност на пътя освен в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 11, изречение второ от 

настоящите Общи условия;

 35. некачествени ремонтни работи; конструктивно изменение на системи и агрегати, за 

които няма издаден сертификат от производителя или акредитирана лаборатория от българската 

служба по акредитация за единични типови одобрения на ПС;

 36. корозия, изхабяване, изтриване, умора на материала, скрит дефект и др. на агрегат, 

възел или детайл на МПС, както и други подобни естествени или експлоатационни причини, или 

неспазване на изискванията за експлоатация на МПС (смяна на масло, антифриз, филтри, гуми 

и други подобни), експлоатационна щета, технически дефект, вследствие на които е настъпила 

повреда или погиване на МПС;

 37. умишлено действие или бездействие на лице, осъществяващо деянието с користна цел 

в съучастие със ЗАСТРАХОВАНИЯ или с който и да е близък на ЗАСТРАХОВАНИЯ, на представител на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или на лица на работа при ЗАСТРАХОВАНИЯ;

  38. умишлени действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или на негов близък, или 

служител или представител, насочени към инсцениране на застрахователно събитие;

 39. умишлени действия, умишлени бездействия или пък проява на груба небрежност 

от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, на негови близки, на негови законни представители или 

пълномощници, на лица, на които е възложено от ЗАСТРАХОВАНИЯ по съответния законен ред да 

управляват, охраняват или ремонтират застрахованото МПС, на водача на застрахованото МПС или 

на превозвани в застрахованото МПС лица;

 40. кражба или загубване на ключовете и свързаните с тях разходи за привеждане в 

изправност на заключващата и сигнално-охранителните системи (СОС) на застрахованото МПС;

 41. обсебване на МПС;

 42. всякакви други рискове, които не са изрично посочени като покрити в избраната 

клауза, по която е сключена застраховката, освен ако са вписани допълнително в застрахователната 

полица.

 (2) ЗАСТРАХОВКАТА не покрива щети на ЗАСТРАХОВАНИЯ:

  1. в резултат на липса или кражба на вещи, предмети и товари (стоки), намиращи се в 

застрахованото МПС, като превозван багаж, превозвани лични вещи, превозвана стока, както и 

допълнително монтирано оборудване, освен ако същото изрично е посочено и застраховано със 

застрахователната полица;

 2. които не са представени за оглед от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

 3. които са нанесени от пожар и/или експлозия, настъпил по време, през което 

застрахованото МПС е било обявено за противоправно отнето пред компетентните 

правоохранителни органи;

 4. нанесени на застрахованото МПС на строителен обект, мина, кариера или място, което 

не е част от републиканската или общинска пътна мрежа или пък не се явява място, допустимо 

от действащото българско право за паркиране, освен ако друго не е уговорено в полицата. Този 

изключен риск не се отнася за щети на селскостопанска техника, възникнали по време на работа 

извън републиканската или общинска пътна мрежа, а именно: земеделски земи и пътищата 

водещи до тях.

  (3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение за преки и косвени вреди 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка със застрахованото МПС, като: загуби от лишаване от ползване от 

застрахованото МПС; конфискация на застрахованото МПС; реквизиция на застрахованото МПС; 

обезценка на застрахованото МПС; овехтяване (амортизация) на застрахованото МПС; престой 

на застрахованото МПС; пропуснати ползи; денгуби; неустойки; загуби на доход (печалба) и други 

подобни.

 (4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение на ЗАСТРАХОВАНИЯ, ако се 

установи, че:

  1. са налице данни, че пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ са представени неавтентични документи или 

пък документи с невярно съдържание, независимо от това дали ЗАСТРАХОВАНИЯТ, респективно 

ЗАСТРАХОВАЩИЯТ, е знаел, че съответният документ е неавтентичен и/или неверен;

  2. преди сключването на застраховката застрахованото МПС е било отнето противозаконно 

в страната или извън територията на Република България, не е било намерено и не е било върнато 

на собственика или на лицето от което е било противозаконно отнето, независимо дали този факт е 

бил известен на ЗАСТРАХОВАНИЯ, респективно на ЗАСТРАХОВАЩИЯ;

  3. застрахованото МПС е незаконно внесено в страната, независимо дали този факт е бил 

известен на ЗАСТРАХОВАНИЯ, респективно на ЗАСТРАХОВАЩИЯ, при сключването на застраховката;

  4. застрахованото МПС не е регистрирано от компетентните органи по предвидения 

от закона ред, независимо дали този факт е бил известен на ЗАСТРАХОВАНИЯ, респективно на 

ЗАСТРАХОВАЩИЯ, при сключването на застраховката;

  5. застрахованото МПС не принадлежи на лицето, което е обявено пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

за негов собственик;

  6. номерът на двигателя и/или номерът на рамата на застрахованото МПС не съвпада с 

номера на двигателя, съответно с номера на рамата, на произведените МПС от същия вид и модел, 

съгласно базата данни на фирмата производител и/или изобщо не съществуват в базата данни 

на производителя на този вид и модел МПС, независимо от това дали този факт е бил известен 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, респективно на ЗАСТРАХОВАЩИЯ при сключването на застраховката, освен 

ако констатираното несъответствие в номерата на двигателя и/или на рамата на застрахованото 

МПС се дължи на обективни причини и същите се докажат от ЗАСТРАХОВАНИЯ с документ, издаден 

от производителя на МПС или от компетентен държавен орган. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ също така не 

изплаща застрахователно обезщетение, ако се установи несъответствие между номера поставен 

на рамата и/или на двигателя на застрахованото МПС с номерата записани в свидетелството за 

регистрация на МПС;

  7. застрахованото МПС се намира на територията на Република България след изтичане 

на срока на специалния му митнически режим, без да са изпълнени съответните митнически 

и данъчни изисквания, независимо от това дали този факт е бил известен на ЗАСТРАХОВАНИЯ, 

респективно на ЗАСТРАХОВАЩИЯ, при сключването на застраховката;

  8. застрахованото МПС не е преминало редовен годишен технически преглед, валиден 

към момента на застрахователното събитие;

 9. са налице достатъчно данни, че е извършен опит за измама или заблуда на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или ЗАСТРАХОВАЩИЯ, при сключване 

на застрахователния договор и/или съответно е налице опит за измама или заблуда на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, на негови близки, на негови законни представители 

или пълномощници, на лица, на които е възложено от ЗАСТРАХОВАНИЯ да управляват и/или 

ползват застрахованото МПС при предявяване на претенция за изплащане на застрахователно 

обезщетение и/или при доказване на застрахователното събитие и/или при оценка на щетите;

 10. застрахованото МПС е било предмет на договор за продажба на изплащане със 

запазване на собствеността по смисъла на чл. 205 от Закона за задълженията и договорите или на 

предварителен договор за продажба, без предварително писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за 

това;

 11. към момента на застрахователното събитие застрахованото МПС служи за 

обезпечаване на задължение на ЗАСТРАХОВАНИЯ или на трето лице, без да е налице предварително 

писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за това;

 12. ЗАСТРАХОВАНИЯ, негов близък и/или негов представител умишлено, поради 

незаинтересованост, поради неизготвяне, поради непредставяне или поради несвоевременно 

представяне на документ във връзка със застрахователното събитие лиши ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от 

правото му да упражни регресен иск към причинителя на щетата;

 13. ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е изпълнил свое задължение, посочено в тези Общи условия 

или в застрахователния договор, когато това задължение е значително с оглед интереса на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

  14. е налице съзнателно неточно обявено и/или премълчано обстоятелство от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или негов представител във връзка с настъпването на застрахователното събитие. 

 (5) По допълнителна изрична договореност ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да покрие някои от 

рисковете, изключени в настоящите Общи условия, срещу заплащане на допълнителна премия.

ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

  Чл. 5. (1) Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение от 

собственика на предлаганото за застраховане МПС, респ. от ЗАСТРАХОВАЩИЯ. В предложението 

или в приложение, явяващо се неразделна част от предложението, собственикът на МПС и/или 

ЗАСТРАХОВАЩИЯТ е длъжен да обяви всички съществени обстоятелства, които са му известни 

и са от значение за покритите рискове и/или за застрахователната сума, и/или за размера на 
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застрахователната премия. 

  (2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не застрахова МПС, които са спрени от движение по установения 

ред и/или не са преминали през годишен технически преглед, както и МПС с променени по 

незаконосъобразен начин, фабрични номера на рамата и/или двигателя, както и МПС със загубен 

или отнет по незаконен начин ключ, електронна карта или друго устройство за включване 

на двигателя и/или дистанционно управление (до извършване подмяна на заключващите 

устройства на МПС, съответно до подмяната на дистанционното управление, удостоверено със 

съответен документ от сервиз и протокол за оглед от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ) и/или със загубено или 

отнето по незаконен начин устройство за изключване на сигнално-охранителната система и/или 

имобилайзера (до извършване на подмяната им, удостоверено със съответен документ от сервиз 

и протокол за оглед от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ). В случай, че е налице друго обстоятелство, което води до 

увеличаване на риска за настъпване на застрахователно събитие и/или до намаляване размера 

на действителната стойност на застрахованото МПС, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ преценява дали да сключи 

договора срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия. 

 (3) Собственикът на предлаганото за застраховане МПС, респективно ЗАСТРАХОВАЩИЯТ, 

е длъжен да предостави застрахованото МПС, респективно неговото допълнително оборудване, 

което желае да бъде застраховано, за оглед от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ преди сключване 

на договора за застраховка. След извършването на огледа ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да откаже 

сключване на застрахователен договор, ако МПС е в лошо техническо състояние и/или външен 

вид и/или са налице други обстоятелства, водещи до увеличаване на риска от настъпване на 

застрахователно събитие, които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не е длъжен да съобщи. В случай, че огледът се 

извършва след сключването на застрахователния договор същият влиза в сила и поражда действие 

само след извършване на огледа, удостоверен с писмен протокол за оглед от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, като 

при липсата на такъв застрахователният договор не влиза в сила и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ част от платената застрахователна премия намалена с направените разноски. 

Оглед може да не се извършва, само когато същите страни сключват нов застрахователен договор, 

който покрива същите рискове и ако действието на новия застрахователен договор започва от 

00.00 часа на деня, следващ датата на прекратяване действието на застрахователния договор, 

чиито срок изтича.

  (4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за щети по МПС, констатирани при сключване на 

застрахователния договор. След отстраняването им, ЗАСТРАХОВАНИЯТ трябва да представи МПС за 

оглед от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, което се документира с подписване на протокол за извършен оглед.

 (5) За да бъде сключен застрахователен договор, застрахованото МПС задължително 

трябва да има редовно издадени свидетелство за регистрация и талон за годишен технически 

преглед, валидни към момента на влизане в сила на застрахователния договор. 

  (6) Застрахователният договор се изготвя в най-малко 2 (два) еднакви екземпляра, 

като първият екземпляр остава при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, а вторият се връчва на ЗАСТРАХОВАНИЯ, 

респективно ЗАСТРАХОВАЩИЯ. Неразделни от застрахователния договор са приложенията към 

застрахователната полица, които могат да бъдат отпечатани и на една бланка с нея, а именно:

  1. Общите условия за застраховка “Каско на МПС”;

  2. договорената от страните застрахователна клауза;

  3. предложението на ЗАСТРАХОВАЩИЯ; 

  4. договорените от страните специални условия за застраховка “Каско на МПС”;

  5. сметка за платена застрахователна премия; 

  6. сключените от страните добавъци към застрахователния договор;

 7. приемо-предавателен протокол за предаден екземпляр от Общите условия

 (7) Вторият екземпляр от застрахователния договор (застрахователната полица) се 

предава на ЗАСТРАХОВАЩИЯ след заплащане на цялата премия, а при разсрочено плащане, след 

заплащане на договорената първа вноска от нея.

 (8) С подписването, респективно с приемането или използването на застрахователната 

полица, ЗАСТРАХОВАНИЯТ декларира, че е информиран за правата си по Закона за защита 

на личните данни и дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани, 

обработвани и съхранявани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с оглед на извършването на всички необходими 

действия по сключване, изпълнение и прекратяване на застрахователния договор в съответствие с 

изискванията на Закона за защита на личните данни, Търговския закон и Кодекса за застраховането, 

както и при спазване на съответните норми на действащото българско право тези данни да бъдат 

предоставяни за нуждите на професионалните организации на българските застрахователи и на 

компетентни държавни органи за използване, обработка и съхраняване в съответствие с техните 

задачи и цели.

 (9) Допълнителните споразумения между страните по застрахователния договор се 

сключват във формата на добавъци към застрахователната полица и са неразделна част от нея.

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

  Чл. 6. (1) Застрахователният договор се сключва за срок, определен от страните, и в 

случаите, извън тези посочени в настоящите Общи условия, влиза в сила от 00.00 часа на деня, 

посочен в застрахователната полица за начало на договора, при условие че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ 

е извършил оглед на предложеното за застраховане МПС и е получил цялата дължима 

застрахователна премия, а при разсрочване - първата вноска от нея, и изтича в 24.00 (двадесет 

и четири) часа на деня, означен за край на договора. Ако не е уговорено друго между страните, 

срокът на действие на застрахователния договор е 12 (дванадесет) месеца.

  (2) Минималният срок на застрахователния договор е 1 (един) месец за клауза “В” и клауза 

“С”. За всички останали клаузи минималният срок на застрахователния договор е 6 (шест) месеца, 

освен ако в самата клауза или в застрахователния договор не е посочено друго.

  (3) Ако съгласно настоящите Общи условия и/или клаузите към тях, се предвижда 

извършване на активна индикация (защита) на застрахованото МПС, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не 

осигурява покритие на рисковете „Кражба на цяло МПС” и „Грабеж на цяло МПС” до извършването 

(поставянето) на застрахованото МПС на всички видове предвиждана индикация (защита), при 

условие, че са изпълнени изискванията на ал. 1.

 (4) Ако застрахователният договор е сключен с уговорка за разсрочено плащане на 

премията (текуща премия), при неплащане в срок на отделна премийна вноска, договорът за 

застраховка се счита за прекратен след изтичането на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа на 

разсрочената вноска.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

  Чл. 7. (1) Застрахователната сума е равна на действителната стойност на МПС. За 

действителната стойност на МПС се смята стойността, срещу която вместо застрахованото 

имущество може да се купи друго със същото качество.

  (2) Стойността на всичкото допълнително монтираното оборудване на МПС не може да 

бъде по-голяма от 5% (пет) процента от общата застрахователна сума, като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ 

осигурява покритие по застрахователния договор за допълнително монтираното оборудване до 

общата стойност от 2000 (две хиляди) лева. 

  (3) Застрахователната сума може да бъде определена в лева или в чуждестранна валута.

  (4) При застрахователен договор със застрахователна сума определена в лева, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да предложи възможност за инфлационна защита чрез актуализиране на 

застрахователната сума, което се документира с добавък. За разликата до новата застрахователна 

сума, ЗАСТРАХОВАНИЯТ заплаща допълнителна премия за остатъка от срока на застрахователния 

договор.

  (5) Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до застрахователната сума, но не повече от 

действителната стойност на застрахованото МПС към датата на настъпване на застрахователното 

събитие.

 (6) Застрахователната сума не може да превишава действителната стойност.

 (7) При подзастраховане, т. е. когато застрахователна сума е по-малка от действителната 

стойност на застрахованото МПС, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е съразмерна на отношението 

между застрахователната сума и действителната стойност.

 (8) При надзастраховане, т. е. когато застрахователна сума е по-голяма от действителната 

стойност на застрахованото МПС, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до размера на действителната 

стойност.

 (9) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не е длъжен да върне частта от премията, която съответства на 

разликата между застрахователната сума и действителната стойност, освен ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

е бил добросъвестен.

ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. САМОУЧАСТИЕ

  Чл. 8. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение в пълен размер, дори 

и ако всички други условия за плащане са налице, в следните случаи:

  1. при настъпване на щети от  застрахователно събитие, за което не са съставени 

документи по законоустановения ред (ПТП с декларация), ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива 1 (едно) 

събитие за целия срок на договора. Застрахователното обезщетение е в размер до 10% (десет 

процента) от застрахователната сума, но не повече от 3,000 (три хиляди) лева; 

 2. при щети, нанесени на застрахованото МПС, докато то е било в паркирано състояние, 

и при щети причинени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 13 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива до 2 (две) събития за 

целия срок на договора. Застрахователното обезщетение за всяко събитие поотделно е в размер до 

10% (десет процента) от застрахователната сума, но не повече от 3,000 (три хиляди) лева;

 3. при настъпване на щети в чужбина, за които не са уведомени незабавно съответните 

компетентни държавни органи (полиция и др.) за възникналото произшествие, удостоверено с 

документ за тяхното уведомяване, или не са съставени документи по установения ред, доказващи 

безспорно обстоятелствата за настъпването на застрахователното събитие, застрахователното 

обезщетение е в размер до 10% (десет процента) от застрахователната сума, но не повече от 3,000 

(три хиляди) лева;

 4. при настъпване на щети в чужбина и/или отремонтирането им извън територията на 

Република България, обезщетението се изчислява по експертна оценка.

  (2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има безусловно самоучастие:

 1. при застраховане на автомобили, използвани за таксиметрови услуги – размерът 

на самоучастието се определя в застрахователната полица, но не може да е по-малко от 400 

(четиристотин) лева за всяка щета.

 2. при настъпване на щети в резултат на пожар, причинен от лице чрез използване на 

запалима течност или вещество, и/или при експлозия, причинена от лице чрез използване на 

запалима / взривна течност или вещество, в размер на 10% (десет процента) от застрахователната 

сума;

 3. в други случаи, когато настоящите Общи условия и/или застрахователният договор или 

действащото българско право предвиждат това.

 (3) Във всички случаи размерът на самоучастието на ЗАСТРАХОВАНИЯ не може да 

надхвърля 50% (петдесет) процента от застрахователната сума по застрахователния договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

  Чл. 9. (1) Размерът на застрахователната премия се определя по тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

в зависимост от вида, годината на производство на застрахованото МПС, рисковото покритие, срока 

на застраховката и други фактори, определени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

 (2) Застрахователната премия се заплаща в лева еднократно при сключване на 

застрахователния договор или на разсрочени вноски.

  (3) При застрахователен договор със срок по-малък от 12 (дванадесет) месеца, дължимата 

застрахователна премия се определя съгласно краткосрочната тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и не 
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може да се разсрочва.

 (4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не е длъжен да напомня на ЗАСТРАХОВАНИЯ за настъпили падежи 

при разсрочено плащане или за изтичане на срока на застраховката.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

 Чл. 10. Застрахователният договор е недействителен, ако е сключен при липса на 

застрахователен интерес, както и в останалите императивно предвидени от действащото българско 

право случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

  Чл. 11. (1) Застрахователният договор се прекратява предсрочно:

  1. едностранно от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или от ЗАСТРАХОВАНИЯ, чрез изпращане на 3 (три) 

дневно писмено предизвестие;

  2. по право без предизвестие по взаимно съгласие на страните, считано от 00.00 часа на 

деня, следващ настъпването на тотална щета (пълна загуба) на застрахованото МПС;

 3. в други случаи, предвидени в действащото българско право, в настоящите общи 

условия, или в конкретния застрахователен договор.

  (2) Ако по застраховката не е платено и не предстои да се изплаща застрахователно 

обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща на ЗАСТРАХОВАНИЯ част от платената застрахователна 

премия, която съответства на неизтеклия срок от договора. Когато застрахователният договор се 

прекратява от:

 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ – премията се намалява с направените разноски и с пропорционална 

част от остатъка от премията, която пропорционална част съответства на изтеклия срок.

 2. ЗАСТРАХОВАНИЯ – премията се намалява с направените разноски и с част от остатъка 

от премията, която съответства на изтеклия срок, изчислена по краткосрочната тарифа на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

 (3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право едностранно без предизвестие да прекрати 

застрахователния договор като задържи платените премии в случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ при 

сключване на застрахователния договор и/или при предявяване на претенция за застрахователно 

обезщетение си е послужил с измама или заблуда, и/или е предявил неистински документи, имащи 

отношение към застрахованото МПС и/или към застрахователното събитие, и/или към определяне 

на размера на застрахователното обезщетение.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

  Чл. 12. (1) При промяна на собствеността на застрахованото МПС, застрахователният 

договор се прекратява, считано от момента на нотариалната заверка на подписите на страните 

под договора за промяна на собствеността, а новият собственик не встъпва в правата на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ.

 (2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може по своя преценка да продължи действието на 

застрахователния договор с добавък към него, ако новият собственик е поискал изрично това 

и е представил на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за справка оригинала на нотариално заверения договор за 

покупко-продажба на застрахованото МПС, както и заверено копие за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от този 

договор, а също така да е представил застрахованото МПС за нов оглед пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Тези 

обстоятелства се удостоверяват с двустранно подписан протокол. В случай, че огледът се извършва 

след подписването на добавъка същият влиза в сила и поражда действие само след извършване на 

огледа, удостоверен с писмен протокол за оглед от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, като при липсата на такъв не 

се продължава действието на застрахователния договор. В този случай новият собственик встъпва 

в правата по застрахователния договор от момента на продължаване действието му, а предишният 

собственик няма право на връщане на премията, съответстваща на неизтеклия за него период от 

застрахователния договор, освен ако е подал молба за връщане на съответната част от премията 

преди молбата на новия собственик за продължаване на действието на застрахователния 

договор. Действието на застрахователния договор се продължава без да е необходимо изричното 

подписване на добавък към застрахователния договор и извършване на оглед на застрахованото 

МПС при придобиване собствеността на застрахованото МПС от лице, което е било лизингополучател 

на МПС непосредствено преди промяната на собствеността. ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за справка оригинала на нотариално заверения договор за покупко-продажба на 

застрахованото МПС, както и заверено копие от него на този договор.

 (3) ЗАСТРАХОВАНИЯТ (старият собственик на МПС) има право на връщане на част от 

премията, съответстваща на неизтеклия период от застрахователния договор, който е от датата 

на нотариалната заверка на подписите на страните под договора за промяна на собствеността до 

датата на края на застрахователния договор, ако: 

  а) не е направено искане по ал. 2 от страна на новия собственик за възстановяване на 

действието на застрахователния договор;

  б) не е получавал застрахователно обезщетение;

  в) няма висящи претенции към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за получаване на застрахователно 

обезщетение.

 (4) Частта от премията, която има право да получи обратно ЗАСТРАХОВАНИЯ по 

предходната алинея, се определя като размера на премията, съответстваща на неизтеклия период 

от застрахователния договор до датата на нотариалната заверка на подписите на страните под 

договора за промяна на собствеността, се приспадне съответна на този неизтекъл период част от 

платените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ комисионни разноски и направените от него други административно-

стопански разходи във връзка със сключването на застраховката.

ІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

  Чл. 13. (1) При настъпване на застрахователно събитие в Република България 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен: 

   а) да вземе мерки за спасяване, ограничаване и намаляване на щетите на 

застрахованото МПС, 

   б) да уведоми устно съответните компетентни държавни органи (полиция и др.) в срок 

до 24 (двадесет и четири) часа и писмено в срок до 3 (три) дни от узнаването за настъпването на 

застрахователното събитие, освен ако в настоящите Общи условия не е указано друго;

   в) да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок не по-късно от 73 (седемдесет и три) 

часа от узнаването за настъпването на застрахователното събитие, освен ако в настоящите Общи 

условия не е указано друго. ЗАСТРАХОВАНИЯТ уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за настъпването на 

застрахователното събитие и по дежурния денонощен телефон, посочен в застрахователната 

полица, като по възможност това се извършва от мястото на настъпване на застрахователното 

събитие.

 (2) При настъпване на застрахователно събитие в чужбина ЗАСТРАХОВАНИЯТ освен да 

изпълни задълженията по ал. 1, е длъжен да изпълни и последващи указания от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

 (3) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да запази МПС във вида му след настъпилото 

застрахователно събитие до установяване размера на щетите от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

 (4) При предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ (лично или чрез свой изричен пълномощник или друг законен представител) 

подава “Искане за извършване на оглед и оценка на щета на МПС” по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и 

се легитимира с личната си карта пред оторизирания служител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

  (5) Към искането, ЗАСТРАХОВАНИЯТ в зависимост от вида застрахователно събитие 

представя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ следните документи:

 1. Застрахователна полица със съответните добавъци и документи за платената 

застрахователна премия.

  2. Част втора на свидетелството за регистрация на МПС – в оригинал за сверка от 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или нотариално заверено копие, като в случаите на пълна загуба на МПС 

оригиналът се предоставя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

 3. Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача, управлявал МПС при 

настъпването на застрахователното събитие – в оригинал или в нотариално заверено копие. В 

случаите, когато контролният талон е иззет от службите за контрол на МВР, се представя съставения 

от тях Акт за установяване на извършеното административно нарушение;

  4. Валиден талон за преминат от МПС годишен технически преглед – в оригинал или 

нотариално заверено копие. Този документ не се изисква, когато в момента на настъпване на ПТП 

застрахованото МПС е било в паркирано състояние и събитието не е предизвикало пожар и/или 

експлозия;

 5. Документи, които доказват обстоятелствата във връзка със застрахователното събитие 

– протокол за ПТП, двустранен констативен протокол за ПТП, талон за кръвна проба, служебна 

бележка от полицията при злоумишлени действия, служебна бележка от противопожарната и 

противоаварийната служба при пожар, експлозия или авария, в която е посочена причината за 

възникване на събитието, служебна бележка от компетентния държавен орган или от съответния 

институт към Българска академия на науките за удостоверяване на природно бедствие, и пр. – 

в оригинал или нотариално заверено копие. Наличието на буря (ураган) се доказва по данни на 

хидрометеорологичните служби, а при липса на наблюдение доказването става по анкетен път 

посредством характерните белези за тяхното проявление, писмени показания от очевидци или 

сведение от органи на местната власт или други държавни органи. Установяването на свличането 

и/или срутването на земните пластове се извършва от специалист - геолог.

 (6) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ си запазва правото при необходимост да поиска и други 

доказателства, сведения и документи, извън посочените по ал. 5, за доказване на застрахователното 

събитие, собствеността, правото и начина на получаване на застрахователно обезщетение, както и 

относно банковата сметка, по която да се изплати застрахователното обезщетение.

 (7) При обективна невъзможност на ЗАСТРАХОВАНИЯ да се снабди с някои от необходимите 

документи по ал. 5, т. 5, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да приеме искането само с писмена декларация за 

обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие, с посочени имена и адреси на 

свидетели, а при поискване – и писмени показания на последните.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

  Чл. 14. (1) Огледът и описването на щетите на застрахованото МПС се извършва от 

комисия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Огледът и описването на щетите се извършват в присъствието 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ или негов представител в предварително определени и посочени на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ ден, час и място. За извършения оглед комисията съставя писмен “Опис на 

щетата”.

 (2) Въз основа на констатациите от огледа, комисията определя: 

  1. степените на увреждане на детайлите; 

  2. детайлите, които се предлагат за смяна, както и 

  3. съответствието на констатираните щети с механизма на настъпване на 

застрахователното събитие, като констатациите на комисията се отразяват в документа “Опис 

на щетите” и се удостоверяват с цифрови снимки. В случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е съгласен с 

констатациите на комисията, той има право да привлече друго лице за участие в комисията като 

експерт-огледи. При несъгласие от двете страни се назначава трети експерт-огледи. Всяка от 

страните заплаща разноските за своя експерт-огледи и половината от разноските за третия експерт-

огледи. 
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 (3) Оценката на щетите се извършва съобразно изискванията на действащото българско 

право, като в неуредените от него случаи се прилагат цени и вътрешни правила на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

Той може да променя периодично прилаганите вътрешни правила по време на срока на 

застраховката, съгласно пазарните условия. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изготвя експертна оценка, с която 

определя стойността на щетата, и я обявява на ЗАСТРАХОВАНИЯ. Последният, при поискване, има 

право да се запознае със съдържанието на вътрешните правила на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по всяко 

време преди или по време на действие на застраховката.

 (4) След изготвяне на стойността на щетата ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ определя размера на 

дължимото застрахователно обезщетение. 

 (5) Ако към дата на застрахователно събитие, за МПС е валидно застрахователно 

покритие за същия риск и от страна на други застрахователи, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

е съразмерна на отношението между застрахователна сума на МПС по тази застраховка и сбора от 

застрахователните суми по всички застраховки.

  (6) При определяне размера на застрахователното обезщетение се вземат предвид: 

   а) договорения процент самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ;

   б) вече изплатените по застрахователния договор застрахователни обезщетения;

   в) дължимите от ЗАСТРАХОВАНИЯ разсрочени вноски по застрахователната премия;

  г) овехтяването на МПС за периода от сключване на застрахователния договор до 

датата на настъпване на застрахователното събитие;

д) други обстоятелства във връзка с размера на застрахователното обезщетение, предвидени в 

настоящите Общи условия и в застрахователния договор.

 (7) При разсрочено плащане на застрахователната премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право 

да изиска от ЗАСТРАХОВАНИЯ да заплати остатъка от дължимата застрахователна премия преди 

заплащането на застрахователното обезщетение или да удържи от обезщетението остатъка от 

дължимата застрахователна премия, а в случай, че то не е достатъчно - да изиска от ЗАСТРАХОВАНИЯ 

довнасянето й.

 (8) От обезщетението се приспадат сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е получил от трети 

лица, виновно нанесли щетите на МПС. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е получил суми след изплащане на 

застрахователното обезщетение, то той е длъжен да ги възстанови на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Последното 

изискване не се прилага, когато размерът на застрахователното обезщетение е недостатъчен за 

обезщетяване на действително претърпените от ЗАСТРАХОВАНИЯ вреди.

 (9) За настъпило застрахователно събитие, извън територията на Република България, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ, ако е налице такава писмена уговорка със ЗАСТРАХОВАНИЯ, поема доказаните 

с документ от извършилия услугата разходи, предварително одобрени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

  а) временен (провизорен) ремонт до степен гарантиране на безопасно завръщане в 

Република България на застрахованото МПС на собствен ход;

  б) транспортни разходи за репатриране до Република България на застрахованото МПС, 

което не е в движение;

  в) разноски за отговорно пазене на застрахованото МПС, но не за повече от 15 

(петнадесет) дни, считано от датата на застрахователното събитие.

 (10) Не се изплаща застрахователно обезщетение за увреждания на МПС, които са били 

налице при сключване на застрахователен договор и са били отбелязани в него. Последващо 

възстановяване на отбелязани в договора налични увреждания, се допуска след извършване на 

нов оглед от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, с който се констатира отстраняването им.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЧАСТИЧНА ЩЕТА

  Чл. 15. (1) При частична щета ЗАСТРАХОВАНИЯТ може по свой избор:

 1. да получи застрахователно обезщетение, определено по експертна оценка на база на 

съставеният “Опис на щетата”. Оценката се извършва по реда и условията на предходния член. При 

застрахователно обезщетение до определен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ лимит и при съгласие от страна на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, същият може да получи обезщетението си по т. нар.; 

 2. да я отстрани в автосервиз, официално оторизиран от съответния официален 

вносител за Република България за автомобили от марката на увредения автомобил. За целта 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава към автосервиза възлагателно писмо за извършване на ремонтни 

дейности до определена стойност. Този начин на обезщетение се прилага само при МПС, за които 

от годината на производство или годината на първата им регистрация са изминали не повече от 3 

(три) години.

 3. да я отстрани в автосервиз, посочен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. За целта ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ 

издава към автосервиза възлагателно писмо за извършване на ремонтни дейности до определена 

стойност. Този начин на обезщетение се прилага само за леки и товарни до 3,5 т. общо тегло МПС, за 

които в застрахователната полица изрично е посочено, че имат право да отремонтират щетите си в 

доверен сервиз. 

 (2) След възстановяване на увреденото МПС ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да го предостави 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за констатиране на изправността му и отстраняването на щетата, като за 

целта се съставя протокол за оглед. В противен случай при увреждане на същите детайли от ново 

застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не дължи обезщетения за тях.

 (3) След изплащане на застрахователно обезщетение за частична щета, МПС се счита 

застраховано до края на срока на договора за сума, равна на разликата между застрахователната 

сума и сбора от изплатените обезщетения. По свое желание ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да възстанови 

лимита на застраховката, като дозастрахова моторното превозно средство. При нежелание от 

страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ за дозастраховане на МПС, при наличие на последващи щети и при 

определяне стойността на обезщетение се прилага т. нар. “коефициент на редукция”. 

 (4) При частична щета на застрахованото МПС, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има и задължението, 

да предаде на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ всички повредени части и детайли, които са били подменени при 

извършване на ремонта на застрахованото МПС. Собствеността върху тези части и детайли се 

прехвърля от ЗАСТРАХОВАНИЯ на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в момента на изплащане на застрахователното 

обезщетение за тях. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ТОТАЛНА ЗАГУБА (ПЪЛНА ЩЕТА)

  Чл. 16. (1) Тотална загуба (пълна щета), освен ако в настоящите Общи условия във връзка 

с определен застрахователен риск не е указано друго, е налице, когато:

  1. разходите за възстановяване на МПС надхвърлят 70% (седемдесет процента) от 

действителната стойност на МПС, определена към датата на настъпване на застрахователното 

събитие, или

 2. с настъпването на последната щета, изплатените до този момент застрахователни 

обезщетения надвишават 85% (осемдесет и пет процента) от действителната стойност на МПС, 

определена към датата на настъпване на застрахователното събитие.

 (2) При тотална (пълна) загуба на застрахованото МПС размерът на обезщетението е 

равен на действителната стойност на застрахованото МПС към датата на настъпване на събитието, 

доколкото настоящите Общи условия не предвиждат друго.

 (3) Ако по взаимно съгласие на страните по застрахователния договор, застрахованото 

МПС бъде предоставено на разпореждане на застрахователя, размерът на обезщетението е 

равен на действителната стойност на МПС към датата на настъпване на събитието, намалена със 

стойността на вече изплатените по застрахователния договор застрахователни обезщетения. В този 

случай ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да прехвърли собствеността на МПС на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или да 

упълномощи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да прехвърли МПС на трети лица и/или на себе си.

 (4) Ако МПС се намира под специален митнически режим, предвиждащ отлагане 

на плащане на митнически сборове, ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава да го прехвърли на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ след като изпълни за своя сметка всички митнически и данъчни изисквания по 

прекратяване на специалния митнически режим. 

 (5) Когато застрахованото МПС не бъде предоставено на разпореждане на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, 

размерът на обезщетението е равен на действителната стойност на МПС към датата на настъпване 

на събитието, намалена с изплатените преди тоталната загуба обезщетения и със стойността на 

запазените части и вторичните суровини.

 (6) В размера на обезщетението се включват и присъщите разноски за спасяване, 

ограничаване или намаляване на щетите по МПС, както и целесъобразно извършените разходи от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, във връзка с тях, в размерите, определени от настоящите Общи условия.

 (7) При изплащане на тотална загуба на МПС, от застрахователното обезщетение се 

удържат дължимите премийни вноски, като застрахователният договор се прекратява във връзка 

с изчерпването на застрахователната сума.

 (8) При тотална загуба (пълна щета) на застрахованото МПС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да 

възстанови претърпените от ЗАСТРАХОВАНИЯ вреди в натура, като замени застрахованото МПС с 

друго МПС от същия клас и с подобни характеристики.

 (9) Към искането си за обезщетение за тотална загуба ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя освен 

документите, посочени в чл. 13 от настоящите Общи условия, допълнително и копие на част първа 

на свидетелството на регистрация с означение от органите на МВР за това, че застрахованото 

МПС е с прекратена регистрация и в оригинал същото за сверка от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, документ за 

произхода на МПС (като договор за покупко-продажба, фактура за закупуване и др. подобни) – 

оригинал или нотариално заверено копие, както и служебна бележка от органите на МВР за това, че 

застрахованото МПС е с прекратена регистрация.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ТОТАЛНА ЗАГУБА В РЕЗУЛТАТ НА ПОЖАР И/ИЛИ 
ЕКСПЛОЗИЯ

  Чл. 17. (1) Незабавно след констатиране на застрахователното събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

е длъжен да уведоми за пожара и/или експлозията компетентните органи. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е 

длъжен да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по най-бързия възможен начин, но не по-късно от 

73 (седемдесет и три) часа от узнаването за настъпването на застрахователното събитие.

 (2) При тотална загуба вследствие пожар и/или експлозия се изплаща обезщетение в 

размер до 80% (осемдесет процента) от действителната стойност към датата на застрахователното 

събитие, намалена с размера на изплатените преди тоталната загуба застрахователни обезщетения 

и със стойността на запазените части и вторичните суровини, като ЗАСТРАХОВАНИЯТ задържа 

останките от МПС.

 (3) При изплащане на тотална загуба на МПС при “Пожар” и/или „Експлозия” от 

застрахователното обезщетение се удържат дължимите премийни вноски, а застрахователният 

договор се прекратява поради изчерпване на застрахователната сума.

(4) При тотална загуба (пълна щета) на застрахованото МПС вследствие пожар и/или експлозия 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да възстанови претърпените от ЗАСТРАХОВАНИЯ вреди в натура, като 

замени застрахованото МПС с друго МПС от същия клас и с подобни характеристики.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ “КРАЖБА НА ЦЯЛО МПС” И ПРИ
“ГРАБЕЖ НА ЦЯЛО МПС”

 Чл. 18. (1) Незабавно след констатиране на застрахователното събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

е длъжен да уведоми за кражбата или грабежа компетентните правоохранителни органи. 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по най-бързия възможен начин, 

но не по-късно от 25 (двадесет и пет) часа от узнаването за настъпването на застрахователното 

събитие.

 (2) При предявяване на претенция за обезщетение при “Кражба на цяло МПС” или “Грабеж 

на цяло МПС” ЗАСТРАХОВАНИЯТ подава “Искане за оценка на щети на МПС при кражба или грабеж 

на цяло МПС” по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

  (3) Към искането ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да представи освен документите, посочени в 

чл. 13 от настоящите Общи условия, допълнително и следните документи:

  1. Документ от органите на МВР за регистриране на кражбата или грабежа –заверено от 

съответния орган копие, нотариално заверено копие или в оригинал;
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  2. Постановление на Районната прокуратура, в района на която е извършено 

престъплението за прекратяване или спиране на наказателното производство срещу неизвестен 

извършител, или постановление за образуване на наказателно производство, срещу уличеното 

лице - заверено от съответния орган копие, нотариално заверено копие или в оригинал;

  3. Документ за произхода на МПС (като договор за покупко-продажба, фактура за 

закупуване и др. подобни) – оригинал или нотариално заверено копие;

  4. Документи (договор, протокол и фактура) за извършена активна индикация, 

изразяваща се в поставяне на електронно позициониращо устройство на МПС - оригинал или 

нотариално заверено копие;

  5. Нотариално заверена Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ по чл. 25, ал. 7 от ЗННД, когато той е физическо лице, а когато е и семеен – и от 

неговия съпруг/съпруга - оригинал;

  6. Нотариално заверена декларация по чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, респективно ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е физическо лице и е семеен – то тогава и 

от неговия съпруг/съпруга - оригинал;

  7. Всички комплекти ключове (карти, устройства и др. подобни) за запалване на двигателя 

и отключване на МПС и всички комплекти устройства за дистанционно управление (вкл. за 

отключване и заключване и/или за включване и изключване на сигнално-охранителна система) на 

МПС, освен в случаите, когато те са били отнети при грабеж на МПС или ако ключовете и устройствата 

за дистанционно управление не са били във владение на ЗАСТРАХОВАНИЯ още при сключването 

на застрахователния договор. Обстоятелството, че при сключването на застрахователния договор 

ключовете и устройствата за дистанционно управление, или само някой от тях, не се притежават от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, се отбелязва в предложението за сключване на застрахователен договор. След 

предаването им, ключовете и устройствата за дистанционно управление се запечатват в плик, 

подписан от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и от ЗАСТРАХОВАНИЯ, и подпечатан от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

  8. Попълнено пълномощно по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, с нотариално заверен подпис 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, а ако той е семеен и на съпругата му – оригинал;

  9. Квитанция за платен данък за МПС – оригинал или нотариално заверено копие;

 10. Пълномощно с нотариална заверка на подписа на ЗАСТРАХОВАНИЯ, ако претенцията 

се предявява от пълномощник. В частта му, с която на пълномощника се делегира правото да 

подпише споразумения със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или да получи от него застрахователно обезщетение, 

упълномощаването следва да е изрично. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да поиска да му бъде представено 

ново пълномощно, ако от издаването на представеното пред него пълномощно е изминала повече 

от 1 (една) година;

 11. Част първа на свидетелството на регистрация на застрахованото МПС (оригинал);

 12. Писмени доказателства (договор и квитанции за платени такси, или служебни 

бележки и др.) за наличието на валиден към момента на застрахователното събитие договор за 

локализиране и проследяване на застрахованото МПС, чрез използване на устройство за активна 

защита, сключен с търговското дружество посочено в застрахователния договор. Посочените в 

тази точка писмени доказателства, не се представят, когато в застрахователния договор отсъства 

изискване за активна индикация на застрахованото МПС. 

(4) След получаване от ЗАСТРАХОВАНИЯ на Постановлението за прекратяване или спиране на 

наказателното производство срещу неизвестен извършител, или постановлението за образуване 

на наказателно производство, срещу уличеното лице, издадено от Районната прокуратура в 

района на която е извършено престъплението относно МПС, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да 

прекрати регистрацията на противозаконно отнетото МПС. Изпълнението на това задължение се 

удостоверява от ЗАСТРАХОВАНИЯ чрез представяне пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на оригинал на част 

първа от свидетелството за регистрация с маркиране от органите на МВР за неговата невалидност, 

както и служебна бележка от органите на МВР за това, че застрахованото МПС е с прекратена 

регистрация. Представянето на документите по предходното изречение е задължително условие 

за изплащането на застрахователно обезщетение. За извършване на процедурата по прекратяване 

регистрацията на застрахованото МПС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

предадените му от последния при предявяване на претенция за изплащане на застрахователно 

обезщетение част първа и част втора на свидетелството на регистрация на застрахованото МПС в 

оригинал.

 (5) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ си запазва правото при необходимост да поиска и документи, 

извън посочените за доказване на застрахователното събитие, собствеността, правото и начина на 

получаване на застрахователно обезщетение.

  (6) Когато в периода на комплектоване на преписката МПС бъде намерено, допълнително 

се извършват следните действия:

  1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ приемо-предавателен протокол и 

служебна бележка от полицията за състоянието, в което е предадено МПС - оригинал.

  2. След предаването на МПС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и ЗАСТРАХОВАНИЯТ прилагат процедурите, 

описани в чл. 14 и чл. 15 от настоящите Общи условия, а ако е налице тотална загуба, то тогава 

процедурите в чл. 14 и чл. 16 или чл. 17 от настоящите Общи условия.

 (7) Ако откраднатото МПС бъде намерено след изплащане на застрахователно 

обезщетение, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да прехвърли за своя сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

собствеността върху застрахованото МПС. Със съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

може да не прехвърли собствеността върху МПС, ако възстанови полученото застрахователно 

обезщетение в срок до 1 (един) месец, считано от датата на уведомяването му, че МПС е намерено.

 (8) Ако се установи, че след изплащане на обезщетение за “Кражба на цяло МПС” или 

“Грабеж на цяло МПС”, същото е намерено и върнато на ЗАСТРАХОВАНИЯ и той не е уведомил 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за това, ЗАСТРАХОВАНИЯТ дължи връщане на изплатеното обезщетение, ведно 

със съответната законна лихва за забава, считано от датата на получаването на МПС.

 (9) Застрахователното обезщетение за “Кражба на цяло МПС” и “Грабеж на цяло МПС” 

е равно на действителната стойност на МПС към датата на събитието, като от нея се приспаднат 

изплатени обезщетения по предходни щети.

 (10) При изплащане на застрахователно обезщетение за “Кражба на цяло МПС” и “Грабеж 

на цяло МПС” се удържат дължимите премийни вноски, а застрахователният договор се прекратява 

поради изчерпване на застрахователната сума. 

 (11) При “Кражба на цяло МПС” и “Грабеж на цяло МПС” ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да 

възстанови претърпените от ЗАСТРАХОВАНИЯ вреди в натура, като замени застрахованото МПС с 

друго МПС от същия клас и с подобни характеристики.

РЕГРЕС И ДАВНОСТ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 Чл. 19. (1) Ако е причинена щета по вина на трето лице, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ встъпва 

в правата на ЗАСТРАХОВАНИЯ срещу третото лице до размера на изплатеното обезщетение и 

направените разноски.

  (2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да представи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ всички документи, 

доказателства и сведения, установяващи застрахователното събитие и необходими за предявяване 

на регресен иск.

  (3) Отказът на ЗАСТРАХОВАНИЯ да упражни правата си срещу виновните лица няма сила 

спрямо ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

  (4) Правата по застрахователния договор, сключен по настоящите Общи условия, се 

погасяват с изтичането на 3 (три) години от настъпването на застрахователното събитие.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

  Чл. 20. (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право:

  1. да получи екземпляр на застрахователната полица и протокола за оглед на МПС при 

сключване на застраховка “КАСКО на МПС”, заверено от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

  2. при допълнително монтиране на оборудване в МПС да дозастрахова МПС до размера на 

неговата действителна стойност, като заплати съответна допълнителна застрахователна премия;

  3. в случай на настъпване на застрахователно събитие да получи застрахователно 

обезщетение, при условие, че застрахователната премия е платена в пълен размер;

  4. да възстанови застрахователното покритие до размера на застрахователната сума, 

намалена вследствие на изплатени застрахователни обезщетения, като заплати допълнителна 

застрахователна премия. Това свое право застрахованият може да упражни в случай, че до края на 

срока на полицата остават повече от 3 (три) месеца.

 (2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:

 1. да заплати застрахователна премия съобразно застрахователния договор;

 2. при напускане на застрахованото МПС от негова страна и/или от страна на неговите 

оторизирани за управление на МПС представители, да не оставя в МПС свидетелството за 

регистрация и/или ключ, електронна карта или друго устройство за включване на двигателя и/

или устройство за изключване на защитните системи на МПС, както и винаги при напускане да 

заключва МПС;

  3. по време на действието на настоящия договор да постави и да поддържа в изправност 

и да използува по надлежния законен и договорен ред всички посочени в Общите условия, 

в съответната избрана застрахователна клауза и в застрахователния договор, системи за 

обезопасеност и/или охранителни системи и/или устройства за защита на МПС, с които е оборудвано 

МПС, както и да ги привежда в действие винаги когато напуска МПС;

  4. да пази застрахованото МПС с грижата на добър стопанин и да го предпазва от 

настъпването на вреди, както и да се грижи за доброто му техническо състояние. В случай че 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ е търговец, дължимата от него грижа е грижата на добрия търговец;

  5. да съобщава в срок до 3 (три) дни писмено на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всички съществени 

изменения в състоянието или в начина на използване на застрахованото МПС, като, например, 

преустройство от един тип в друг, промяна в системите на МПС, отдаване за ползване, под наем или 

лизинг, за всяка повреда или унищожение, независимо от това дали тази повреда или унищожение 

са покрити по условията на застрахователния договор, както и за поставянето на застрахованото 

МПС под запор;

  6. да информира в срок до 3 (три) дни писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за обявяването си в 

ликвидация или в несъстоятелност (ако е юридическо лице или едноличен търговец);

 7. преди сключването на договор за обезпечаване на задължение на ЗАСТРАХОВАНИЯ и/

или на трето лице чрез учредяване на залог (реален или особен) върху застрахованото МПС, да 

вземе предварителното писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

 8. ако съответната клауза за покрити рискове изисква, да обезопаси за своя сметка 

застрахованото МПС, съобразно указанията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. По време на действието на 

застрахователния договор, когато това е изискване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, непрекъснато да 

притежава валиден договор за използване на устройства за активна защита, сключен с посоченото 

в застрахователния договор търговско дружество.

  9. да поддържа в изправност всички системи, инсталации и части на МПС, като го 

експлоатира в съответствие с техните технически изисквания и изискванията на действащото 

българско законодателство;

  10. да информира до 2 (два) часа на посочения в полицата дежурен денонощен телефонен 

номер и до 24 (двадесет и четири) часа писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всеки случай на загуба и/или 

кражба и/или грабеж на ключ, електронна карта или друго устройство за включване на двигателя 

и/или на дистанционно управление и/или на свидетелството за регистрация на МПС, както и за 

всеки случай на ново издаване на някоя от частите на свидетелството за регистрация на МПС (вкл. и 

в случай на издаване на дубликат на някоя от частите на досегашното), като при неговата подмяна 

следва да представи незабавно на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ оригинала за сверка и за направа на копие и 

издаване на добавък за промяна на регистрация, ако има такава;

  11. в случай на загубване, кражба или грабеж на ключ на застрахованото МПС, на 

електронна карта или на друго устройство за заключване на МПС и/или за включване на двигателя 
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

  Чл. 21. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:

  1. да получи застрахователна премия съобразно застрахователния договор;

 2. да изисква изпълнение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на задълженията му по 

застрахователния договор, както и да дава задължителни указания за изпълнението от страна на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ на тези негови задължения;

  3. да изисква съдействие от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ за изпълнение на своите 

задължения по застрахователния договор;

  4. да намали или да откаже изплащането на застрахователно обезщетение, в случаите 

предвидени в настоящите общи условия и/или избраната от ЗАСТРАХОВАНИЯ клауза, в това число в 

случай, че:

   а) ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е изпълнил изцяло или частично някое свое задължение 

посочено в настоящите Общи условия и/или избраната от ЗАСТРАХОВАНИЯ клауза, което е 

значително с оглед интереса на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ; 

  б) ЗАСТРАХОВАНИЯТ предявява претенция за изплащане обезщетение във връзка 

с ново увреждане на детайли, за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е изплатил или предстои да изплати 

застрахователно обезщетение на предишна претенция, ако междувременно след отстраняване на 

предишното увреждане възстановеното МПС не е било представено за нов оглед;

  в) ЗАСТРАХОВАНИЯТ предяви претенция за увреждания на МПС, които са били налице 

при сключване на застрахователен договор и са били отбелязани в него;

 5. да намали или да откаже изплащането на застрахователно обезщетение на основанията, 

определени в настоящите Общи условия;

 6. да намали или да откаже изплащането на застрахователно обезщетение, ако бъде 

установено, че умишлено са създадени условия за настъпване на застрахователното събитие и/

или за увеличаване или разпространяване на неговото действие;

 7. да изисква допълнителна информация (обяснения, декларации и др.) и/или документи, 

необходими за установяване по безсъмнен начин на: 

   а) обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие;

  б) съществените обстоятелства по застрахователния договор;

  в) собствеността върху застрахованото МПС;

  г) размера на дължимото застрахователно обезщетение;

  д) правосубектността на ЗАСТРАХОВАНИЯ, когато той е юридическо лице и не е вписан в 

Търговския регистър при Агенцията по вписванията, и лицата които го представляват.

 (2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен:

  1. да плати застрахователно обезщетение съобразно застрахователния договор, в случай, 

че е заплатена застрахователната премия в пълен размер независимо от начина на плащане 

посочен в застрахователния договор;

  2. да окаже съдействие на ЗАСТРАХОВАНИЯ за изпълнение на неговите задължения по 

застрахователния договор;

 3. да осигури в събота, когато тя е неработен ден, от 09.00 часа до 14.00 часа, присъствие 

на дежурно лице в своето централно управление в гр. София;

 4. да поддържа дежурен телефон с непрекъснат 24 (двадесет и четири) часов режим на 

работа;

  5. да извърши оглед на МПС, до 3 (три) работни дни след получаване на писмената 

претенция за щета и предоставяне МПС за оглед от застрахователя;

 6. да поеме за своя сметка разходите за експертни оценки и вещи лица при сключване и 

изпълнение на застрахователния договор, с изключение на изрично посочените в Общите условия 

случаи;

 7. да покрие целесъобразно направените разходи от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка 

с спасяване, предотвратяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС, 

вследствие застрахователно събитие, както и транспортирането и опазването на увреденото МПС, в 

случаите и до размерите, определени с настоящите Общи условия;

 8. да изпълнява добросъвестно всички посочени в закона и в настоящите Общи условия 

свои задължения, като полага за изпълнението им грижата на добрия търговец.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДЕФИНИЦИИ

  Чл. 22. По смисъла на настоящите Общи условия за застраховка “Каско на моторни 

превозни средства”:

  1. “МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” (МПС) са сухопътните превозни средства със собствен 

двигател (без релсови превозни средства), снабдени с български държавни регистрационни 

номера, в това число: автомобилите, тролейбусите, мототриколките, мотоциклетите, мотопедите, 

влекачите, колесните трактори, самоходните шасита, електрокарите, мотокарите и други подобни, 

както и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета съгласно Закона за движението по 

пътищата.

 2. “ЗАСТРАХОВАТЕЛ” е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД със седалище и адрес 

на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113.

 3. “ЗАСТРАХОВАН” е лицето, собственик на моторното превозно средство, предмет на 

застрахователната полица, като правата и задълженията на ЗАСТРАХОВАНИЯ по настоящите Общи 

условия обвързват по предвидения от закона ред и неговите близки.

  4. “ЗАСТРАХОВАЩ” е лице, различно от ЗАСТРАХОВАНИЯ, което по силата на упълномощаване 

или правна разпоредба е подписало предложението за сключване на застрахователния договор и 

самия договор вместо ЗАСТРАХОВАНИЯ като негов представител. Ако в действащото българско 

право, в настоящите общи условия и в застрахователната полица не е предвидено императивно 
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му и/или за изключване на сигнално охранителната му система, незабавно да предприеме всички 

необходими мерки за опазване на автомобила от противозаконно отнемане, като подмени за 

своя сметка механизмите заключващи МПС и/или механизмите, включващи двигателя му и/или 

изключващи сигнално охранителната система;

  12. при поискване от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да представя МПС за проверка на 

състоянието му и за изпълнението на дадените на ЗАСТРАХОВАНИЯ указания относно техническата 

изправност, безопасност, осигуряване срещу кражба, грабеж и др.;

  13. да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за установяване на причините, обстоятелствата 

и мястото на застрахователното събитие, наличието (респективно липсата) на съществените 

обстоятелства по застрахователния договор, собствеността върху застрахованото МПС, както 

и за извършване на необходимите експертизи на МПС, на ключовете, електронните карти или 

другите устройства за включване на двигателя и/или на дистанционните управления, в това число 

и за извършване на необходимите експертизи за установяване наличието и функционирането 

на сигнално-охранителните системи и на устройствата за активна защита на МПС към деня на 

застрахователното събитие;

  14. да уведомява незабавно писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всички съществени промени 

и обстоятелства, водещи до увеличаване на риска за настъпване на застрахователно събитие, 

считано от настъпването им;

  15. да спазва всички други изисквания и ограничения, произтичащи от или във връзка със 

застрахователния договор или действащото българско законодателство в тази насока; 

  16. незабавно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всяка друга сключена застраховка за 

същото МПС, със срок на действие и покрити рискове изцяло или частично съвпадащи с тези по 

застрахователния договор сключен със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

 17. да спазва предписанията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и компетентните органи за отстраняване 

на източници на опасност за причиняване на вреди;

  (3) При настъпване на застрахователното събитие, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има следните 

допълнителни задължения:

 1. да уведоми устно и писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за настъпилото застрахователно събитие 

в сроковете, определени в настоящите Общи условия, като писменото уведомление трябва да 

съдържа информация най-малкото за:

   а) наименованието на ЗАСТРАХОВАНИЯ;

   б) вида, марката и държавния контролен номер на застрахованото МПС;

   в) датата, часа, точното място на настъпване на събитието; 

   г) описание на обстановката, при която е настъпило събитието.

 2. да запази увреденото МПС на мястото на настъпване на застрахователното събитие и 

във вида му, непосредствено след настъпване на застрахователното събитие до уведомяването 

на компетентните държавни органи или до пристигането им с цел установяване на причините и 

обстоятелствата за възникване на ПТП, в предвидените от закона случаи;

  3. когато щетата е причинена в резултат на ПТП, чието настъпване е удостоверено чрез 

съставяне на двустранен констативен протокол за ПТП, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има задължението 

да заведе по надлежния ред протокола в съответните органи на МВР, като и да съдейства на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за извършване оглед и на другото МПС, участвало в ПТП, както и по възможност 

да заснеме с фотоапарат или мобилен телефон мястото на ПТП и щетите по автомобилите;

 4. да внесе оставащата част от застрахователна премия в случаите, когато тя е на 

разсрочено плащане, като тя може да се приспадне и от дължимото застрахователно обезщетение;

  5. да докаже по определен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ начин отстраняването на повредите от 

предходна щета, ако има такава.

 6. при увреждане на застрахованото МПС да го предостави за оглед на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, 

както и за допълнителен или контролен оглед, ако това се изиска от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

 7. да не извършва ремонтно-възстановителни работи по пострадалото МПС преди 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ да е извършил първия оглед;

  8. при поискване от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да му представи вярна декларация за 

обстоятелствата, имащи отношение към правата му върху застрахованото МПС, състоянието на МПС 

непосредствено преди настъпването на застрахователното събитие, видът на застрахователното 

събитие, обстоятелствата и времето на настъпването му, респ. времето в което е констатирано 

настъпването му, истинността на представените пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, наличието на 

друг, действащ към момента на събитието, застрахователен договор “Каско на МПС” сключен с 

други застрахователи и имащ за предмет застрахованото МПС, получени от трети лица суми като 

обезщетение за вредите от застрахователното събитие и др. Декларацията следва да е с нотариална 

заверка на подписа на ЗАСТРАХОВАНИЯ, освен ако е подписана от него пред специално оторизиран 

за целта представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

  9. в случаите, когато противозаконно отнето МПС е намерено след изплащане на 

застрахователното обезщетение, да прехвърли на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, без допълнително заплащане 

от страна на последния собствеността върху застрахованото МПС в сроковете, посочени в 

настоящите Общи условия;

 10. ако застрахователното събитие е кражба на допълнително монтирано оборудване, 

да представи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при заявяването на щетата отделяемия преден панел за 

управление на съответното СD/DVD/MP3/TV устройство, предмет на застрахователното събитие, 

ако конструктивно такъв панел съществува, като в противен случай за кражбата на устройството 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не изплаща застрахователно обезщетение.

 (4) Неизпълнението на което и да е от задълженията на ЗАСТРАХОВАНИЯ посочено в чл. 13 

и/или чл. 15, ал. 2 и/или чл. 15, ал. 4 и/или чл. 16, ал. 3 и/или чл. 16, ал. 4 и/или чл. 16, ал. 9 и/или чл. 

17, ал. 1 и/или чл. 18 и/или чл. 19, ал. 2 и/или чл.  20, ал. 2 и/или чл. 20, ал. 3 от тези Общи условия, 

както и неизпълнението на което и да е задължение на ЗАСТРАХОВАНИЯ, посочено в избраната от 

него клауза, съставляваща приложение към тези Общи условия, се счита за значително с оглед 

интереса на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и дава на последния право да откаже пълно или частично изплащане 

на застрахователното обезщетение и/или едностранно да прекрати действието на застрахователния 

договор. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД за застраховка “КАСКО НА МПС”



друго, действията на ЗАСТРАХОВАЩИЯ от името на ЗАСТРАХОВАНИЯ обвързват ЗАСТРАХОВАНИЯ, а 

задълженията на ЗАСТРАХОВАНИЯ се изпълняват солидарно от ЗАСТРАХОВАЩИЯ.

  5. “ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ” е всяко лице, имащо договорно или друго правно 

признато основание да действа в интерес на ЗАСТРАХОВАНИЯ по отношение на застрахованото МПС 

след сключването на застраховката.

  6. “ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНТЕРЕС” е произтичащия от законно признато вещно право 

оценяем в пари интерес на едно лице, дадено имущество да бъде опазено от увреждане, погиване 

или изчезване.

  7. “ТОТАЛНА ЗАГУБА” (пълна щета) е налице когато в резултат на застрахователно събитие 

застрахованото МПС липсва изцяло или е увредено до степен на негодност, при която разходите, 

необходими за отстраняване на щетите, по предварителна оценка ще надхвърлят процентите, 

посочени в настоящите Общи условия, от действителната стойност на МПС, определена към датата 

на настъпване на застрахователното събитие.

  8. “НЕТОЧНО ОБЯВЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО” по смисъла на настоящите общи условия е всяко 

съществено обстоятелство, за което застраховащият не е дал вярна информация на застрахователя.

 9. “ПРЕМЪЛЧАНО ОБСТОЯТЕЛСТВО” по смисъла на настоящите общи условия е всяко 

съществено обстоятелство, за което застраховащият не е дал никаква или пък е дал непълна 

информация.

 10. “ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ” (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на 

движение на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на 

пътно транспортно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети съгласно 

Закона за движение по пътищата.

 11. “ПОЖАР” е поява на огън, който образува пламък или жарава, не се ограничава 

в определено огнище, разпространява се и причинява частични щети на имущества или ги 

унищожава напълно.

 12. “ЕКСПЛОЗИЯ” е внезапно и непредвидимо протичаща проява на сила, предизвикана от 

стремежа на газове, пари или течности и/или техни смеси към разширяване, която предизвиква 

счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, изгаряне, опушване на имущества.

 13. “БУРЯ (УРАГАН)”. Бурята е вятър със скорост над 15 метра в секунда, а ураганът е вятър 

със скорост над 30 метра в секунда. Към бурите (ураганите) се отнасят вихрушките и смерчовете. 

Вихрушките се характеризират с въртеливо (ротационно) движение около някоя мигновена ос, а 

смерчът е също вихър, който има огромна скорост на въртене.

 14. “ГРАДУШКА” е валеж от ледени зърна или парчета с големина от няколко милиметра до 

два и повече сантиметра в диаметър.

 15. “ПРОЛИВЕН ДЪЖД” е падане на големи количества валеж за кратко време.

 16. “НАВОДНЕНИЕ” е разливане на големи количества водни маси, настъпило в резултат 

на бързо топене на сняг или лед, на интензивни валежи или валежи с голяма продължителност, на 

разливания на река при повдигане на нивото на водата, при скъсване на бентове, язовирни стени и 

други подобни мелиоративни съоръжения.

 17. “ГРЪМ (МЪЛНИЯ)” е съприкосновение между силно наелектризиран облак и земята, 

между два облака или между отделни части на един и същи облак, при което се получава 

силно разрушително действие. При него се развива висока температура, високо електрическо 

напрежение и голяма сила на електрическия ток.

 18. “УВРЕЖДАНЕ ОТ ТЕЖЕСТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНО НАТРУПВАНЕ НА СНЯГ ИЛИ ЛЕД” е деформиране 

и/или разрушаване на МПС, причинени от тежината на снега, независимо дали е паднал за кратко 

време в обилно количество или е натрупан в резултат на навяване от вятър.

 19. “УВРЕЖДАНЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ НА МОРСКИ ВЪЛНИ” е разрушаване, унищожаване, 

подреждане или отвличане на МПС в резултат на ударна сила на морски вълни. Морските вълни 

са подвижна и непрекъснато променяща се форма на водата в морета или океани, породени от 

вятъра, а в отделни случаи от колебания на атмосферното налягане или от приливообразуващи 

сили.

 20. “СВЛИЧАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ” е откъсване и бавно движение от геоложки характер 

на земни маси по склонове и откоси, които под действието на тежестта си и на открито течащи или 

подпочвени води се откъсват и движат. При геоложките свличания е характерно наличието на 

склон, изграден от несциментирани скални маси, каквито са различните видове глини. Обикновено 

свличането не е еднократно действие, а един продължителен процес. 

 21. “СРУТВАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ” е падане на големи земни или скални маси 

от планински масиви или от брегове, възникнало внезапно, бързо и еднократно. Основни 

предпоставки за срутването на земните или скалните маси са дълбоко изветряне на скали, 

отслабване на вътрешните им връзки и дълбокото им напукване.

 22. “АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ, ГАЗОПРОВОДНИ И ПАРОПРОВОДНИ 

ИНСТАЛАЦИИ” е значителна повреда (спукване, избиване, пробиване или счупване) на 

водопроводна, канализационна, газопроводно или паропроводна инсталация, в резултат на която 

се нарушава нейната нормална експлоатация.

 23. “КРАЖБА” е отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без негово 

съгласие с намерение противозаконно присвояване по смисъла на Наказателния кодекс.

 24. “ГРАБЕЖ” е отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго с намерение 

противозаконно присвояване, като е употребена за това сила или заплашване по смисъла на 

Наказателния кодекс.

 25. “ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА” е следната парична единица: евро (EUR).

 26. “УСТРОЙСТВА ЗА АКТИВНА ЗАЩИТА” са технически устройства, в това число ДЖИ ПИ ЕС 

устройства, позволяващи по радиоелектронен път в реално време да се събира информация за 

местонахождението на застрахованото МПС.

 27. “ЕКСПЛОАТАЦИОННА ЩЕТА” е щета, причинена от конструктивни или технологични 

недостатъци на МПС и/или скрит дефект или износване (в това число изхабяване, изтриване, 

корозия, умора на материала и др.) на детайли или съоръжения на МПС.

 28. “ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНО ОБОРУДВАНЕ” е: всяко трайно закрепено за МПС 

оборудване, което не е монтирано от производителя на МПС, като радио/касетофон/MD/CD/DVD/

MP3 плейър или чейнджър, или друго посочено в застрахователния договор.

 29. “ПРЕДОСТАВЯНЕ В РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ” е прехвърляне на собствеността 

върху МПС от ЗАСТРАХОВАНИЯ на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

 30. “КРАЖБА НА ЦЯЛО МПС” е противозаконно отнемане на застрахованото МПС от 

владението на ЗАСТРАХОВАНИЯ, без негово съгласие и с намерение за противозаконно присвояване 

по смисъла на Наказателния Кодекс на Република България.

 31. “ГРАБЕЖ НА ЦЯЛО МПС” е насилствено отнемане на застрахованото МПС от владението 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, без негово съгласие и с намерение за противозаконно присвояване, чрез 

употреба на сила или заплашване по смисъла на Наказателния Кодекс на Република България.

 32. “ОБСЕБВАНЕ НА МПС” е противозаконно деяние по смисъла на Наказателния Кодекс на 

Република България.

 33. “БЛИЗКИ НА ЗАСТРАХОВАН” са: лица, с които собственикът на МПС и/или 

ЗАСТРАХОВАЩИЯТ и/или негов възходящ или низходящ живее на съпружески начала, без да е 

налице сключен брак; приетите за отглеждане, но неосиновени деца; роднините по права линия 

и техните съпрузи; роднините по съребрена линия до трета степен включително, лица, живеещи 

заедно с него в едно домакинство, негови служители по трудов договор, договор за управление, 

договор за контрол или договор за прокура.

 34. “ЩЕТА ПРИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ” е щета, която е причинена при натоварване 

или разтоварване на товар, включително и в резултат на скъсване на въже, поставяне или 

изграждане на основи на сгради и конструкции от строителни машини и съоръжения при 

изваждане или набиване, скъсване, счупване или огъване на стрелата на кран и др. подобни.

 35. “ТЕХНИЧЕСКА ПОВРЕДА” е риск, който се покрива само при условията на валидна клауза 

“УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ”.

 36. “КОЕФИЦИЕНТ НА РЕДУКЦИЯ” е равен на съотношението между намалената 

с изплатените обезщетения по предходни щети първоначална застрахователна сума и 

първоначалната застрахователна сума.

 

ПРИЛОЖИМИ НОРМИ

  Чл. 23. (1) В неуредените от настоящите Общи условия случаи се прилагат съответните 

норми на действащото българско право.

  (2) Всички спорове между страните във връзка със застраховката “Каско на МПС” се 

решават доброволно между тях в дух на взаимно зачитане на интересите.

  (3) Нерешените по доброволен ред спорове между страните по застраховка “Каско на МПС” 

се решават от съответния компетентен съд. 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  Чл. 24. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по сключен договор 

за застраховка се правят писмено на посочените в застрахователната полица адреси на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ и на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

  (2) Не се счита за писмено съобщение или уведомление, изявление направено по факс или 

телекс, освен ако от книгите и документите, които отразяват работата на тези апарати е изключено 

неточно възпроизвеждане на изявлението. Не се счита за писмено съобщение и изявление 

направено по имейл, освен ако са изпълнени съответните изисквания на Закона за електронния 

документ и електронния подпис.

  (3) Страните са длъжни да се уведомяват една друга за всяка промяна на адреса си за 

кореспонденция. При неизпълнение на това свое задължение, всички съобщения и уведомления, 

изпратени до последния известен адрес на съответната страна, се считат за редовно връчени.

ИЗМЕНЕНИЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Чл. 25. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, 

по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия или с добавъци.

  (2) Промените в Общите условия влизат в сила от момента, определен в решението за 

приемането им.

  (3) По отношение на заварените застрахователни договори, промените в настоящите Общи 

условия влизат в сила само с изричното съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ. Такова се счита налице, ако в 

срок от 30 (тридесет) календарни дни след писменото му информиране за извършените промени в 

Общите условия ЗАСТРАХОВАНИЯТ не заяви писмено пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, че не ги приема.

  (4) Настоящите Общи условия по застраховка “Каско на МПС” са приети с решение на 

Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД от 07.07.2011 г. и влизат в сила 

от 18.07.2011 г., изменени с Решение на Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЕВРОИНС” АД от 04.11.2011 г., влязло в сила от 14.11.2011 г., изменени с Решение на Управителния 

съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД от 06.12.2011 г., влязло в сила от 06.02.2012 

г., изменени с Решение на Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД 

от 20.05.2013 г., влязло в сила от 15.08.2013 г., изменени с Решение на Управителния съвет на 

“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД от 01.09.2014 г., влязло в сила от 05.09.2014 г.

   Изпълнителен директор на

   “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД:

       Антон Пиронски

8София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, тел.: 0700 17 241, office@euroins.bg, www.euroins.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД за застраховка “КАСКО НА МПС”



КЛАУЗА “А” - ПЪЛНО КАСКО

  Чл. 1. Тази клауза е приложима само заедно с Общите условия по застраховка “Каско на 

МПС”, които допълва, и като част на валидна застрахователна полица.

  Чл. 2. По тази клауза застрахователят покрива тотална (пълна) щета (загуба) или 

частична щета на застрахованото моторно превозно средство (МПС), вследствие на рисковете с 

характеристики по чл. 3, ал. 1 от Общите условия по застраховка “Каско на МПС”:

  1. Пожар; експлозия; гръм (мълния); буря или ураган; градушка; проливен дъжд; 

наводнение; морски вълни; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; падане на ледени 

късове или снежни маси; свличане и срутване на земни пластове; падане на предмети, летателни 

апарати, дървета и клони вследствие гореизброените рискове; авария на водопроводни, 

канализационни, газопроводни и отоплителни инсталации, когато МПС се намира в гаражна клетка;

  2. Пътнотранспортно произшествие (ПТП), включително щети нанесени на паркирано МПС, 

вследствие на ПТП. Застрахователният договор покрива щети на МПС, изразяващи се в увреждане 

на гума и/или джанта, от ПТП вследствие на дупка и/или неравност на пътя без представен 

документ от компетентните органи за неговото констатиране, но само за 1 (едно) събитие за целия 

срок на договора;

  3. Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в нарушаване целостта и/или 

външния вид на застрахованото МПС (като разбиване, счупване, надраскване, заливане с химикали 

и др. подобни), но без:

  а) кражба на части, оборудване, принадлежности, детайли или възли на МПС;

б) злоумишлени действия нарушаващи целостта на гумите на МПС;

 4. Щети нанесени на паркирано МПС от животни, изразяващи се в нарушаване целостта на 

външните детайли и/или външния вид на застрахованото МПС (като надраскване, деформиране и/

или счупване на детайли, нахапване и др. подобни);

 5. Кражба на цяло МПС;

  6. Грабеж на цяло МПС.

  Чл. 3. (1) Задължително изискване по тази клауза за началото и за целия срок на 

действие на застрахователния договор е застрахованото МПС да бъде обезопасено с действащи 

самостоятелно като отделни и напълно независими едно от друго като действие и като включване 

и изключване от действие охранителни средства:

   а) имобилайзер;

  б) сигнално-охранителна система (аларма);

  в) активна индикация (чрез устройство за активна защита). 

  (2) Въз основа изрично решение на Управителния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, за 

определени видове, марки и модели МПС, както и за МПС под определена застрахователната 

сума, може да отпадне изискването за наличие и/или функциониране на едно, няколко или 

едновременно на всички от горепосочените охранителни средства.

 (3) Неизпълнението от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на изискванията по алинея първа за 

наличие и функциониране в застрахованото МПС на посочените охранителни средства, води до 

освобождаване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от застрахователна отговорност за покритите рискове „Кражба 

на цяло МПС” и „Грабеж на цяло МПС” по тази клауза.

  Чл. 4. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение по рисковете “Кражба на цяло МПС” 

или “Грабеж на цяло МПС”, ако се установи, че:

   1. устройство за активна защита е неизправно, невключено, свалено и/или 

немонтирано;

   2. МПС не е представено за подмяна, временно снемане, повторен монтаж или за 

профилактика на устройство за активна защита, в случай на ремонт, на пътуване в чужбина и пр., 

въпреки искането на търговеца, извършил активната индикация; 

   3. няма валидно действуващ договор към момента на застрахователното събитие 

между собственика на МПС и търговеца, осъществяващ охраната или контрола на автомобила чрез 

устройство за активна защита;

   4. ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е изпълнил съществено изискване на договора си с търговеца, 

осъществяващ охраната или контрола на автомобила чрез устройство за активна защита, 

включително свои задължения по този договор, като например: техническа поддръжка на 

устройството за активна защита, уведомяване в срок за смяна на собственост и/или за ремонт и/

или за настъпване на застрахователно събитие и пр.

  (2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение по риска “Кражба на цяло МПС”, ако се 

установи, че при настъпване на застрахователното събитие :

   1. МПС е оставено отключено;

   2. в МПС е оставена някоя от следните вещи и/или документи:

    а) ключ и/или електронна карта или друго устройство за включване на двигателя на 

МПС и/или за изключване на някоя от защитните системи на МПС и/или за отключване на вратите 

му;

    б) свидетелството за регистрация на МПС;

   3. някоя от вещите и/или документите по т. 2 са били оставени без надзор в близост до 

МПС и са били противозаконно отнети заедно с МПС;

 4. “устройство за активна защита на МПС и/или някоя част от сигнално-охранителната му 

система и/или имобилайзерът, са били невключени или неизправни или свалени или немонтирани;

  (3) Тази застраховка не покрива кражба или грабеж на:

   1. части, оборудване, принадлежности, детайли или възли на МПС, освен ако в 

застрахователния договор е договорено друго;

   2. лични вещи и предмети, намиращи се в МПС;

   3. горивото или маслото на или в застрахованото МПС;

   4. МПС, което не е обезопасено съобразно изискванията посочени по горе в тази Клауза, 

включително и неиндикирано МПС;

   5. МПС, което към момента на застрахователното събитие е отдадено за ползване 

под наем или лизинг или за обезпечаване на задължение на ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или на трето 

лице чрез учредяване на залог (реален или особен) върху застрахованото МПС, без да е налице 

предварително писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за това. 

  Чл. 5. Тази клауза може да бъде изменяна и/или допълвана за всеки отделен конкретен 

случай със специални условия или с добавъци.

КЛАУЗА “В” - ЧАСТИЧНО КАСКО

  Чл. 1. Тази клауза е приложима само заедно с Общите условия по застраховка “Каско на 

МПС”, които допълва, и като част на валидна застрахователна полица.

  Чл. 2. По тази клауза застрахователят покрива тотална (пълна) щета (загуба) или 

частична щета на застрахованото моторно превозно средство (МПС), вследствие на рисковете с 

характеристики по чл. 3, ал. 1 от Общите условия по застраховка “Каско на МПС”:

  1. Пожар; експлозия; гръм (мълния); буря или ураган; градушка; проливен дъжд; 

наводнение; морски вълни; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; падане на ледени 

късове или снежни маси; свличане и срутване на земни пластове; падане на предмети, летателни 

апарати, дървета и клони вследствие гореизброените рискове; авария на водопроводни, 

канализационни, газопроводни и отоплителни инсталации, когато МПС се намира в гаражна клетка;

  2. Пътнотранспортно произшествие (ПТП), включително щети нанесени на паркирано МПС, 

вследствие на ПТП. Застрахователният договор покрива щети на МПС, изразяващи се в увреждане 

на гума и/или джанта, от ПТП вследствие на дупка и/или неравност на пътя без представен 

документ от компетентните органи за неговото констатиране, но само за 1 (едно) събитие за целия 

срок на договора;

  3. Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в нарушаване целостта и/или 

външния вид на застрахованото МПС (като разбиване, счупване, надраскване, заливане с химикали 

и др. подобни), но без:

  а) кражба на части, оборудване, принадлежности, детайли или възли на МПС;

 б) злоумишлени действия нарушаващи целостта на гумите на МПС;

 4. Щети нанесени на паркирано МПС от животни, изразяващи се в нарушаване целостта на 

външните детайли и/или външния вид на застрахованото МПС (като надраскване, деформиране и/

или счупване на детайли, нахапване и др. подобни);

  Чл. 3. Тази клауза не покрива щети, нанесени на противозаконно отнето и намерено МПС.

 Чл. 4. Тази клауза може да бъде изменяна и/или допълвана със специални условия или с 

добавъци.

КЛАУЗА “С” - ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

  Чл. 1. Тази клауза е приложима само заедно с Общите условия по застраховка “Каско на 

МПС”, които допълва, и като част на валидна застрахователна полица.

  Чл. 2. По тази клауза застрахователят покрива тотална (пълна) щета (загуба) или 

частична щета на застрахованото моторно превозно средство (МПС), вследствие на рисковете с 

характеристики по чл. 3, ал. 1 от Общите условия по застраховка “Каско на МПС”: Пожар; експлозия; 

гръм (мълния); буря или ураган; градушка; проливен дъжд; наводнение; морски вълни; тежест 

от естествено натрупване на сняг или лед; падане на ледени късове или снежни маси; свличане и 

срутване на земни пластове; падане на предмети, летателни апарати, дървета и клони вследствие 

гореизброените рискове; авария на водопроводни, канализационни, газопроводни и отоплителни 

инсталации, когато МПС се намира в гаражна клетка.

  Чл. 3. Тази клауза не покрива щети, нанесени на противозаконно отнето и намерено МПС.

  Чл. 4. Тази клауза може да бъде изменяна и/или допълвана със специални условия или с 

добавъци.

КЛАУЗА “Е” – ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ

 Чл. 1. (1) Тази клауза е приложима само заедно с Общите условия за застраховка “Каско 

на МПС” и клауза “А” към тях, които допълва с предоставяне на допълнителна услуга „заместващ 

автомобил”, и като част на валидна застрахователна полица.

 (2) Клауза “Е” е валидна само като част от действаща застрахователна полица на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по застраховка “Каско на МПС” с клауза “А” за срок не по-малък от 12 (дванадесет) 

месеца.

 (3) Клауза “Е” е валидна спрямо всички класове застраховани леки автомобили, 

включително и такива с висока проходимост (джипове), които едновременно отговарят на 

следните условия: 

   а) изминали са не повече от 5 (пет) години, считано от годината на производството им, 

и 

   б) изминали са не повече от 150,000 (сто и петдесет хиляди) километра.

 (4) За застраховани МПС, които са предоставени от техния собственик на лизинг, услугата 

заместващ автомобил се предоставя на лизингополучателя, освен ако лизингодателят не поиска 

от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ друго. В първия случай лизингополучателят се ползва от правата и поема 

изпълнението на задълженията на лизингодателя - ЗАСТРАХОВАН по настоящата клауза.

  Чл. 2. (1) По силата на настоящата клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

услугата „заместващ автомобил” в случай на настъпване по време на действието на застраховка 

“Каско на МПС”, клаузи “А” и “Е”, на техническа повреда на застрахованото моторно превозно 

средство, която едновременно отговаря на следните условия: 

  1. Не представлява “тотална щета” по смисъла на настоящите Общите условия за 

застраховка “Каско на МПС”;

 2. Техническата повреда:

   а) е в резултат на осъществено застрахователно събитие на застрахованото моторно 

превозно средство по покрит от настоящите Общи условия за застраховка “Каско на МПС” риск, или 
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   б) представлява “техническа повреда” по условията на клауза „G” към Общите условия 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за застраховка „Каско на МПС”, ако такава клауза е валидна към момента на 

настъпване на техническата повреда заедно с настоящата клауза “Е” и с клауза “А” по отношение на 

застрахования автомобил, или 

   в) представлява “гаранционна повреда” по смисъла на Общата договорна гаранция, 

определена от производителя на застрахованото моторно превозно средство, но само ако за 

покриването на този риск от страна на застрахования е заплатена допълнителна премия по 

тарифата на застрахователя;

 3. Води до техническа невъзможност увреденото моторно превозно средство да бъде в 

движение съгласно изискванията на действащото българско законодателство;

  4. Нейното отстраняване по преценка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ще отнеме повече от 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на огледа от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на заявената техническа 

повреда;

 5. Не представлява техническа повреда по смисъла на настоящата клауза настъпването 

на някоя от следните повреди, независимо от причините за това, на следните детайли (части) 

на МПС: стъкло (спукано, счупено или имащо люспа); фар или фарове; халоген или халогенни 

фарове; мигач или мигачи; стоп или стопове; броня или брони; огледало или огледала за обратно 

виждане; решетка пред радиатор (декоративна решетка); маска или маски (престилки) предна или 

задна; гума или гуми; джанта или джанти; носач или носачи на окачването; лайсна или лайсни, 

които са съставни части на бронята; вратите или калниците; основа или основи на броните; лека 

степен на повреда, описана в описа на застрахователя под шифър “1” на калници, врати, капаци, 

тавани, прагове, спойлери, шибидах, ауспух, воден или климатичен радиатор, перка или перки на 

радиатори, ако някоя от тези повреди е заведена поотделно от застрахователя като самостоятелна 

щета. В случай, че са налице повреди в резултат на едно и също застрахователно събитие на 

едновременно два или повече от посочените детайли (части), то се приема, че е налице техническа 

повреда по смисъла на настоящата клауза и може да се предостави заместващ автомобил, ако са 

изпълнени и останалите условия на клаузата.

 (2) Предоставянето на услугата “заместващ автомобил” се извършва по писмено искане 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, като услугата представлява заплащане на наем за временно ползване от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ на предоставен от определено от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ дружество-наемодател, 

предлагащо услугите “рент-а-кар”, заместващ автомобил от същия клас или по-нисък клас, от който 

е застрахованото моторно превозно средство.

  (3) Всички други такси и разноски във връзка с ползването на автомобила, с изключение 

на наема за указания от настоящата клауза период са за сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ и следва да се 

заплащат съобразно Общите условия и тарифата на дружеството-наемодател.

 (4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ заплаща на дружеството-наемодател наем за заместващия 

автомобил само за периода от деня на предоставянето на заместващия автомобил до деня на 

дължимото връщане на заместващия автомобил.

 (5) Срокът за ползване на заместващ автомобил се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

съобразно настоящата клауза.

  (6) Услугата “заместващ автомобил” може да се ползва от ЗАСТРАХОВАНИЯ до 2 (два) пъти 

в рамките на едногодишния срок на застраховката, като продължителността на всяко ползване 

не може да превишава 14 (четиринадесет) дни. Всяко ползване се брои за 1 (един) път, като при 

използване на по-малко от 14 (четиринадесет) дни, разликата между максималния брой дни 

и ползваните не се прехвърля към следващ път на ползване на услугата. Краят на периода на 

ползване на услугата не може да бъде по-късно от края на срока на застраховката.

(7) Заместващият автомобил се предоставя на място, определено от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, връща се 

на място, определено от дружеството-наемодател, и се ползва само на територията на Република 

България.

  Чл. 3. (1) Задължително изискване по тази клауза е към момента на настъпване на 

застрахователното събитие, довело до техническа повреда по чл. 2, ал. 1: 

   а) ЗАСТРАХОВАНИЯТ да има сключена със застрахователя застраховка “Каско на МПС”, 

клаузи “А” и “Е”;

   б) да не са изминали повече от 5 (пет) години от датата на първа регистрация на 

застрахованото МПС;

  в) застрахованото моторно превозно средство да не е изминало повече от 150,000 (сто 

и петдесет хиляди) километра, освен ако в застрахователната полица не е указано друго;

  г) ЗАСТРАХОВАНИЯТ да е изпълнявал стриктно и точно всички свои задължения, 

посочени в настоящите Общите условия за застраховка “Каско на МПС, както и в клаузи “А” и “Е” към 

тях;

  д) ЗАСТРАХОВАНИЯТ да е заплатил на застрахователя допълнителната застрахователна 

премия за застраховка “Каско на МПС” по клауза “Е”, посочена в тарифата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

  е) всички застрахователни премии по застраховката “Каско на МПС”, клаузи “А” и “Е”, 

между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и ЗАСТРАХОВАНИЯ, са изплащани от ЗАСТРАХОВАНИЯ своевременно и в 

пълен размер.

 (2) Неизпълнението от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на изискванията или липсата на 

условията по ал. 1 от настоящия член, води до освобождаване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от задължението 

за предоставянето на услугата по тази клауза. Заместващ автомобил не се предоставя и ако 

клаузата се сключи и клиента заплати допълнителна премия след настъпване на събитие, покрито 

по условията й.

  Чл. 4. Предоставянето на ЗАСТРАХОВАНИЯ за временно ползване на заместващ автомобил 

се извършва по следната процедура:

  1. При настъпване на застрахователно събитие (техническа повреда) по чл. 2, ал. 1, 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ заедно с уведомлението до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за неговото настъпване подава до 

същия и попълнена молба по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за ползване на заместващ автомобил.

  2. След извършване на съответните проверки, включващи, когато е необходимо и 

получаването на служебни бележки от съответния автосервиз, след съгласуване с дружеството-

наемодател, както и след преценка за евентуалната продължителност на отстраняване на 

техническата повреда, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава възлагателно писмо до дружеството-наемодател. 

Във възлагателното писмо се посочва срокът, за който дружеството-наемодател следва да 

отдаде автомобил под наем на ЗАСТРАХОВАНИЯ. Копие от възлагателното писмо се връчва на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ. Началото на периода на ползване не може да бъде по-рано от 3 (три) работни 

дни, считано от деня, следващ този на подаване до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на молбата на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

за ползване на заместващ автомобил. 

 3. Предоставянето и връщането на заместващия автомобил се извършва в офис на 

дружеството-наемодател, от и на представители на дружеството-наемодател, при представяне или 

съставяне на документи, посочени в Общите условия на дружеството-наемодател за предоставяне 

на автомобили под наем, както и при заплащането от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на дружеството-

наемодател на всички такси и разноски във връзка с ползването на заместващия автомобил с 

изключение на наемната цена за периода определен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

  4. Връщането на заместващия автомобил от ЗАСТРАХОВАНИЯ на дружеството-наемодател 

следва да се извърши в срока, указан във възлагателното писмо от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до 

дружеството-наемодател. Ако този срок бъде надвишен, ЗАСТРАХОВАНИЯТ дължи на дружеството-

наемодател неустойка съобразно Общите условия на дружеството-наемодател за невръщане в 

срок на нает автомобил под наем.

 5. При ползване на заместващия автомобил, ЗАСТРАХОВАНИЯТ следва стриктно да 

изпълнява всички изисквания на Общите условия на дружеството-наемодател за отдаване 

на автомобили под наем, както и да поеме за своя сметка заплащането на всички такси, 

възнаграждения, разноски, неустойки, санкции и пр., които се дължат от наемателите на 

автомобили на дружеството-наемодател, с изключение на заплащането на наем за ползването на 

автомобила съгласно условията на настоящата клауза.

  Чл. 5. Тази клауза може да бъде изменяна и/или допълвана за всеки отделен конкретен 

случай със специални условия, уговорки в застрахователната полица или с добавъци към 

застрахователната полица.

Настоящите клаузи към Общи условия по застраховка “Каско на МПС” са приети с решение на 

Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД от 07.07.2011 г. и влизат в сила 

от 18.07.2011 г.

   

   Изпълнителен директор на

   “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД:

       Антон Пиронски
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