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ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАД „Асет Иншурънс“ АД е застраховател, със седалище в Република България и адрес: гр. София 1303,  
ул. „Шар планина“ №35.
Ползвателите на застрахователни услуги могат да обжалват отказа за изплащане на обезщетение или неговия 
размер пред Застрахователя чрез подаване на писмено възражение/жалба. Възражението/жалбата се подава 
и разглежда в Централното управление на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, на адрес: гр. София, ул. „Шар планина“ 
№35, като задължително в него се посочва номера на щетата, по която се подава възражението или жалбата. 
Застрахователят регистрира в деловодството с входящ номер и дата постъпилото възражение/жалба. Жалбопо-
дателят може да приложи към възражението/жалбата допълнителни писмени доказателства, които са свързани 
със застрахователното събитие. Всяка жалба се разглежда и получава отговор в срок до един месец от датата 
на постъпването й. При жалба относно размера на обезщетението Застрахователят в 7-дневен срок писмено 
предоставя фактическа и правна обосновка. Възражения и молби, подадени повторно по въпрос, по който има 
взето решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови 
факти и обстоятелства. Правилата за подаване на възражения/жалби са публикувани на интернет страницата на 
дружеството www.assetins.bg.
Ползвателят на застрахователни услуги има право и възможност да подава жалби пред Комисията за финансов 
надзор (www.fsc.bg) на следния адрес: 1000 гр. София, ул. „Будапеща“ №16, пред Секторната помирителна коми-
сия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество към Комисията 
за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следния адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков №4А, пред други дър-
жавни органи за защита на правата му, както и да използва медиацията като форма за извънсъдебно разглеждане 
на спорове в Република България.
Докладът за платежоспособността и финансовото състояние на застрахователя е на разположение на интернет 
сайта на застрахователя www.assetins.bg.
Приложимият закон спрямо застрахователния договор, сключен съгласно настоящите общи условия, е българ-
ският закон.
При разпространението на застрахователни продукти ЗАД „Асет Иншурънс“ АД не предоставя съвет по смисъла 
на Кодекса за застраховането.
Възнаграждението на лицата, които разпространяват застрахователните продукти на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД е 
за сметка на Застрахователя и се заплаща от него под формата на: 
 Трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса за труда, Политика за възнагражденията и трудовите 
договори – за служителите на Застрахователя, извършващи директни продажби;
 Договорно определен процент от застрахователната премия, посочен индивидуално за всеки застрахователен 
продукт на Застрахователя – за застрахователните агенти на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД.
Възнаграждението, изплащано от Застрахователя за разпространението на неговите застрахователни продукти 
не представлява фактор, формира или определя по какъвто и да било начин размера на дължимата от ползвател 
застрахователна премия.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
I. Кой обработва и носи отговорност за личните ви данни
ЗАД „Асет Иншурънс“ АД („Дружеството“, „ние“, „нас“) е търговско дружество, вписано в Търговския регистър с 
ЕИК 203066057.
Дружеството е титуляр на Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден с Решение
№ 403 – ОЗ/16.04.2014 г. на Комисията за финансов надзор.
Връзка с нас можете да осъществите на следните адреси: Република България, гр. София 1303, район Възражда-
не, ул. Шар планина №35; тел.: 0700 12 077; е-mail: office@assetins.bg, интернет страница: www. assetins.bg.
За контакт с длъжностното лице по защита на данните можете да използвате следните координати: гр. София 
1303, ул. Шар планина №35; тел.: 0700 12 077; е-mail: dpo@assetins.bg Дружеството е администратор на лични 
данни по смисъла на приложимото право.

II. Основанията и целите на обработването са:
1.  Подготовка, сключване и изпълнение на застрахователен договор. Данните, които идентифицират Вас като стра-
на по застрахователния договор, установяват значимият  за Вас обект, право или интерес, за които желаете да оси-
гурим застрахователна защита, в съществената си част, самостоятелно или в комбинация, представляват именно 
лични данни. Без тези данни е невъзможно да обработваме Вашите претенции при настъпване на застрахователни 
събития, да установим тяхното основание и размер и да Ви платим дължимите обезщетения или суми.
2.  Изпълнение на нормативно задължение, приложимо по отношение на Дружеството, в това число, но неограни-
чено до разпоредбите на:
 Кодекса за застраховането (КЗ) – по силата на които предоставяме на Комисията за финансов надзор данни и 
информация, необходими за упражняването на надзорната функция на регулатора;
 Глава Петдесет и трета на КЗ – личните данни, които обработваме във връзка с информационната система на 
Гаранционния фонд;
 Закона за защита на потребителите – по силата на които предоставяме информация на Комисията за защита на 
потребителите или трети лица;
 Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък добавена стойност, 
Закона за корпоративното подоходно облагане и др., свързани нормативни актове – обработваме Вашите лични 
данни, за да осигурим законосъобразност на счетоводните и данъчните си операции;
	Обработваме Ваши лични данни и в случаите, предвидени в приложимите към съответното производство про-
цесуални и материалноправни нормативни актове.
3.  Основните легитимни интереси, поради които Дружеството обработва предоставените от Вас лични данни, са:
 За да определи продукта, който осигурява застрахователно покритие съобразно Вашата необходимост, жела-
ние и очаквания, като подготви индивидуализирано и адекватно предложение за сключване на договор;
 За да Ви предостави висококачествена и навременна услуга, Дружеството може да сподели предоставените 
от Вас лични данни с други организации – банки (за изпълнение на платежни нареждания), юристи, нотариуси, 
компании за оценка на имоти или други доставчици на услуги;
 За постигане на определени вътрешни за Дружеството административни цели може да предоставим Вашите 
лични данни на архивиращи компании, технологични компании, осигуряващи ИТ поддръжка, доставчици на кури-
ерски услуги, и др. доставчици на услуги, но само след като сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за 
сигурност на информацията и нейната поверителност;

 Упражняване на нашето правото на защита, когато са накърнени наши права и законни интереси, включително 
чрез предприемане на действия по принудително изпълнение (например събиране на вземания);
 Предотвратяването на престъпления или измами налага да поддържаме видеонаблюдение, напр. в работните 
помещения на Централното управление, Фронт офисите и Ликвидационните центрове на Дружеството;
 Обезпечаването на сигурност и непрекъснатост на бизнес процесите и дейностите.

III. Основни Категории лични данни, Които дружеството обработва:
1.  Идентификационни данни:
 Имена, ЕГН или личен номер/заместващ идентификационен идентификатор на чужденец;
 Постоянен и настоящ адрес, в случай че се различава от посочените – адрес за кореспонденция;
 Банкова информация, включваща: име на банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката.
2.  Данни, определени от Вашия застрахователен интерес и застрахователния риск:
 Пол, възраст, националност, професия/квалификация, стаж;
 Имущество и собственост, банкови, кредитни, търговски, облигационни или други правоотношения, които имат 
отношение към търсената от Вас застрахователна защита;
 Специални лични данни по смисъла на чл. 9 от Общия регламент – данни за здравословното състояние: инфор-
мацията, относно Вашия здравен статус, която ни предоставяте при сключване на някои полици и при упражнява-
не на Вашето право да получите застрахователно обезщетение или сума в случай на застрахователно събитие, 
което е засегнало Вашето здраве.
3.  Допълнителни данни:
 Телефонен номер и адрес на Вашата електронна поща;
 Гласов запис на телефонните разговори с оператор на 0700 12 077;
 Видеозапис при посещение в офисната мрежа на Дружеството;
 Кореспонденция, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 Клиентски номер, код или подобен идентификатор.

IV. Профилиране 
Ако сключването или параметрите на определен застрахователен договор се определят единствено въз основа 
на автоматизирано обработване на лични данни, това обстоятелство ще Ви бъде разкрито незабавно, за да се 
запознаете с естеството и логиката на използваните алгоритми.

V. На кого предоставяме вашите лични данни
1.  Обработващи лични данни. Обработващите лични данни са лица, които използваме с оглед надлежното из-
пълнение на нашите договорни или нормативни задължения, това най-често са: Доставчици на куриерски услу-
ги; Лицензирани доставчици на охранителни услуги; Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на 
информационни системи, които понякога е необходимо да имат достъп до лични данни, които се обработват в 
съответни те системи, за целите на предоставяне на застрахователната услуга; Адвокатски кантори, счетоводни 
къщи или други доставчици на консултантски услуги; Доверените и официалните сервизи, с които Дружеството е в 
договорни отношения, за да осигури изпълнението на своето задължение да Ви обезщети в случаите, определени 
в сключения помежду ни застрахователен договор и др.
2.  Съвместни администратори на лични данни. В тази категория се включват: Застрахователни брокери; Застра-
хователи, различни от Дружеството, с които влизаме във взаимодействие в случаите на регресни претенции, 
съвместно застраховане и др.; Презастрахователи; Търговски банки.
3.  Компетентни органи на държавна власт. При изпълнение на своите функции следните органи разполагат с пра-
вомощието да извършват проверки, както и да изискват от Дружеството да предоставя документи и информация, 
включително лични данни: Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита 
на личните данни, Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, органи на съдебната 
власт, Министерство на вътрешните работи и други.

VI. Колко време съхраняваме вашите лични данни
За изпълнение на задълженията ни, произтичащи от приложимото право, Вашите данни се съхраняват в най-
кратките допустими срокове, като основните максимални срокове за съхранение са:
 Застрахователни договори и документите във връзка с тяхното сключване – 12 години след прекратяване на 
договора;
 Застрахователни претенции и документите във връзка с тяхната обработка – 12 години след прекратяване  на 
договора;
 Предложения за сключване на застрахователни договори – 1 година след изготвянето на предложение.

VII. Имате следните Права:
 Да оттеглите своето съгласие, винаги когато обработването на Вашите лични данни се основава на съгласие;
 На кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация за обработването;
 На достъп до Вашите лични данни;
 Да поискате коригираме Вашите лични данни, когато е налице неточност или непълнота;
 Да поискате от нас да унищожим/изтрием Вашите лични данни;
 Да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни;
 Правото на преносимост на Вашите лични данни;
 Да възразите срещу обработването на Вашите данни;
 Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване;
 Неотменими са Вашите права да подадете жалба до Комисията за защита личните данни (КЗЛД), както и да 
потърсите ефективна съдебна защита срещу нас, когато вярвате, че са накърнени Вашите права.

Контрол върху законосъобразната обработка на Вашите лични данни упражнява КЗЛД. Адрес на КЗЛД: гр. София 
1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; Център за информация и контакти на КЗЛД – тел. 02/91-53-518; електрон-
на поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg

Подробна информация относно обработването и защитата на Вашите лични данни ще намерите в Политиката 
за поверителност на Дружеството на интернет адрес: www. assetins.bg, както и във всеки офис на Дружеството и 
неговите застрахователни посредници.

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД
ЕИК: 203066057, Р. България, гр. София, 1303, ул. "Шар планина" № 35  

www.assetins.bg, e-mail:office@assetins.bg, тел.: +359 2 904 77 00;
Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 403-03/16.04.2014 г.
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АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Информационен документ за застрахователния продукт 
Застрахователно акционерно дружество „Асет Иншурънс“ АД, ЕИК:203066057
Република България, гр. София 1303, ул. „Шар планина“ № 35
Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 403-ОЗ/16.04.2014 г. на КФН
Тел.: +359 2 904 77 00, е-mail: office@assetins.bg, www.assetins.bg 

Продукт: Застраховка „Каско“ на МПС

Настоящият информационен документ не отразява индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор, а представя в обобщен вид най-важните условия  
по продукта „Каско“ на МПС. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се съдържа в застрахова-телната полица, Общите условия по застраховката, както и 
във „Въпросник – Предложение“ за сключване на договора, които Ви се предоставят преди сключване на застраховката и са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Каско“ на МПС е доброволна имуществена застраховка, предназначена за физически и юридически лица, които са собственици на сухопъ-тни моторни превозни 
средства (МПС): леки и товарни автомобили, багажни и къмпинг ремаркета, товарни ремаркета и полуремаркета, автобуси, тролейбу-си,, самоходни селскостопански, горски, 
строителни, военни, вътрешнозаводски и други колесни или верижни машини със специално предназначение. 

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива пълна загуба, тотална или частична щета назастрахо-
ваното МПС, причинени от рискове групирани в следните клаузи:

КЛАУЗА „М“ – „МИНИМАЛНО КАСКО“
	пожар и/или експлозия, възникнал/и в резултат на техническа неизправност 
и/или случайно събитие, по време на покой на МПС и неработещ двигател;
 природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, 
гръм и мълния, случайно падане на клони, дървета и други предмети вслед-
ствие на гореизброените природни бедствия; действие на морски вълни, свли-
чане или срутване на земни пластове, увреждане от естествено натрупване на 
сняг и лед.

КЛАУЗА „Р“ – „РАЗШИРЕНО КАСКО“
 всички рискове посочени в Клауза „М“ ;
 пожар и/или експлозия възникнал/и при включване и работа на двигателя 
при престой, както и по време на движение на МПС;
 пътно-транспортно произшествие (ПТП) по време на движение или в парки-
рано състояние;
 злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично и химич-
но въздействие върху застрахованото МПС. 

КЛАУЗА „К“ – „КРАЖБА И ГРАБЕЖ“
 кражба на цяло МПС;
 грабеж на цяло МПС.

КЛАУЗА „П“ – „ПЪЛНО КАСКО“
 всички рискове посочени в Клауза „М“; „Р“ и „К“ от общите условия;
 умишлен палеж и взривяване.

Какво не покрива застраховката?

× умишлени действия или груба небрежност, инсценирано застрахователно събитие или 
опит да се инсценира такова

× управление на МПС след употреба на алкохол и/или други упойващи вещества, както и 
отказ за извършване на проба за алкохол;

× управление на МПС без валидно свидетелство за правоуправление;
× участие на МПС във всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания и други начинания 

с високо рисков характер;
× нарушаване правилата за експлоатация и ремонт на МПС. 
×  повреди при използване на МПС извън регламентираната пътна мрежа или в участъци 

с повишен риск от увреждане;
× извършване на умишлено престъпление със застрахованото МПС;
× повреди в резултат на техническа неизправност;
× липсващи отделни детайли, възли и агрегати, оборудване и  принадлежности, горива и 

масла;
× кражба на МПС, оставено незатворено, незаключено, с работещ двигател и/или с оста-

вени регистрационни документи в него, както и при изгубени ключове.
× обезценки, пропуснати ползи, неустойки и други косвени щети;
× констатирани увреждания по МПС при сключване на застраховката или увреждания ко-

гато МПС не е представено за оглед;
× неспазване на предписание на Застрахователя и/или компетентен орган;
× други увреждания и случаи, подробно описани в общите условия по застраховка „Каско“ 

на МПС като Общи и Специални изключения.

  Има ли ограничения по покритието?

! Покриват се щети, които са настъпили само през срока на застрахователния договор.
! Застрахователното покритие влиза в сила след оглед и заснемане на МПС.
! Застрахователната сума на МПС не може да надвишава действителната му стойност към 

момента на сключване на застрахователния договор.
! Не се покриват рисковете „Кражба и Грабеж“, „Умишлен палеж и взривяване“, когато съ-

битието е настъпило на териториите на страните членки на Международното споразуме-
ние „Зелена карта“  , с изключение на страните от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария, 
Република Сърбия, Република Македония и Европейска част на Република Турция.

! Не се покриват рисковете „Кражба и грабеж“ и „Умишлен палеж и взривяване“ на МПС с 
чуждестранна регистрация извън територията на Република България.

! Не се покриват рисковете „Кражба и грабеж“ и „Умишлен палеж и взривяване“ на МПС с 
чуждестранна регистрация извън територията на Република България.

! Увреждане на гуми и/или джанти на застрахованото МПС, от ПТП вследствие на дупка 
и/или неравност на пътя без представен документ от компетентните органи за неговото 
констатиране, се покрива само за едно събитие за целия срок на договора.

! Увреждане на гума в резултат на злоумишлени действия се покрива само един път през 
срока на застраховката, при условия, че гумата е с минимална годност над 70% и да не е 
по-стара от 2 години от годината й на производство.

! Други посочени в общите условия по застраховка „Каско“ на МПС.
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Какво е териториалното покритие на моята застраховка?

Застрахователният договор покрива събития настъпили на територията на:
 Република България; 
 Държавите членки на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария
 Страните членки на Международното споразумение „Зелена карта“, като за тях не се покриват рисковете „Кражба и Грабеж“ и  „Умишлен палеж и взривяване“, с изключение 
на Република Сърбия, Република Северна Македония и Европейска част на Република Турция за които тези рискове се покриват.

Какви са моите задължения?

При сключване на застрахователния договор:
 да посочите всички известни му обстоятелства, за които застрахователят е поставил въпроси във „Въпросник – Предложение“, и които са от значение за риска.
 да представите всички поискани му от застрахователя документи, както и да представи за оглед и заснемане моторното превозно средство, подлежащо на застрахо-ване.
 да изпълните дадените указания от застрахователя, относно мерките за намаляване на риска и предпазване на автомобила.
През срока на застрахователния договор:
 да спазвате правилата за движение по пътищата;
 да вземете всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите на застрахованото МПС;
 да заключвате автомобила при неговото напускане, да пускате сигнално – охранителната му система и да не оставяте в него ключове, дистанционни управления за аларме-
ната защита, както и свидетелства за регистрация на МПС.
 да заплащате дължимата премия в уговорените в застрахователния договор срокове;
 да уведомите писмено застрахователя за всички нововъзникнали обстоятелства след сключването на застраховката, които са от значение за риска, както и при про-мяна в 
предназначението или ползването на застрахованото МПС.
При настъпване на застрахователно събитие:
 да уведомите незабавно компетентните, според вида на застрахователното събитие, държавни органи и да изискате издаването на съответните документи от тях; 
 да уведомите незабавно Застрахователя на денонощен дежурен телефон, указан в застрахователната полица, както и в писмен вид, в сроковете, указани в Общите условия 
по застраховката.
 да предоставите на Застрахователя всички документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите, както и да изложите обстоятелствата, при 
които е настъпило застрахователното събитие. 
  да представите за оглед увреденото МПС във вида му непосредствено след настъпване на събитието и да не предприемате действия по отстраняване на щети, преди те да 
са установени от Застрахователя;
  да съгласувате със Застрахователя всички действията по запазване на МПС във вида след настъпване на събитието и/или по отстраняване на щети по МПС при нас-тъпване 
на застрахователното събитие в чужбина.
 Задълженията на Застраховани и Застраховащия са подробно разписани в Общите условия по застраховка „Каско“ на МПС.

Кога и как трябва да заплатя?

  Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключването на застрахователния договор или на разсрочени вноски. 
  При разсрочено плащане, първата вноска се заплаща при сключването на договора или най-късно до датата, посочена за начало на застрахователното покритие по поли-
цата, а следващите – съгласно посочените в полицата дати на падежи
  При неплащане на разсрочена вноска на падежа съгласно полицата, Застрахователят ще прекрати застрахователния договор в 24:00 часа на петнадесетия ден от датата 
на падежа на разсрочената вноска.
  Застрахователната премия може да платите в брой или по банков път.

  Кога започва и кога свършва покритието? 

  Застраховката се сключва за срок посочен в полицата, влиза в сила от датата и часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало, и изтича в  часа на деня, 
указан  за край на срока на застраховката.
  Застрахователното покритие влиза в сила ако е платена застрахователната премия или договорената първа вноска от нея и след като са изпълнени изискванията за оглед, 
заснемане на МПС и идентификация на номера на рамата.

  Как мога да прекратя договора?
 
  Може да прекратите своята застраховка, като изпратите едномесечно писмено уведомление до нас. 
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 I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
 1.  ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, наричано по-нататък Застраховател, сключва по тези Общи условия застрахо-

вателни договори за застраховка „Каско“ на МПС с физически и юридически лица, които са собственици на 
моторни превозни средства (МПС), наричани по-нататък Застрахован.

 1.1 „Застрахован“ е физическо или юридическо лице, собственик на застрахованото МПС. 
 1.2 „Застраховащ“ е лицето, което е страна по застрахователния договор. Застраховащият може при условията 

на застрахователния договор да бъде и застрахован или трето ползващо се лице.
 1.3 Застрахователният договор по застраховка „Каско“ на МПС може да бъде сключен и в полза на трето лице, 

което следва да бъде изрично посочено в застрахователната полица.
 1.4 Моторни превозни средства (МПС) по смисъла на тези Общи условия са сухопътни превозни средства (без 

релсови превозни средства) със собствен двигател и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, 
предназначени за движение по пътищата, тролейбуси, самоходни селскостопански, горски, строителни, во-
енни, вътрешнозаводски и други колесни или верижни машини със специално предназначение. 

 
 II. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ
 2. Застрахователните договори, сключени по настоящите Общи условия, имат териториално действие за Ре-

публика България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), Конфедерация Швейцария и страните членки на Международното споразумение „Зелена карта“.

 3.  Не се покриват рисковете „Кражба и Грабеж“,  „Умишлен палеж и взривяване“, когато събитието е настъ-
пило на териториите на страните членки на Международното споразумение „Зелена карта“, с изключение 
на страните от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария, Република Сърбия, Република Северна Македония и 
Европейска част на Република Турция.

 4. Не се покриват рисковете „Кражба и грабеж“ и „Умишлен палеж и взривяване“ на МПС с чуждестранна 
регистрация извън територията на Република България.

 
 III. ПОКРИТИ РИСКОВЕ – КЛАУЗИ
 5. По тези общи условия Застрахователят покрива пълна загуба, тотална или частична щета на застраховано-

то МПС, причинени от рискове групирани в следните клаузи:
  Клауза „М“ – Минимално Каско;
  Клауза „Р“ – Разширено Каско;
  Клауза „К“ – Кражба и грабеж; 
  Клауза „П“ – Пълно Каско

 IV. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
 6.  Освен специалните изключения по избраната клауза на покритие, тази застраховка не покрива щети, причи-

нени от или в случаите на:
 6.1. предоставяне на неверни данни от страна на Застрахования относно застрахованото МПС или  застрахова-

телното събитие;
 6.2. умишлени действия или груба небрежност на Застрахования, на членове на неговото семейство или лица, 

живеещи заедно с него в едно домакинство, негов служител, трето ползващо МПС лице, водача на МПС, 
превозвани в МПС лица, или други, които са били упълномощени да ремонтират, охраняват МПС или да 
извършват други дейности, чиито действия са предизвикали застрахователното събитие;

 6.3. инсценирано застрахователно събитие или опит да се инсценира такова;
 6.4. ПТП, причинено от водач, който в момента на настъпване на застрахователното събитие се е опитвал да 

избегне наказателна или административно-наказателна отговорност;
 6.5. управление на МПС след употреба на алкохол и/или други упойващи вещества, както и употреба на алкохол 

преди идването на контролните органи или при отказ от страна на водача за извършване на проба за алко-
хол или ако същият напусне ПТП или осуети проба за алкохол;

 6.6. Заспиване или унасяне на водача на МПС поради натрупана умора, болестни състояния, както и в случаите 
на използване на медикаменти, в чийто указания за ползване (информация за потребителя) е посочено, че 
могат до доведат до такива състояния или че ползването им е несъвместимо с управлението на МПС.

 6.7. управление на МПС без документ, удостоверяващ техническа изправност на автомобила към момента на 
настъпване на застрахователното събитие;

 6.8. управление на застрахованото МПС от лице, което към момента на застрахователното събитие не прите-
жава валидно свидетелство за управление или разрешение за управление на съответната категория и вид 
МПС или е лишено от правото да управлява МПС; 

 6.9. участие на МПС във всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания и други начинания с високо рисков 
характер;

 6.10. нарушаване правилата за експлоатация и ремонт на МПС и неспазване предписанията на компетентните 
органи. 

 6.11. движение на МПС извън пътища от републиканската или общинската пътна и улична мрежа, както и  ниви, 
горски и черни пътища и др., по наводнени пътища или територии, по затворени, забранени за движение и 
сигнализирани за тази цел пътни участъци, освен ако не е уговорено друго в застрахователния договор или 
анекс към него;

 6.12. извършване на умишлено престъпление със застрахованото МПС;
 6.13. всякакви събития, ако се докаже по безспорен начин, че при сключването на застраховката МПС е било 

обявено за издирване от компетентните органи като противозаконно отнето в или извън страната;
 6.14. всякакви събития при установяване неавтентичност и/или интервенции на номера на рамата на застрахова-

ното МПС, недекларирани при сключване на застрахователния договор;
 6.15. неспазване на предписание на Застрахователя и/или компетентен орган за отстраняване източниците на опас-

ност за вреди – Застрахователят не носи отговорност за щети до изпълнението на съответните предписания;
 6.16. когато лицето, на което Застрахованият е предоставил МПС, запазвайки си собствеността върху него, или 

лицето, на което Застрахованият е дал да ползва МПС, нарушат някоя от клаузите по този раздел;
 6.17. Застрахователят не дължи обезщетение за увреждания, когато МПС не е представено за оглед, в случаите 

регламентирани в настоящите Общи условия.
 6.18. не се покриват всякакви щети констатирани, описани и/или заснети при сключване на застрахователния 

договор
 6.19. не се покриват щети по детайли, възли и агрегати от застрахованото МПС, непредставени за оглед пред 

Застрахователя.
 6.20. не се покрива увреждане на детайли от настъпило застрахователно събитие, когато същите са имали ув-

реждане от предходно застрахователно събитие и не са били отстранени.
 6.21. управление на МПС, спряно от движение по установения ред;
 6.22. действия на водача и/или пътниците и/или превозвани в МПС животни, по тапицерията, салона и вътреш-

ността на купето, включително електрически модули, стъкла, мултимедийни устройства и други. 
 6.23. война, военни учения, размирици или действия имащи военен характер, терористични действия, преврати, 

граждански вълнения, бунтове, стачки, локаути, конфискация, реквизиция, както и от предприетите от пра-
вителството или друга държавна институция мерки за предотвратяване, локализиране или прекратяване на 
същите;

 6.24. запалителни, експлозивни, пожароопасни или корозиращи вещества и материали превозвани в МПС, освен 
ако то има такова специализирано предназначение и съответното оборудване, както и горивата и маслата, 
необходими за движението на застрахованото МПС;

 6.25. атомни и ядрени експлозии или имплозии, радиоактивни продукти и замърсяване от тях или йонизираща 
радиация;

 6.26. лишаване от ползване, обезценка, пропуснати ползи, денгуби, неустойки и други косвени щети;
 6.27. обсебване на МПС по смисъла на чл. 206 от Наказателния кодекс, включително от лице, което го държи на 

правно основание (лизинг, рент-а-кар, наем, заем за послужване и други);
 6.28. земетресение и/или последици от него;
 6.29. химически замърсявания, вследствие производствени или други аварии;
 6.30. задържане на застрахованото МПС от съответните държавни органи в съответствие с правомощията, които 

имат;
 6.31. ударна вълна, дължаща се на самолет или други летателни средства, движещи се със звукова или свръх-

звукова скорост;
 6.32. всяко увреждане получено при вдигане, превозване и сваляне на МПС с пътна помощ, автовози, въздушен, 

железопътен и воден транспорт, както и при принудително вдигане, превозване и сваляне на застраховано-
то МПС със специализирани МПС от оторизираните държавни или общински органи, както и при използване 
на други технически средства за принудително задържане от тяхна страна;

 6.33. увреждане на самоходни селскостопански, горски, строителни, военни, вътрешнозаводски и други колесни 
или верижни машини със специално предназначение, настъпило в  процеса на използването им според 
техническото им предназначение, освен ако не е уговорено друго, по специални условия и срещу платена 
допълнителна премия. 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. 

 6.34.  когато щетите са в резултат на всички останали причини, които не са в отговорност на Застрахователя 
съгласно настоящите Общи условия;

 
 V. СКЛЮЧВАНЕ, СРОК, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
 7. Застрахователният договор се сключва въз основа на попълнено и подписано от кандидата за застраховане 

„Въпросник – Предложение“ по образец на Застрахователя. Застрахованият е длъжен да обяви точно и 
изчерпателно всички обстоятелства, за които Застрахователят писмено е поставил въпрос във „Въпросник – 
Предложение“.

 8. При сключването на застрахователния договор кандидатът за застраховане трябва да представи в оригинал:
 8.1. свидетелство за регистрация на МПС;
 8.2. документ за собственост на МПС (фактура, договор за покупкопродажба, митнически документи и други)
 8.3. документ за самоличност – лична карта (международен паспорт) на лицето, сключващо застраховката;
 9. Попълненото от кандидата за застраховане „Въпросник – Предложение“, общите условия, специалните ус-

ловия и всички издадени добавъци, сметки и други, представляват неразделна част от застрахователния 
договор.

 10. Застрахователят извършва  проверка и идентификация на номера на рамата и на държавния контролен 
номер на МПС.

 11. По преценка на Застрахователя може да се изиска поставянето на допълнителни системи или устройства за 
защита.

 12. Застрахователят извършва оглед и заснемане на МПС, като за същия се издава протокол, който се под-
писва от застраховащия или негов представител. Застрахователят има право да откаже сключване на за-
страховката, ако МПС е в лошо техническо състояние. 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. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ е длъжен да предос-
тави МПС за оглед и заснемане във вид, който позволява да бъде установено и документирано неговото 
състояние, без замърсявания, снежни натрупвания и др. подобни. Оглед може да не се извършва, когато 
застрахователният договор се подновява без прекъсване, за поредна година при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или 
предложеното за застраховане МПС се закупува като ново от официален вносител или дилър за съответна-
та марка в Р. България и застраховката се сключва преди предаването на автомобила. Не се считат за нови 
МПС, ползвани като тестови и др. преди първата им регистрация.  

 13. Ако при сключване на застраховката, Застраховащият, неговият пълномощник или застрахователен брокер  
съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието  на което Застрахователят не 
би сключил договора, Застрахователят има право едностранно да прекрати договора в едномесечен срок от  
узнаването на обстоятелството. В този случай, ако застрахованият е сключил договора чрез пълномощник 
или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство да е било известно на застрахования или 
на пълномощника му, съответно на третото лице. Застрахователят задържа платената част от премията и 
може да иска плащането й за периода до прекратяване на договора.

  Ако съзнателно неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че застраховате-
лят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да 
се упражни в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предло-
жението за промяна договорът се прекратява, като Застрахователят задържа платената част от премията и 
има право да иска плащането й за периода до прекратяването на договора.

 14. Когато в случаите по т. 13 настъпи застрахователно събитие, покрито според условията на договора, За-
страхователят има право да намали или откаже изплащането на обезщетение.

 15. Застраховката се сключва за срок посочен в полицата, влиза в сила от датата и часа на деня, посочен в 
застрахователната полица за начало, и изтича в  часа на деня, указан  за край на срока на застраховката.

 16. Застрахователното покритие влиза в сила ако е платена застрахователната премия или договорената пър-
ва вноска от нея и след като са изпълнени изискванията посочени в Раздел V, т. 10, 11 и 12.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО  
ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ НА МПС



5

 17. Застраховка, сключена за срок, по-продължителен от 6 месеца, може да бъде прекратена по всяко време:
 17.1.  от Застрахователя чрез изпращане на 7-дневно писмено предизвестие на адреса на Застрахования;
 17.2.  от Застрахования или негов представител с писмено 7-дневно известие и връщане на застрахователната 

полица на Застрахователя.
  Приемането на известието и полицата се документира с Анекс за прекратяване.
 18. При предсрочно прекратена застраховка:
 18.1.  по инициатива на Застрахователя, той връща на Застрахования съответна част от Застрахователната 

премия, изчислена пропорционално за времето от прекратяване на застраховката до изтичането на срока 
й (в случаите, когато е платена премия за времето до изтичане на срока й). Ако прекратяването е поради 
виновно поведение от страна на Застрахования изчислението се извършва по краткосрочна тарифа. 

 18.2.  по инициатива на Застрахования – той има право на връщане на част от застрахователната премия, след 
като се приспадне премията, дължима за времето от началото на застраховката до прекратяването й, из-
числена по действащата към момента тарифа при условие, че не са били изплатени и/или не предстои да се 
изплащат обезщетения.

 18.3. Размерът на сумата за връщане по т.18.1. и 18.2. се изчислява, като от размера на платената премия се 
приспаднат направените аквизиционни и административни разходи и коефициент на редукция (в случай на 
изплатени обезщетения при прекратяване по т.18.1.) и на получената сума се прилага действащата към 
момента тарифа или пропорционална тарифа според искането за прекратяване. При изчисляване на сумата 
за връщане се отчита всеки започнат месец, през който Застрахователя е бил в риск.

 19. При прехвърляне собствеността на МПС, новият собственик встъпва в правата и задълженията по догово-
ра, като прехвърлителят или приобретателят уведомява писмено Застрахователя в срок до 7 дни от датата 
на прехвърляне на собствеността върху МПС.  Встъпването се удостоверява с издаването на анекс към 
полицата. Ако в срока по изречение първо не бъде направено заявление, застрахователят не дължи пла-
щане на обезщетение, в случай че събитието е настъпило след изтичането на един месец от датата на 
прехвърляне на собствеността.

  Новият собственик е солидарно отговорен за неплатената част от премията до встъпването.
  Застрахователят има право да иска премията от прехвърлителя, докато прехвърлянето не му бъде съобще-

но.
 20. Ако застрахователният договор е сключен при липса на застрахователен интерес, договорът се счита за 

нищожен, освен в случаите на бъдещ застрахователен интерес Ако през време на действието на договора 
отпадне застрахователният интерес, договорът се прекратява автоматично и Застраховащия има право 
да изиска връщане на платените премии за времето от датата на прекратяване на договора до датата на 
изтичане на неговия срок, освен ако е знаел или е трябвало да знае за отпадането на застрахователния 
интерес и при условие, че не са били изплатени и/или не предстои да се изплащат обезщетения. 

 21. От премиите, подлежащи на връщане, Застрахователят приспада направените разходи. Застрахователят 
има право да задържи частта от премията, съответстваща на изтеклия срок на застрахователния договор до 
неговото прекратяване. Застраховката може да бъде подновена при условия, договорени между страните, 
като за целта се издава нова застрахователна полица.

 22. При подновяване на договор за застраховка за следващ период и ако през изтеклия застрахователен пе-
риод не са настъпили застрахователни събития, за които да е отправена претенция към Застрахователя, 
Застрахованият ползва предвидените от Застрахователя бонуси, съгласно действащата към момента на 
подновяване на договора тарифа. 

 
 VI. АВАНСОВ БОНУС
 23.  За леки МПС до 8+1 места включително и товарни МПС с общо тегло до 3,5 тона включително, както и 

автобуси до 15+1 места, по искане на Застрахования към Клаузи „Р“– Разширено Каско и Клауза „П“ – Пълно 
Автокаско, Застрахователят може да предостави намаление на застрахователната премия при сключване 
на застраховката – по условие „Авансов Бонус“.

 24. При настъпване на застрахователно събитие през срока на застраховката и заявяване на претенция пред 
Застрахователя,  сумата на „Авансовия Бонус“ става дължима и се заплаща от Застрахования при завежда-
не на претенцията, освен в случаите на осигурен регрес срещу причинителя на вредата или негов застрахо-
вател.

 25. В случай, че не са заявени застрахователни събития, не са изплащани и не предстои да бъдат изплащани 
обезщетения по конкретната полица, сумата на „Авансовия бонус“ не се дължи от Застрахования.

 26. Авансовият бонус се предоставя еднократно при сключване на застраховката.
 
 VII. САМОУЧАСТИЕ 
 27. По желание на Застрахования  може да бъде договоренo самоучастие във всяка щета, в размер на избрана 

от него сума или процентна част.
 28. При самоучастие, Застрахованият заплаща намалена застрахователната премия определена от Застрахо-

вателя.
 29. При договорено безусловно самоучастие размерът му се приспада от размера на всяко застрахователно 

обезщетение. При условно самоучастие договореният размер се прилага според условията му.
 
 VIII. БОНУС – МАЛУС СИСТЕМА
 30. При сключване на договор за застраховка, застрахователната премия се коригира с отстъпка или надбавка / 

прилагане на бонус – малус система / в зависимост от историята на щетимост на Застрахования по предход-
ни полици, съгласно действаща тарифа на Застрахователя.

 30.1. Бонус
  При положение, че застраховката е била в сила с минимален период от 1 /една/ година и бъде подновена 

без прекъсване на срока, Застрахованият ползва намаление на застрахователната премия /бонус/, ако не е 
била предявена претенция и/или изплатено или предстои да бъде изплатено обезщетение, освен в случаи-
те на осигурен регрес срещу причинителя на вредата или негов застраховател.

  В случай на подновяване на застрахователния договор с приложен Бонус и последващо предявяване на 
претенция по предходната полица, Застрахователят има право да изиска възстановяването на размера на 
предоставения Бонус.

  Бонус се прилага само във връзка със изтичащи и подновени полици сключени по условията на Клауза „П“ и 
Клауза „Р“ при ЗАД „Асет Иншурънс“ АД.

  Бонус не може да се прилага по полици на други застрахователни дружества.
  Придобитото право на намалена премия /Бонус/ не се прехвърля на други лица.
 30.2.  Малус
  Застрахованият заплаща завишена застрахователна премия /Малус/ при подновяването на застраховател-

ния договор, съгласно действаща тарифа на Застрахователя, ако по преходната полица е била предявена 
претенция и изплатено или предстои да бъде изплатено обезщетение, освен в случаите, в които Застрахо-
вателят има право да упражни регрес;

  Малус се прилага в срок от 24 месеца от края на покритието на последната полица.

 IX. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
 31. Застрахователната сума е сумата, за която се застрахова МПС. Застрахователната сума се определя в 

лева, а по изрично желание на Застрахования – в евро.
 32. Застрахователната сума на МПС се договаря между Застрахователя и Застраховащия и не може да надви-

шава действителната му стойност към датата на сключване на застрахователния договор. Към нея може да 
бъде включена и стойността на трайно монтираното допълнително оборудване в МПС, определена съглас-
но методика на Застрахователя, при единична стойност ненадвишаваща 5% и обща стойност ненадвишава-
ща 20% от застрахователната сума. Стойността на трайно монтираното оборудване в МПС се удостоверява 
от Застрахования с разходен документ отговарящ на действащото законодателство.

 33. Действителната стойност на МПС се определя от вида, марката и модела, годината на производство, техни-
ческото му състояние, външния му вид и изминатия пробег и други, съгласно методика приета от Застрахо-
вателя.

 33.1. Действителната стойност на придобито в ново състояние МПС е неговата цена по фактура, при положение, 
че е изтекъл период не по-дълъг от 6 /шест/ месеца от датата на фактурата, издадена от фирмата официа-
лен вносител на МПС в Република България, или от фирма-производител, или търговец от чужбина.

 33.2. Във всички останали случаи действителната стойност на МПС се определя по експертна оценка съгласно 
действаща методика на Застрахователя.

 34. Ако застрахователна сума e по-голяма от действителната стойност на застрахованото МПС (надзастрахо-
ване), отговорността на Застрахователя се ограничава до размера на действителната стойност за МПС. 
Застрахователят връща частта от премията, която съответства пропорционално на разликата между за-
страхователната сума и действителната стойност, освен ако Застраховащият и/или Застрахованият е бил 
недобросъвестен.

 35. Ако застрахователната сума e по-малка от действителната стойност на застрахованото МПС (подзастрахо-
ване) и същото  бъде увредено, обезщетението се определя според съотношението между застраховател-
ната сума и действителната стойност.

 36. При всички случаи отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума, но не повече 
от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие.

 37. При изплащане на обезщетение за частична щета на МПС автомобилът се смята за застрахован в размер, 
равен на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатеното обезщетение, освен в слу-
чаите на осигурен регрес срещу причинителя на вредата или негов застраховател.

 38. При изплатено застрахователно обезщетение Застрахованият има право да дозастрахова МПС до първо-
начално определената застрахователна сума, след възстановяване на щетите, извършване на оглед от 
страна на Застрахователя, ако това е необходимо и заплащане на допълнителна застрахователна премия.

 39. Ако Застрахованият не е дозастраховал МПС за размера на изплатеното обезщетение, при следващи щети 
обезщетението се определя в съответствие с т. 35. Това правило не се прилага в случаите, когато За-
страхователят има право на регрес срещу известен извършител или разликата между ЗС и изплатените 
обезщетения е по-малко от 10% от ЗС.

 
 X. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
 40. Застрахователната премия е сумата, която се заплаща на Застрахователя и срещу, която Застрахователят 

предоставя застрахователна защита за покрити по полицата рискове, като при настъпване на застрахова-
телно събитие съгласно тези Общи условия, заплаща на Застрахования или на трето ползващо се лице 
застрахователно обезщетение или парична сума. 

 41. Застрахователната премия се определя от Застрахователя на база на действащата към момента на сключ-
ване на застраховката тарифа и може да бъде коригирана с отстъпки или надбавки и/или системата бонус-
малус.

 42. Застрахователната премия се начислява в същата валута, в която е определена застрахователната сума, и 
се заплаща в левовата й равностойност  по централния курс на БНБ към датата на плащането.

 43. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключването на застрахователния договор или на 
разсрочени вноски. Първата вноска се заплаща при сключването на договора или най-късно до датата, 
посочена за начало на застрахователното покритие по полицата, а следващите –  съгласно посочените в 
полицата дати на падежи.

 44. При  застраховки със срок по-малък от една година дължимата застрахователна премия се изчислява съ-
гласно краткосрочна тарифа Застрахователя  и не може да се разсрочва.

 45. При неплащане на разсрочена вноска на падежа съгласно полицата, Застрахователят има право да прекра-
ти договора за застраховка:

 45.1. Застрахователят ще упражни правото си по т. 45 не по-рано от 15 /петнадесет/ дни, след като Застраховани-
ят (Застраховащият) е уведомен писмено да изпълни задължението си за плащане на разсрочената вноска. 
Писменото уведомление ще се смята за връчено и когато в застрахователната полица Застрахователят 
изрично е посочил, че договорът за застраховка се прекратява след изтичане на 15-дневния срок от датата 
на падежа на разсрочената вноска.

 46. С изтичане на петнадесетдневния срок по т. 45.1, застраховката се прекратява в 24:00 часа на петнадесетия 
ден от датата на падежа на разсрочената вноска.

 47. В случай че Застрахованият плати просрочената вноска, след като покритието е  прекратено, се издава 
анекс към полицата, по силата на който покритието се възстановява, считано от 00.00 часа на деня, посочен 
в анекса за начало на покритието, като крайният срок по застрахователната полица не се променя. Преди 
подписване на анекса застрахователят извършва контролен оглед на МПС. 

 48. В случай на настъпване на застрахователно събитие през периода, в който полицата е без покритие, незави-
симо, че е подписан анекс по т. 47, Застрахователят не дължи обезщетение за вредите произтекли от това 
събитие.

 49. Ако е договорено разсрочено плащане на застрахователната премия и настъпи застрахователно събитие, 
преди същата да е платена изцяло, размерът на неплатената част от премията става изискуема, като За-
страхованият е длъжен да я плати преди изплащането на застрахователното обезщетение или същата 
може да бъде удържана от размера на обезщетението.

 50. Застрахователят не дължи лихва за неправилно или погрешно заплатени премии.
 
 XI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРЕЗ СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА
  През срока на застраховката Застрахованият е длъжен:
 51. да пази и ползва МПС с грижата на добър стопанин, да го поддържа в добро техническо състояние и да 

спазва техническите правила за неговата експлоатация.
 52. да взема мерки за предпазване на застрахованото МПС от вреди, да спазва предписанията на Застрахова-

теля и на компетентните органи за отстраняване източниците на опасност за причиняване на вреди.
 53. да спазва стриктно правилата за движение, съгласно Закона за движението по пътищата и подзаконовите 

актове по прилагането му.
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 54. при поискване от страна на Застрахователя да осигурява достъп на Застрахователя до МПС за оглед, засне-
мане и проверка на техническото му състояние в срок до 5 /пет/ работни дни, както и да изпълнява дадените 
от Застрахователя предписания относно техническата изправност на МПС и изискванията за обезопасяване 
на МПС.

 55. При напускане на застрахованото МПС да не оставя в него ключовете / контактни и/или за заключване/, 
дистанционното управление на алармата, и/или свидетелството за регистрация на МПС – част I и/или част 
II, и/или документ за собственост и винаги да го заключва и да включва сигнално-охранителната система на 
автомобила в случай, че се изисква да има такава. 

 56. Да уведомява писмено Застрахователя през срока на действие на застраховката за настъпване на всяко от 
следните обстоятелства:

 56.1.  всички възникнали след сключването на застраховката промени от първоначално декларираните, както и  
обстоятелства, относно застрахованото МПС, които имат значение за риска, и за които е поискана информа-
ция във „Въпросник – Предложение“ за застраховане;

 56.2. повреди или унищожение на МПС, независимо от това дали щетата е покрита при условията на застрахов-
ката;

 56.3. всички промени в посочените в застрахователната полица идентификационни данни на МПС и данните за 
регистрацията му;

 56.4. всяка промяна на посочените в застрахователната полица постоянен адрес или адрес за кореспонденция 
или телефон за връзка;

 56.5. промяна в собствеността на МПС, вследствие на неговото прехвърляне на друго лице чрез продажба, даре-
ние, замяна или по друг начин, както и залагането на МПС за обезпечаване на свое или чуждо задължение 
в полза на банка или какъвто и да било друг кредитор;

 56.6.  всяко съществено изменение в ползването на МПС, като отдаване под наем, аренда или лизинг, даване 
в заем за послужване, упълномощаване на друго лице с правото да ползва, управлява, съхранява или се 
разпорежда с МПС, учредяване на вещно право на ползване, възмездно или безвъзмездно предоставяне 
за ползване, предаване за отговорно пазене или влог, предприемане на съдебно-изпълнителни действия по 
отношение на застрахованото МПС;

 56.7. за всяко посегателство или изгубване, повреждане, унищожаване или подмяна на ключове за заключване 
на МПС, контактни ключове, дистанционни устройства за централно заключване, аларма и имобилайзер, 
документи за собственост на МПС, свидетелство за регистрация на МПС – част I и/или част II или регистра-
ционни номера;

 56.8. всяка промяна в посоченото в застрахователната полица предназначение за МПС.
 57. Застрахованият е длъжен да спазва всички указания и предписания на Застрахователя, включително пред-

писанията при загубване на ключове или дистанционно управление, дистанционно за алармена инсталация, 
свидетелство за регистрация на МПС – част I и/или част II;

 58. Уведомленията по т. 56, се отправят писмено до Застрахователя в тридневен срок от датата на възниква-
нето на обстоятелството или промяната в данните, с изключение на т. 56.5., по която срокът е седемдневен. 
Застрахованият или новият собственик/ползвател на МПС е длъжен да се яви при Застрахователя за от-
разяване на промените в анекс  към застрахователната полица. След подписването на анекса, на МПС се 
извършва контролен оглед от представител на Застрахователя.

 59. При неизпълнение на задълженията на Застрахования по предходните точки от Раздел XI, Застрахователят 
може да намали или откаже изцяло плащане на застрахователно обезщетение при настъпване на застрахо-
вателното събитие, както и да прекрати едностранно застрахователния договор. 

 
 XII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
  При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката, Застрахованият е 

длъжен:
 60. Да вземе всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите на застрахованото 

МПС;
 61. Да уведоми незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, държавни органи 

(МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и или др.), да изпълни всички свои задължения, 
посочени в настоящите Общи условия, в Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове, 
както и да изиска издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието, с изключение на случа-
ите, когато такива не се издават поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна 
възможност за осигуряването им.

 62. Да уведоми Застрахователя на денонощен (включително в неработни и празнични дни) дежурен телефон, 
указан в застрахователната полица и да отговори изчерпателно и вярно на поставените въпроси.

 63. Да уведоми и в писмен вид Застрахователя, но не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаване на събитието. 
При кражба или грабеж и злоумишлен палеж и взривяване този срок е 24 часа. 

 63.1. Застрахованият е длъжен да изложи обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие  
при подаване на заявлението за  щетата, както и да предостави на Застрахователя поисканите от него 
документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.

 64. Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя или негов представител за установяване разме-
ра на щетите преди отстраняването им. В тази връзка: 

 64.1.  Застрахованият или негов представител не могат да предприемат ремонт или действия по отстраняване на 
частични щети на увреденото от застрахователното събитие МПС преди щетите да са били вече установени 
от представител на Застрахователя;

 64.2.  Застрахованият е длъжен след настъпване на застрахователното събитие да запази увреденото МПС във 
вида му непосредствено след настъпване на събитието, за да обезпечи възможността на Застрахователя 
да извърши оглед на щетите.

 65. Застрахователят има право да участва в спасяването на застрахованото МПС, като посочва необходимите 
мерки за това, да води преговори и/или да сключва споразумения от името на Застрахования във връзка с 
претенции на или към трети лица, както и участва във връзка с тези претенции  в съдебни или други дела.

 66. Застрахованият е длъжен да оказва съдействие на Застрахователя при упражняване на правата му.
 67. Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя за всяко обезщетение, получено от при-

чинителя на вредата, трето лице или друг застраховател, когато Застрахованият има да търси пряко или 
косвено обезщетение от Застрахователя за вреди на МПС, за които може да претендира обезщетение и от 
други лица.

 68. При настъпване на застрахователното събитие в чужбина, Застрахования е длъжен да съгласува предвари-
телно със Застрахователя действията по запазване на МПС във вида след настъпване на събитието и/или 
действията по отстраняване на щети по МПС.

 69. При неизпълнение от страна на Застрахования на задълженията му по този раздел, Застрахователят може 
да намали или откаже изцяло изплащане на обезщетение.

 
 XIII. ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 70. При предявяване на претенция за застрахователно обезщетение, Застрахованият трябва да представи  

на Застрахователя:
 70.1. Свидетелството за регистрация на МПС – част I и част II. При обективна невъзможност същото да бъде 

представено, Застрахованият е длъжен да посочи в писмена декларация причините за това, както и да 
представи друг документ, удостоверяващ правото ме на собственост върху МПС – договор за покупка, мит-
ническа декларация, фактура (за новозакупено МПС) и други. Документите се представят в оригинал. 

 70.2. Копие от пълномощно на водача на МПС, даващо му право да управлява застрахованото МПС (за МПС, соб-
ственост на юридически лица, както и за МПС, собственост на физически лица, когато упълномощаването е 
в писмена форма).

 70.3. Документи, удостоверяващи застрахователното събитие, съставени по ред, определен от Застрахователя 
и/или от съответните органи на властта. Удостоверения и служебни бележки от РУП на МВР се приемат от 
Застрахователя само за удостоверяване на събития по риска злоумишлени действия на трети лица. 

 70.4. При обективна невъзможност да се снабди с документи, Застрахованият е длъжен да посочи в писмена 
декларация обстоятелствата по застрахователното събитие, предполагаеми причини, имена и адрес на 
свидетели;

 70.5. Застрахователят обезщетява щети по декларация до 2 /два/ пъти през срока на застраховката и застрахова-
телното обезщетение е в размер до 10% (десет процента) от застрахователната сума, но не повече от 3,000 
(три хиляди) лева за всяко от тях.

 70.6. Писмено обяснение от водача на МПС за обстоятелствата, относно настъпването на застрахователното 
събитие, които са му известни.

 70.7. Данни за банкова сметка, освен когато обезщетението се плаща в натура. Непредставянето на данни за 
банкова сметка има последиците на забава на кредитора по отношение на плащането и застрахователят не 
дължи лихва.

 70.8. При тотална щета – доказателство за прекратяване на регистрацията на МПС, в което е отбелязано, че 
прекратяването на регистрацията е поради настъпила тотална щета.

 70.9. При кражба на цяло МПС – служебна бележка от МВР за обявяване на събитието, постановление от про-
куратурата за спиране на досъдебното производство или обвинителен акт, служебна бележка че МПС е 
обявено за издирване и не е намерено. 

 71. При кражба, освен документите по т. 70, Застрахованият е длъжен да  представи и:
 71.1. документ за придобиване на МПС, всички ключове на МПС, дистанционни управления за централно заклю-

чване, аларма, имобилайзер и/или друга сигнално-охранителна техника – незабавно след установяване на 
кражбата, но не по-късно от завеждането на писмената претенция пред Застрахователя;

 71.2. пълномощно по образец на Застрахователя с нотариална заверка на подписите, по силата на което За-
страхованият упълномощава Застрахователя да се разпорежда с МПС, след изплащане на обезщетението, 
декларации по образец за разпореждане с МПС, документ за платен данък за МПС;

 72. Застрахователя си запазва правото да изиска и други документи освен гореописаните във връзка с доказ-
ване размера на щетите, собствеността, настъпването на застрахователното събитие или други обстоятел-
ства имащи връзка със заявената претенция.

 73. В случай, че при предявяване на претенция за застрахователно обезщетение Застрахованият си е послу-
жил с измама или заблуда, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащане на застрахова-
телно обезщетение и/или да прекрати застраховката, без да връща застрахователна премия.

 73.1. При неизпълнение от страна на Застрахования на задълженията му по т. 70-72, както и ако не спази сро-
ковете по т. 60-62 и т. 71.1., или не представи някой от документите или някое от устройствата по т. 71-72, 
Застрахователят може да намали или откаже изцяло или частично плащане на застрахователно обезщете-
ние.

 
 XIV. ОГЛЕД НА УВРЕДЕНОТО МПС
 74. Оглед на щетите по МПС се извършва от Застрахователя или негов представител, след приемане на пис-

мено подадено „Уведомление – Претенция“, в присъствието на Застрахования или негов представител. При 
необходимост – всяка от страните може да привлече експерт – вещо лице. Страните могат да се договорят 
за едно общо вещо лице. При несъгласие на двете вещи лица по констатациите от огледа, страните привли-
чат трето вещо лице. Всяка страна заплаща разноските за своето вещо лице и половината от разноските за 
третото вещо лице. Ако вещото лице е общо, Застрахователят поема изцяло разноските му.

 75. При констатирана необходимост може да се извърши един или повече допълнителни огледа.
 76. Застрахованият е длъжен да осигури възможност за оглед на МПС в срок до 7 /седем/ дни от датата на 

„Уведомление – Претенция“ за щета.
 77. По време на огледа се сверяват регистрационния номер на МПС, номера на рамата, заснема се МПС и се 

съставя опис – заключение за констатираните увреждания, което се подписва от двете страни. Екземпляр от 
описа на щетите се предоставя на Застрахования.

 XV. РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО
 78. Застрахованият може да предяви претенция за обезщетение за пълна загуба, тотална или частична щета 

на застрахованото МПС, възникнала в резултат на застрахователно събитие. Ако застраховката е сключена 
във валута, определеното във валута застрахователно обезщетение се изплаща от Застрахователя в лева 
по централния  курс  на БНБ за деня на нареждането за плащане.

 79. При частична щета на застрахованото МПС, което към датата на начало на покритието на застраховката е 
на възраст:

 79.1. до 3 /три/ години, от годината на производство или първа регистрация, която от двете е по ранна , застрахо-
вателното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования:

 79.1.1. Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя официален сервиз на съответната марка МПС в 
Република България; 

 79.1.2. Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя сервиз / „Доверен сервиз“/, който не е официален 
за марката МПС в Р.България; 

 79.1.3. Отремонтиране на МПС по предварително представени и съгласувани със Застрахователя разходни доку-
менти / фактури, чиято стойност не надвишава тази на официалния сервиз за марката;

 79.1.4. Експертна оценка на Застрахователя.
 79.2.  над 3 /три/ до 8 /осем/ години, от годината на производство или първа регистрация, която от двете е по ран-

на, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования:
 79.2.1. Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя сервиз / „Доверен сервиз“/, който не е официален 

за марката МПС в Р.България; 
 79.2.2. Отремонтиране на МПС по предварително представени и съгласувани със Застрахователя разходни доку-

менти / фактури, чиято стойност не надвишава тази на „Доверения сервиз“.
 79.2.3. Експертна оценка на Застрахователя;
 79.2.4. При изчислена минимална застрахователна стойност и заплащане на допълнителна премия, за леки авто-

мобили и джипове, товарни с общо тегло до 3,5т., микробуси до 15+1 места, Застрахованият има възмож-
ност за:

 79.2.5. Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя официален сервиз на съответната марка МПС в 
Р.България. 
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 79.2.6. Отремонтиране на МПС по предварително представени и съгласувани със Застрахователя разходни доку-
менти / фактури, чиято стойност не надвишава тази на официалния сервиз за марката.

 79.3. над 8 /осем/ до 11 /единадесет/ години, от годината на производство или първа регистрация, която от двете 
е по ранна, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахо-
вания:

 79.3.1. Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя сервиз / „Доверен сервиз“/, който не е официален 
за марката МПС в Република България;

 79.3.2. Отремонтиране на МПС по предварително представени и съгласувани със Застрахователя разходни доку-
менти / фактури, чиято стойност не надвишава тази на Доверения сервиз;

 79.3.3. Експертна оценка на Застрахователя.
 79.4 над 11 /единадесет/ години, от годината на производство или първа регистрация, която от двете е по ранна, 

застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования:
 79.4.1. Експертна оценка на Застрахователя.\
 79.4.2. При изчислена минимална застрахователна стойност и заплащане на допълнителна премия, за леки авто-

мобили и джипове, товарни с общо тегло до 3,5т., микробуси до 15+1 места, Застрахованият има възмож-
ност за:

 79.4.3. Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя сервиз / „Доверен сервиз“/, който не е официален 
за марката МПС в Република България;

 79.4.4. Отремонтиране на МПС по предварително представени и съгласувани със Застрахователя разходни доку-
менти / фактури, чиято стойност не надвишава тази на доверения сервиз.

 79.5. Плащането на обезщетение чрез ремонт на застрахованото МПС в официален, доверен сервиз, както и по 
представени фактури от друг сервиз, възниква при заплащане на минимално определена от застрахователя 
премия.

 80. Застрахователят обявява тотална щета на застрахованото МПС, когато:
 80.1.  в резултат на застрахователно събитие са увредени до степен на негодност купето /шасито, рамата/ и дви-

гателя му, или разходите за отстраняването на щетите ще надхвърлят 70 % от действителната стойност. 
Стойността на разходите за необходимия ремонт се определя съгласно определения способ за обезщетя-
ване въз основа на:

 80.1.1. издадена от сервиз проформа фактура, предварително съгласувана и одобрена от Застрахователя;
 80.1.2. експертна оценка на Застрахователя;
 80.2.  с настъпването на последната щета, изплатените до този момент застрахователни обезщетения надвиша-

ват 80% (осемдесет процента) от застрахователната сума.
 81.  При тотална щета, Застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от 

действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие, намалена със 
стойността на запазените/годни агрегати, части и възли и изплатени застрахователни обезщетения.

 82.  При изплащане на обезщетение за тотална щета, застрахователният договор се прекратява.
 83.  При кражба или грабеж на МПС, Застрахователят изплаща застрахователната сума по полицата, но не 

повече от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие.
 84.  Преди изплащане на обезщетението за кражба или грабеж Застрахованият се задължава да представи 

нотариално заверено пълномощно по образец на Застрахователя, с което упълномощава Застрахователя 
да се разпорежда с МПС, след като изплати обезщетение.

 84.1.  ако преди изплащане на обезщетението МПС бъде намерено, Застрахованият е длъжен да уведоми За-
страхователя в 3 /три/ дневен срок от узнаването. В този случай Застрахователят не дължи обезщетение на 
кражба или грабеж на цяло МПС;

 84.2.  ако след изплащане на обезщетението откраднатото МПС бъде намерено и на основание даденото пълно-
мощно съгласно т. 84, Застрахователят организира получаването на автомобила от компетентните органи. 
В този случай Застрахователят уведомява писмено Застрахования и го задължава в 14 /четиринадесет/ 
дневен срок да заяви дали желае да получи МПС, като възстанови платеното обезщетение, както и всички 
разумно направени от застрахователя разноски във връзка с възникналата вреда – разходите по връщането 
и съхраняването на МПС и други;

 84.3.  ако Застрахованият не упражни правото си по предходната точка, Застрахователят има право да се разпо-
реди с намереното МПС въз основа на даденото пълномощно и условията застрахователния договор;

 84.4.  ако се установи, че след изплащането на обезщетението след кражба или грабеж на МПС същото е намере-
но и върнато на Застрахования, или последният е възстановил по какъвто и да е начин владението си, или 
се е разпоредил с МПС без да е уведомил Застрахователя в срока по т. 84.2, то Застрахованият дължи на 
Застрахователя връщане на платеното обезщетение ведно със законната лихва от датата на изплащане на 
застрахователното обезщетение;

 85.  Ако откраднатото МПС бъде намерено с нанесени щети, покрити по избраната клауза, съгласно която е 
сключен договорът за застраховане, Застрахователят дължи обезщетение за тях, като за липсващи отдел-
ни детайли, възли и агрегати на МПС обезщетението е до 10% от действителната стойност към дата на 
събитие, Не се дължи обезщетение за принадлежности на МПС, както и за вещи и предмети, намиращи се 
в него.

 86.  За настъпили застрахователни събития на територията на Република България, Застрахователят: 
 86.1.  поема разходите за:
 86.1.1.  влачене и превозване на увреденото МПС, до най-близкото място на територията на Република България, 

където щетите могат да бъдат отстранени или до местодомуването, ако в резултат на застрахователно 
събитие МПС не може да се движи на собствен ход и за които събития има съставен протокол за ПТП, 
констативен протокол за ПТП с пострадали лица или двустранен констативен протокол. Покритието е огра-
ничено до 2/два/ пъти през срока на договора, като разстоянието за транспортиране е лимитирано до 250 
км. общ пробег за двете събития. 

 86.1.2.  връщане на откраднатото МПС на собственика му.
 86.1.3.  Разходите за отговорно пазене до 5% от ЗС, но не повече от 500 лева.
 86.2.  не поема разходите за влачене и превозвана на увреденото МПС в случаите, когато причинените на МПС 

вреди, от техническо естество, позволяват неговото придвижване на собствен ход, включително, но не само, 
при увредени стъкла, фарове, стопове, мигачи, огледала, гуми и/или джанти, липса на резервна гума (освен 
при увреждане на повече от една гума и/или джанта, възпрепятстващи придвижването на МПС на собствен 
ход). 

 87.  При настъпили застрахователни събития извън територията на Република България, след съгласуване За-
страхователят поема разходите за:

 87.1. За провизорен ремонт, необходим за безопасното  придвижване на МПС до територията на Република Бъл-
гария в размер до 10% от застрахователната сума на застрахованото  МПС;

 87.2. транспортирането на МПС до най-близкото място на територията на Р. България, където щетите могат да 
бъдат отстранени или до местодомуването на Застрахования. В този случай разходите  могат да бъдат до 
10% от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 1000 лв.

 87.3. Разходите за отговорно пазене до 5% от ЗС, но не повече от 500 лева.
 88.  От обезщетението се приспадат сумите, които Застрахованият е получил или ще получи за нанесената 

щета на МПС, осигурени по силата на други застрахователни правоотношения или от трети лица, нанесли 
щетите.

 89.  От обезщетението се приспада и посоченото в застрахователната полица самоучастие на Застрахования 
(франшиз).

 90.  При договорено разсрочено плащане на премията, при настъпване на застрахователно събитие, непла-
тените до края на срока на застрахователния договор премийни вноски стават дължими и изискуеми. При 
изплащане на обезщетение по експертна оценка или при настъпване на тотална щета Застрахователят 
може да удържи от изчисления размер на обезщетението оставащите вноски. 

 91.  Ако при настъпване на загуба или щета на застрахованото МПС има друга валидна застраховка за същото 
МПС и за същия риск при друг/и Застраховател/и, Застрахователят отговаря съразмерно на съотношението 
на застрахователната сума по тази застраховка към сбора от застрахователните суми по всички застрахов-
ки.

 92.  Общият размер на изплатените и/или дължими обезщетения през срока на застраховката не може да над-
хвърли застрахователната сума. В общия размер на обезщетенията по предходното изречение не се включ-
ват обезщетенията, по които Застрахователят е реализирал изцяло по размер регресните си права спрямо 
причинителя на вредата.

 93.  Изплащане на дължимото застрахователно обезщетение се извършва в срок до 15 /петнадесет/ работни 
дни от представянето на всички необходими и изискани от Застрахователя документи, материали и вещи, 
свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на щетите.

 94.  Застрахователното обезщетение се изплаща на Застрахования или на трето ползващо се лице, ако при 
сключване на застраховката е определено такова, или на лице, упълномощено от тях по силата на изрично 
пълномощно с нотариална заверка на подписите. 

 
 XVI. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА
 95.  Всякакви изменения на застрахователната полица се извършват по взаимно съгласие на страните, както и 

когато Застрахованият е уведомил Застрахователя за изменение в данните и/или обстоятелствата, които са 
посочени в застрахователната полица и/или са от съществено значение за определяне на риска. За дого-
вореното изменение се издава анекс към застрахователната полица, който се подписва от Застрахования и 
Застрахователя и става неразделна част от нея.

 
 XVII. СУБРОГАЦИЯ
 96.  С плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в правата на Застрахования 

срещу причинителя на вредата, в това число възложителя на работа и/или собственика на вещта, при, по 
повод на или от които са възникнали вредите – до размера на платеното обезщетение и обичайните разнос-
ки, направени за неговото определяне. 

 96.1.  В случаите, когато причинителят на вредата има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, застрахо-
вателят по настоящата застраховка встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата или 
неговия застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ – до размера на платеното обезщетение и 
обичайните разноски, направени за неговото определяне. 

 96.2.  В случай че причинителят на вредата е обезщетил застрахования в пълен размер, застрахователят се осво-
бождава от задължението си да плати застрахователно обезщетение.

 97.  Отказът на Застрахования от правата му срещу причинителя на вредата няма сила спрямо Застрахователя 
относно възможността на последния да упражни суброгационните си права по предходната точка.

 
 XVIII. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ
 98. Всички права, произтичащи от тази застраховка, се погасяват с изтичане на 3 (три) години от датата на 

настъпване на застрахователното събитие.
 99.  Всички възникнали спорове между страните по повод и/или във връзка със сключването, изпълнението, пре-

кратяването или тълкуването на застрахователния договор ще се отнасят за решаване пред компетентния 
български съд.

 100.  Приложимо право към застрахователните договори, сключени в съответствие с настоящите общи условия, 
е правото на Република България.

 
 XIX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 101.  Когато Застрахованият е упълномощил друго лице с правото да управлява или ползва, или да се разпореж-

да със застрахованото МПС, всички задължения по повод на застрахователното правоотношение по тези 
Общи условия се отнасят и до упълномощеното лице. 

 102.  За всички въпроси, неуредени в полицата или в Общите условия по застраховката, или в издадените към 
тях специални условия и/или анекси (добавъци), се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховането, 
Закона за задълженията и договорите и други норми на българското законодателство.

 103.  В съответствие с Раздел III от тези Общи условия, Застрахователят носи риск по една избрана от Застрахо-
вания и вписана в полицата клауза.

 
 XX. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
  По тези общи условия Застрахователят покрива пълна загуба, тотална или частична щета на застраховано-

то МПС, причинени от рискове групирани в следните клаузи.
 
  КЛАУЗА „М“ – „МИНИМАЛНО КАСКО“ 
 104.  По тази клауза Застрахователят покрива щети на застрахованото МПС, причинени от:
 104.1.  пожар и/или експлозия, възникнал/и в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие, по 

време на покой на МПС и неработещ двигател;
 104.2.  природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, случайно падане 

на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия; действие на морски 
вълни, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от естествено натрупване на сняг и лед.

 
  Специални изключения:
 105.  По тази Клауза, освен посочените в Раздел „Общи изключения“, Застрахователят не изплаща застрахова-

телно обезщетение и в случаите на:
 105.1.  пожар или експлозия вследствие на корозия, износване, изхабяване, изтриване, умора на материала и други 

експлоатационни причини;
 105.2.  умишлен палеж или взривяване;
 105.3.  увреждания вследствие замръзване на вода или охладителна течност.
 
  КЛАУЗА „Р“ – „РАЗШИРЕНО КАСКО“ 
 106.  По тази клауза Застрахователят покрива щети на застрахованото МПС, причинени от:
 106.1.  всички рискове посочени в Клауза „М“ ;
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 106.2.  пожар и/или експлозия възникнал/и при включване и работа на двигателя при престой, както и по време на 
движение на МПС;

 106.3.  пътно-транспортно произшествие (ПТП) по време на движение
 106.4.  щети по МПС в паркирано състояние причинени от друго ППС, хора, падащи клони или предмети;
 106.5.  злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично и химично въздействие върху застрахо-

ваното МПС. В случай на увреждане на гума, но само за 1 (едно) събитие за целия срок на договора същата 
следва да е с минимална годност над 70% и да не е по-стара от 2 години от годината й на производство. 

 106.6.  извън случаите на т. 70.5. увреждане на гуми и/или джанти на застрахованото МПС, 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. 

 
  Специални изключения:
 107. По тази Клауза, освен посочените в Раздел „Общи изключения“ и Специални изключения към Клауза „М“, 

Застрахователят не изплаща застрахователно обезщетение и за щети в случаите на:
 107.1.  напускане на мястото на ПТП в случаите, когато произшествието се посещава задължително от органите на 

МВР;
 107.2.  самопотегляне на МПС, настъпило поради възникнала техническа неизправност и/или несъобразяване 

с особеностите на релефа, атмосферните условия, пътя, пътните съоръжения или крайпътните обекти, 
вследствие на което са причинени вреди  на МПС;

 107.3.  липса на вода (охладителна течност) и/или масло;
 107.4.  товаро-разтоварни дейности, лошокачествена или недостатъчна опаковка, неправилно укрепване, прето-

варване или неправилно подреждане на превозвания товар, както и от разместване на товар по време на 
движение или престой;

 107.5.  корозия, износване, изхабяване, изтриване, умора на материала и други естествени или експлоатационни 
причини, както и механична повреда и/или техническа неизправност на отделни части, възли, агрегати и 
детайли на застрахованото МПС Ако в резултат на тези причини настъпи застрахователно събитие, послед-
ващите щети се обезщетяват с изключение на агрегата (частта), причинил(а) събитието;

 107.6.  щети по двигателя в следствие на воден удар, както и причинени от проникване на вода, кал и други поради 
несъобразяване с правилата на експлоатация или с конкретни пътни или метеорологични условия;

 107.7.  увреждания на гуми и/или джанти на МПС от паркинг колчета, бордюри, тротоари и предмети на пътното 
платно, неравности, дупки и други такива, които не възпрепятстват ползването на тези детайли по предназ-
начение.

 107.8.  увреждания и/или събития в следствие на некачествен предходен ремонт, независимо дали същият е преди 
или по време на застрахователното покритие по полицата.

 
  КЛАУЗА „К“ – „КРАЖБА И ГРАБЕЖ“  
 108.  По тази клауза Застрахователят покрива щети от застрахователните събития:
 108.1.  кражба на на цяло МПС;
 108.2.  грабеж на цяло МПС;
 
  Специални изключения:
 109.  По тази Клауза, освен посочените в Раздел „Общи изключения“, Застрахователят не изплаща застрахова-

телно обезщетение за щети в случаите на:
 109.1.  оставяне на МПС незатворено, незаключено, с работещ двигател, или ако контактните ключове са били на 

стартера или в купето, и/или регистрационните документи са оставени в МПС;  
 109.2.  неизправна, демонтирана или невключена сигнално-охранителна система;
 109.3.  кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС, оборудване и принадлежности на МПС, 

както и на вещи и предмети, намиращи се в него;
 109.4.  кражба на гориво или масло;
 109.5.  кражба, грабеж или изгубване на ключове (ключове или безключови такива) и/или дистанционно управле-

ние за алармена система, устройство за имобилайзер, както и свързаните с тях разходи за привеждане в 
изправност на заключващата и/или сигнализиращата и/или блокиращата системи;

 109.6.  кражба или грабеж, ако преди настъпване на събитието е изгубен ключ (ключове или безключови такива) 
и/или дистанционно управление за алармена система, устройство за имобилайзер, освен ако Застрахова-
телят е бил незабавно уведомен и Застрахованият е предприел всички необходими мерки за опазване на 
автомобила от противозаконно отнемане и е представил МПС пред Застрахователя за констатиране на 
взетите мерки;

 109.7. кражба или грабеж на МПС до момента на неговата регистрация в КАТ, представяне на свидетелството 
за регистрация на МПС пред Застрахователя и вписване на регистрационния номер в застрахователната 
полица;

 
  КЛАУЗА „П“ – „ПЪЛНО КАСКО“ 
 110.  По тази клауза Застрахователят покрива щети на застрахованото МПС, причинени от:
 110.1.  всички рискове посочени в Клауза „М“; „Р“ и „К“;
 110.2.  умишлен палеж и взривяване.
 
  Специални изключения:
 111.  По тази Клауза, Застрахователят не изплаща застрахователно обезщетение за щети в случаите попада-

щи  в раздел „Общи изключения“ и Специални изключения по Клаузи „М“, „Р“ и „К“ освен риска умишлен 
палеж и взривяване на МПС. 

 

 XXI. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  По смисъла на настоящите Общи условия долу изброените термини, ще имат посоченото тук значение:
 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ НА МПС – доброволна имуществена застраховка, покриваща пълна или частична загуба на 

застрахованото МПС, съгласно покритията в избраната клауза и разширенията към нея. 
 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК – обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимущест-

вено благо, осъществяването, на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото 
лице.

 ЧАСТИЧНА ЗАГУБА (повреда, увреждане, щета) – всяка повреда, различна от пълна загуба и тотална щета, при 
която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява разходите по възстановяването на увреденото МПС, съобразно 
условията в застрахователния договор. 

 ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МПС – стойността, за която може да се закупи МПС от същия вид и качество, каквото 
е застрахованото МПС.

 ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНО ОБОРУДВАНЕ – трайно монтирано оборудване, което не влиза в окомплектовката на 
МПС от завода – производител.

 ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ – действия, включващи използването на сила, насилие или друга заплаха от страна на 
човек или група от хора, действащи сами, или от името, или във връзка с някоя организация или политиче-
ска сила, с цел заплаха или натиск върху правителството или обществото. 

 ПОЖАР – поява на огън, който образува пламък или жарава, разпространява се и причинява частични щети на застра-
хованото МПС или го унищожава напълно, както и тлеене или овъгляване в резултат на късо съединение в 
електрическата му инсталация.

 ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – буря, ураган, градушка, удар от мълния (в това число пожар, вследствие удар от мълния), 
наводнение, проливен дъжд, увреждания от действието на морски вълни, от свличане или срутване на 
земни пластове, увреждане от естествено натрупване на сняг и/или лед.

 БУРЯ – силен вятър със скорост над 15 м/сек. 
 УРАГАН – силен вятър със скорост над 30 м/сек. 
 ГРАДУШКА – валеж от ледени късове с различна големина и форма. 
 МЪЛНИЯ – съприкосновение на силно наелектризиран облак със земята, с друг облак или между отделни части на 

същия облак, с разрушително действие, вследствие висока температура, високо напрежение и голяма сила 
на електрическия ток. Гръм е непосредствено падане на мълния.

 НАВОДНЕНИЕ – разливане на големи количества водни маси, настъпило в резултат на бързото топене на сняг или 
лед, на интензивни валежи или валежи с голяма продължителност, преливане извън бреговете (стените) на 
намиращите се над земята водоеми, при повдигане нивото на водата.

 ПРОЛИВЕН ДЪЖД – падане на голямо количество вода за кратко време. Определя се по действащата таблица на 
ХМС. 

 СВЛИЧАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ – бавно движение на откъснати земни маси от геоложки характер, под действието 
на тежестта им и на повърхностно течащи или подпочвени води по склонове и скатове.

 СРУТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ – внезапно, бързо и еднократно падане на големи земни или скални маси от планински 
масиви или от брегове, вследствие на изветрянето на скалите, отслабването на вътрешните им връзки и 
дълбокото им напукване. 

 ЕСТЕСТВЕНО НАТРУПВАНЕ НА СНЯГ И/ИЛИ ЛЕД – увреждане от тежестта на натрупване на голямо тегло върху 
единица площ в резултат на обилен снеговалеж.

 АВАРИЯ ОТ ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ, ПАРАПРОВОДНИ, ГАЗОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ – повреда 
(спукване, избиване, пробиване или счупване) на  водопроводна, канализационна, паропроводна и газопро-
водна инсталация, в резултат на която се нарушава нейната нормална експлоатация. 

 ПЪТНО-ТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ (ПТП) – сблъсък на застрахованото МПС по време на движение с друго 
МПС, подвижни и неподвижни състави, пътни съоръжения, хора, животни и други. 

 ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА – умишлени действия на трети лица, вследствие на които е причинено 
увреждане на МПС. 

 КРАЖБА – отнемане на МПС от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да го прис-
вои. 

 ГРАБЕЖ – отнемане на МПС от владението на другиго, с намерение противозаконно да го присвои, като употреби за 
това сила или заплашване.

 ОБСЕБВАНЕ – противозаконно присвояване на МПС, което дееца владее или пази.
 
 XXII. Заключителни разпоредби
  Тези Общи условия са приети на основание чл.186 от Кодекса за застраховането (отм. ДВ бр. 102 от 

29.12.2015 г.), изменени и допълнени на основание чл. 348 от Кодекса за застраховането, и са неразделна 
част от застрахователния договор.

 
 Тези Общи условия и включените в тях клаузи по застраховка „КАСКО“ на МПС са приети с Решение  
на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД на 25.06.2013 г., изменени и допълнени с  
Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 06.10.2014 г., изменени и допъл-
нени с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 02.02.2016 г., в сила от 
22.02.2016 г., изменени и допълнени с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД 
от 27.10.2016 г., в сила от 01.11.2016 г. , изменени и допълнени с Решение на Съвета на директорите на 
ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 27.04.2017 г., в сила от 01.05.2017 г., изменени и допълнени с Решение на 
Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 29.09.2017 г., в сила от 01.11.2017 г., изменени и 
допълнени с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 11.01.2018 г., в сила от 
01.02.2018 г., изменени и допълнени с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД 
от 28.03.2019 г., в сила от 15.04.2019 г.

три имена и подпис
За ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД:
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ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 

№ ….........…………………………………………… 
на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

	 Днес	….........………………………	г.,	при	сключването	на	горепосочената	застрахователна	
полица:

	 1.	Разпространителят	на	застрахователни	продукти	-	..............................................................,	 
предаде	 на	 Застраховащия,	 а	 Застраховащият	 прие	 по	 един	 екземпляр	 от	 всеки	 от	
следните	документи:

	1.1.	Преддоговорна	информация	относно	разпространителя	на	застрахователния	продукт;
	1.2.	Информационен	документ	за	застрахователния	продукт;
1.3.	Уведомление	за	обработка	на	лични	данни;
1.4.	Екземпляр	от	Общите	условия	по	застраховка	„Каско“	на	МПС	на	ЗАД	„Асет	Иншурънс“	

АД	(последно	изменени	и	допълнени	на	28.03.2019	г.,	в	сила	от	15.04.2019	г.),	подписан	от	
представител	на	разпространителя	на	застрахователния	продукти.

	 2.	Застраховащият	декларира,	че	се	е	запознал	с	получените	Общи	условия	по	застраховка	
„Каско“	на	МПС	на	ЗАД	„Асет	Иншурънс“	АД,	приема	ги	и	е	съгласен	същите	да	се	прилагат	
и	да	бъдат	неразделна	част	от	горепосочената	застрахователна	полица.	

	 3.	Застраховащият	 потвърждава,	 че	 е	 получил	 от	 разпространителя	 на	 застрахователни	
продукти	Въпросник	 за	определяне	на	изискванията	и	потребностите	на	лицата,	 които	
са	заявили	интерес	към	застраховка	„Каско“	на	МПС	на	ЗАД	„Асет	Иншурънс“	АД,	като	
Застраховащият	 е	 предоставил	 своите	 писмени	 отговори	 на	 разпространителя	 преди	
сключването	на	застрахователния	договор.

	 4.	Застраховащият	потвърждава,	че	информацията,	включително	отразената	в	посочените	
в	т.	1	документи,	относно	застраховка	 „Каско“	на	МПС	на	ЗАД	„Асет	Иншурънс“	АД	му	
е	предоставена	по	обективен	начин,	в	разбираема	форма,	и	му	е	дала	възможност	да	
вземе	информирано	решение	за	сключването	на	застрахователния	договор.	

За	разпространителя	на	 	 	 	 	 	 Застраховащ:
застрахователни	услуги:

Предал:	……………………………………………		 Приел:	……………………………………………											
(име,	фамилия)	 	 (подпис)	 	 (име,	фамилия)	 	 (подпис)
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ВЪПРОСНИК
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ  

НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Име	на	клиента:	………………………………………………………………………...................………………………………….
В	качеството	му	на:
								Собственик									Упълномощен	представител	на	собственика									Ползвател											Заинтересована	страна
1.	Какво	желаете	да	застраховате?
								МПС									МПС	за	обществен	превоз	на	пътници		
2.	Желаете	ли	да	сключите	задължителна	застраховка	„Гражданска	отговорност“	на	автомобилистите	съобразно	
предвидените	в	Кодекса	за	застраховането	лимити	на	отговорност	и	териториален	обхват?										ДА										НЕ

Забележка:	Рисковете *„Кражба на цяло МПС“,  **Грабеж на цяло МПС“ и ***„Умишлен палеж и взривяване“ се покриват само 
за територията на: ЕИП, Швейцария, Сърбия, Република Северна Македония, Европейска част на Турция!

	–	включен	риск;		„Да“	–	покритие	по	избор	на	клиента
Допълнителна	информация	за	горепосочените	продукти	можете	да	намерите	в	стандартизирания	инфор-мационен	
документ	и	Общите	условия	по	всеки	продукт.

Дата:	……………………............	г.	 	 	 	 	 Подпис:	…………….....………….

Задължителна 
застраховка „Злополука 
на местата в средствата 
за обществен транспорт“

Застраховка 
„Злополука 
на местата“

Застраховка  
„Каско“ на МПС

Застрахователна сума / лимит на отговорност Съгласно КЗ До 20 000 лв. До действителната стойност на МПС
Вид МПС: всякакви      

3. КОЙ ОТ РИСКОВЕТЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ 
СЕ ПОКРИВА? /Моля, отговорете с „ДА“/

ОТГОВОР НА 
ПОЛЗВАТЕЛЯ 

НА ЗАСТРАХО-
ВАТЕЛНА 
УСЛУГА

Предвиденото в КЗ
КЛАУЗА „М“ – 
МИНИМАЛНО 

КАСКО

КЛАУЗА „Р“ – 
„РАЗШИРЕНО 

КАСКО“

КЛАУЗА „К“ 
– „КРАЖБА 
И ГРАБЕЖ“

КЛАУЗА „П“ 
– „ПЪЛНО 

КАСКО“

смърт вследствие злополука 

временна загуба на работоспособност вследствие на злополука 

трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука 

пожар и/или експлозия, възникнал/и в резултат на техническа неизправност 
и/или случайно събитие, по време на покой на МПС и неработещ двигател   

природни бедствия: буря, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и 
мълния, случайно падане на клони, дървета и други предмети; действие 
на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от 
естествено натрупване на сняг и лед

  

пожар и/или експлозия възникнал/и при включване и работа на двигателя 
при престой, както и по време на движение на МПС  

пътнотранспортно произшествие (ПТП) по време на движение  

ПТП на паркинг  

злоумишлени действия на трети лица  

кражба на цяло МПС*  

грабеж на цяло МПС**  

умишлен палеж и взривяване***

4. ЖЕЛАЕТЕ ЛИ РИСКОВЕТЕ ДА СЕ 
ПОКРИВАТ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА: 

/Моля, отговорете с „ДА“/

Съгласно КЗР. България
ЕИП (включва страните от ЕС)

Други държави


