
 

О Б Щ И   У С Л О В И Я   НА  
З А С Т Р А Х О В К А „А С Е Т   У Д О Б С Т В О“ 

за застраховане на финансови загуби вследствие 
КРАЖБА ИЛИ ЗАГУБА НА БАНКОВА КАРТА, ИЗДАДЕНА ОТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

ЗАД „Асет Иншурънс” АД притежава Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден с Решение № 403 – ОЗ/16.04.2014 г. на Комисията за 

финансов надзор. Седалището и адресът на управление на Застрахователя са: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров 81-83. 

Нашият адрес за обслужване на клиенти и кореспонденция е: гр. София 1303, район Възраждане, ул. Шар планина 33. Телефон за контакти:  

0700 12 077.  Информация относно платежоспособността и финансовото състояние на Застрахователя е достъпна на адрес: http://www.assetins.bg 

 

ВАШИТЕ ПРАВА 

В качеството си на ползвател на застрахователна услуга можете да подавате жалби срещу всяко действие/бездействие на Застрахователя. Жалбата се 

адресира до Застрахователя, като в същата изрично се посочва подател и номер на полицата/номер на щетата, по която се подава. Застрахователят 

регистрира всяка постъпила жалба в регистър „Жалби“ с входящ номер и дата на постъпване. По всяка отделна жалба, Застрахователят е длъжен да се 

произнесе в срок до един месец от постъпването й. 

Можете да се запознаете с Вътрешните правила за организацията на дейността по уреждане на застрахователни претенции на ЗАД „Асет Иншурънс” АД 

на интернет адрес: http://www.assetins.bg. 

Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу Застрахователя пред Комисия по финансов надзор, която отговаря 

за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1000, ул. "Будапеща" № 16, както и пред други държавни органи. На разположение 

на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове в Република България.  

В случай на неразрешен спор със Застрахователя всеки потребител на застрахователни услуги може да се обърне и към Секторната помирителна комисия 

за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество чрез подаване на заявление в писмена форма до 

Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 588; e-mail: adr.ins@kzp.bg. 

 

ЗАСТРАХОВАЩ/БАНКА 
Застраховащ по Групова полица „АСЕТ УДОБСТВО“ е „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, ЕИК 000694329, със седалище град София 1303, район 

Възраждане, бул. Тодор Александров № 81-83. 

 
1. Определения: 
Определени думи и изрази в тези Общите условия имат специфично значение. С това си специфично значение думите и изразите са използвани и ще 
бъдат използвани навсякъде в Общите условия: 

„Оправомощен ползвател” е физическо лице, на което e издадена и предоставена за ползване Банкова карта (кредитна или дебитна) по сметката на 
Титуляря, с което се сключва самостоятелен договор. Когато титулярят на сметката е юридическо лице, оправомощен ползвател на платежната карта е 
конкретно физическо лице – законният представител на титуляря, негов служител или друго изрично овластено за целта лице. 
„Титуляр” е физическо, юридическо лице или едноличен търговец, на името на което е открита картовата разплащателна сметка в Банката, по която е 
издадена Банкова/и карта/и (кредитна или дебитна) на основание сключен договор. 
„Групова полица“ - груповия застрахователен договор, който ще бъде сключен между Застрахователя и Застраховащия, към който кандидатите за 
застраховане се присъединяват съгласно процедура, описана в Груповата полица и Общи условия към нея. 
„Застрахователен сертификат“ – индивидуалният документ, удостоверяващ сключената застраховка, който Банката е упълномощена от Застрахователя 
да издава на Застрахованите лица, съдържащ покритите рискове, избраният Вариант на покритие и застрахователната премия, начална и крайна дата на 
периода на застрахователно покритие. При условие, че е платена застрахователната премия Застрахователният сертификат е валиден и за следващия 
период на застрахователно покритие от 12 календарни месеца.  
„Заявление за присъединяване“ – документът, изхождащ и подписан от Оправомощения ползвател, изразяващ неговото изрично желание да бъде 
застрахован при условията на Груповата полица и Общите условия.  
„Вариант на покритие“ – всеки от вариантите – Вариант I, Вариант II и Вариант III, в които са дефинирани различните прагове на застрахователните 
суми (лимита на отговорност на Застрахователя) по отношение на всеки от покритите рискове по застраховката. В Заявлението за присъединяване 
Оправомощеният ползвател посочва избраният от него Вариант на покритие.  
„Застраховано лице“ или „Застрахован“ - Оправомощен ползвател, който е присъединен (или се присъединява) към Груповата полица, посредством 
подписване на Заявление за присъединяване, овластен да се разпорежда с Банковата карта съобразно закона, индивидуалния договор за издаване и 
обслужване на банкова карта с Банката и приложимите към него общи условия, както и Титулярят - в случаите в които Титулярят и Оправомощеният 
ползвател, подписал Заявлението за присъединяване, не са едно и също лице. Правата на Застрахованите лица, произтичащи от Груповата полица, 
възникват след заплащането на застрахователната премия. 
„Банкова карта“ – платежна кредитна или дебитна карта, издадена от Банката на Оправомощен ползвател. 
„Застрахована карта“ – Банкова карта, която е застрахована при условията на Груповата полица и за която е платена застрахователната премия. 
„Застрахована вещ“ е предмет (движимо имущество), с покупна стойност над 100 лв., за срок от 30 календарни дни след датата на закупуването му, при 

условие, че неговата цена е платена частично или изцяло със Застрахованата карта, предназначено за употреба от Застрахованото лице. 

Идентификацията на Застрахованата вещ и датата на покупката задължително трябва да са отразени в договор за покупко-продажба и/или 

разходооправдателен документ.  

За целите на тази застраховка, следните стоки не се дефинират като Застраховани вещи: живи животни; растения; пари в наличност; пътнически чекове; 

билети за пътуване; билети за театър, концерт или други представления; ценни книжа и менителнични ефекти; бижута и скъпоценни камъни; хранителни 

продукти, напитки и други, подлежащи на бързо разваляне стоки; предмети на изкуството и антики; мостри; тютюневи продукти; горива; лекарства, оптични 

продукти, медицинско оборудване и инструменти; услуги; стоки, продавани на части или принадлежности за тях; стоки, придобити незаконно; ръчно 

изработени стоки; мобилни телефони; превозни средства с две или повече колела; лодки и въздухоплавателни апарати, включително части, 

принадлежности и екипировка, необходима за действието или управлението на същите. 

„Лични документи“ са всички или някои от следните официални документи, издадени на Застрахованото лице: лична карта, паспорт и свидетелство за 

управление на моторно превозно. 

„Кражба“ е отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго, без негово съгласие, като извършителят има намерение противозаконно да 

присвои вещта. 
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„Кражба чрез взлом“ е Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот 

и/или чрез отваряне, разрушаване или повреда на заключващо устройство. 

„Грабеж“ е отнемане на чужда движима вещ от владението на друго лице, като извършителят има намерение противозаконно да я присвои и за целта 

употреби сила или заплашване. 

2. Предмет на застраховката.
С оглед на Груповата полица, сключена между Застрахователя и Банката, съгласно тези Общи условия и указаното в Застрахователния сертификат, при 
условие че е платена застрахователната премия, Застрахователят предоставя на Застрахованите лица, следните застрахователни покрития: 
„Злоупотреба с изгубена/открадната Банкова карта“, Изгубени/откраднати лични документи“, „Изгубени/откраднати ключове“ и „ „Грабеж или Кражба чрез 
взлом на Застрахована вещ“. 

3. Покрити рискове
3.1. ЗЛОУПОТРЕБА С ИЗГУБЕНА / ОТКРАДНАТА БАНКОВА КАРТА 
Застрахователят покрива до лимита на отговорност, посочен в Застрахователния сертификат, финансови загуби представляващи пряк резултат от 
неправомерно дебитиране (вкл. теглене на пари в брой и/или разплащания) на открадната или изгубена Застрахована карта, извършено от трети лица 
през периода на индивидуално застрахователно покритие, които са настъпили: 
а. след началната дата на застрахователно покритие, посочена в Застрахователния сертификат, при условие че е платена застрахователната премия, и  
б. от момента на изгубването или Кражбата/Грабежа/Кражбата чрез взлом (удостоверени с надлежен документ от компетентен правоохранителен орган) 
до момента на регистриране при Банката на искане за блокиране на Застрахованата карта. Застрахователното покритие обхваща само преките и 
непосредствени загуби, които са настъпили в рамките на: 
  - не повече от 72 часа преди момента на депозиране на искане за блокиране на Застрахована карта – по отношение на дебитни Банкови карти, и 
  - не повече от 24 часа преди момента на депозиране на искане за блокиране на Застрахована карта – по отношение на кредитни Банкови карти. 
3.2. ИЗГУБЕНИ/ОТКРАДНАТИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ 
В случай на изгубване или Кражба/Грабеж/Кражба чрез взлом на личните документи, заедно със Застрахованата карта, Застрахователят възстановява, 
до лимита на отговорност, посочен в Застрахователния сертификат, разходите, направени от Застрахования за преиздаване на изгубените/откраднати 
лични документи. 
Лични документи са: всички или някои от следните официални документи, издадени на Застрахованото лице: лична карта, паспорт и свидетелство за 
управление на моторно превозно. 
3.3. ИЗГУБЕНИ/ОТКРАДНАТИ КЛЮЧОВЕ 
Застрахователят възстановява, до лимита на отговорност, посочен в Застрахователния сертификат, разходите, направени от Застрахованото лице за 
подмяна на ключове (вкл. брави), изгубени или откраднати заедно със Застрахованата карта – ключове от жилище, офис, превозни средства (личен или 
служебен автомобил) и/или банков сейф на Банката, чиито собственик, наемател или ползвател е Застраховано лице. 
3.4. ГРАБЕЖ ИЛИ КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ НА ЗАСТРАХОВАНА ВЕЩ 
В случай на отнемане на Застрахована вещ, чрез Грабеж или Кражба чрез взлом, Застрахователят ще възстанови, до лимита на отговорност, посочен в 
Застрахователния сертификат, сумата, платена за закупуване на вещта. 
По това покритие се застраховат новозакупени със Застрахованата карта вещи с покупна стойност над 100 лева, за срок от 30 дни, считано от датата на 
покупката. 
В случай, че цената на Застрахованата вещ е заплатена частично със Застрахованата карта, Застрахователят ще възстанови разходите на 
Застрахованото лице до размера на частта от цената, платена със Застрахованата карта. 
Когато Застрахованата вещ е част от артикули в чифт/комплект, при условие че в резултат на Грабежа и/или Взломната кражба, въпросните артикули не 
могат да се ползват и не могат да бъдат възстановени поединично, ако са налице достатъчно доказателства за това, застрахователното покритие се 
простира върху чифта/комплекта, в рамките на лимита, посочен в Застрахователния сертификат. 

4. Териториален обхват.
Застрахователното покритие, предоставяно на Застрахованите лица е валидно в цял свят. 

5. Застрахователна сума/лимити.
Застрахователната сума е определена в български лева и представлява посочената в Застрахователния сертификат горна граница на отговорността на 
Застрахователя, в зависимост от избрания от Застрахованото лице Вариант на покритие. 

6. Застрахователна премия.
6.1. Застрахователната премия се определя за един застрахователен период, който е 1 (една) година, съгласно тарифа на Застрахователя, в зависимост 
от включените в Груповата полица застрахователни рискове, застрахователни суми, и други съществени за оценката на риска обстоятелства, които са 
съобразени във Вариантите на покритие.  
6.2. Премията по застраховката се определя и заплаща в лева, като към нея се начислява дължимият съгласно Закона данък върху застрахователните 
премии, и се посочва в Застрахователния сертификат. 
6.3. Индивидуалното застрахователно покритие влиза в сила при платена застрахователна премия. 
6.3.1. Оправомощеният ползвател предоставя в Заявлението за присъединяване съгласие за директен дебит от сметката по банковата карта. Общо 
дължимата сума по застраховката, в това число годишната застрахователна премия и данъкът върху премията, дължим съгласно Закона за данък върху 
застрахователните премии, се събира от Банката автоматично, при издаване на Застрахователния сертификат и при подновяването на периода на 
застрахователно покритие.  
6.3.2. При наличие на платена премия, застрахователното покритие се подновява автоматично за следващ период от 12 календарни месеца, в рамките 
на срока на валидност на Застрахованата карта. 

7. Присъединяване към Груповата полица.
7.1. Всеки Оправомощен ползвател може да бъде приет за застраховане при условията на Груповата полица след подписване на Заявление за 
присъединяване и заплащане на застрахователна премия.  
7.2. В случаите, когато Оправомощеният ползвател и Титулярят са различни лица, Титулярят на картовата сметка се счита за Застраховано лице по 
отношение на покритите рискове Злоупотреба с изгубена/открадната Банкова карта и/или Грабеж или Кражба чрез взлом на Застрахована вещ. 
7.3. Банката издава на Застрахованите лица по т. 7.1 Застрахователен сертификат с покритите рискове, избраният Вариант на покритие и 
застрахователните суми, начална и крайна дата на периода на застрахователно покритие. Застрахователното покритие по Застрахователния сертификат 
влиза в сила след заплащане на дължимата премия. 
7.4. В случаите по т. 7.2, правата на Титулярите се удостоверяват в Застрахователния сертификат чрез посочването им в графата „Титуляр на картова 
сметка“. По тяхно искане Банката им издава отделен Застрахователен сертификат. 
7.5. Банката носи отговорност за своевременното уведомяване на Застрахователя за присъединяване на Застраховани лица към Груповата полица. 
7.6. Застрахователят е упълномощил Банката да издава Застрахователните сертификати по Груповата полица. 
7.7. Вариантът на индивидуалното застрахователно покритие по отношение на всяка Застрахована карта - Вариант I, Вариант II или Вариант III - се посочва 
от Оправомощения ползвател в Заявлението за присъединяване и се възпроизвежда в Застрахователния сертификат.  
7.8. На основание чл. 344 от Кодекса за застраховането писменият акт, оформящ сключената застраховка, се състои от следните документи: Заявлението 
за присъединяване, подписано от Застрахованото лице, ведно със Застрахователния сертификат, издаден от Банката и тези Общи условия, приемането 
и съгласието с които е удостоверено от Застрахованото лице чрез полагане на неговия подпис.  

8. Период на застрахователно покритие, автоматично подновяване. 2 



8.1. Груповата застрахователна полица е с неопределен срок и влиза в сила от датата на сключването й. 
8.2. Периодът на индивидуално застрахователно покритие, през който Застрахователят носи риска по отношение на застраховката на съответното 
Застраховано лице е посочен в Застрахователния сертификат.  
8.3. Началото на индивидуалното застрахователно покритие започва в 00.00 часа на датата, следваща деня в който е подписано Заявлението за 
присъединяване от Оправомощения ползвател и е издаден Застрахователния сертификат. Застрахователното покритие по всеки Застрахователен 
сертификат, влиза в сила след заплащането на първата годишна премия.  
8.4. Първият период на застрахователно покритие е 12 (дванадесет) последователни месеца от началната дата по т. 8.3 и изтича в 24.00 часа на крайната 
дата, посочена в Застрахователния сертификат. 
8.5. Периодът на индивидуално застрахователно покритие се подновява автоматично за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца, в рамките на срока 
на валидност на Застрахованата карта, ако е платена застрахователната премия.  
8.6. При условие, че до 15 дни след крайната дата, посочена в Застрахователния сертификат не е платена застрахователната премия за автоматично 
подновяване на застрахователното покритие, същото се прекратява в 24.00 часа на крайната дата. 

9. Прекратяване на индивидуалното застрахователно покритие. 
Индивидуално застрахователно покритие се прекратява в следните случаи: 
9.1. При настъпване на покрит риск, освен ако е настъпило единствено застрахователното събитие Грабеж или Кражба чрез взлом на Застрахована вещ. 
9.2. При изтичане периода на индивидуално застрахователно покритие, при условие, че то не е подновено. 
9.3. Без неустойки или други разноски индивидуалното застрахователно покритие се прекратява и не подлежи на автоматично подновяване с едномесечно 
писмено предизвестие от Застрахователя до Застрахования, както и обратното. Прекратяването по предходното има сила от края на текущия 
застрахователен период. 
9.4. По взаимно съгласие между Застрахователя и Застрахования. 
9.5. При прекратяване на договора за издаване и обслужване на Застрахована карта, при закриване на свързаната с картата банкова сметка, при Кражба, 
загубване, унищожаване или изтичане на срока на Застрахованата карта. 
9.6. При прекратяване на Груповата полица се прекратява автоматичното подновяване на застрахователното покритие. В случаите по предходното 
изречение индивидуалното застрахователно покритие остава в сила до изтичането на текущия застрахователен период.  
9.7. В други случаи, предвидени в Общите условия или приложимия закон.  
9.8. При предсрочно прекратяване на индивидуалното застрахователно покритие Застрахователят задържа частта от премията, отговаряща на 
използваната част от покритието, и направените аквизационни и административни разходи. 

10. Уведомление за настъпила щета и изплащане на обезщетение.

10.1. За да получи застрахователно обезщетение, Застрахованото лице (или негов представител) е длъжно след установяването/узнаването на 

злоупотребата със Застрахованата карта, Кражбата или изгубването на Застрахованата карта: 

10.1.1. да блокира незабавно банковата карта чрез уведомление на посочените от Банката телефони и/или в банков клон/офис; 

10.1.2. да уведоми незабавно Банката и/или Застрахователя на посочените в Застрахователния сертификат и/или Общи условия телефони; 

10.1.3. да уведоми незабавно Застрахователя и Банката при установяване на неправомерно дебитиране на картовата сметка; 

10.1.4. да уведоми незабавно компетентните органи, вкл. полицейско управление, за настъпилото събитие, а ако заедно с банковата карта са откраднати 

или изгубени и лични документи или ключове, в уведомлението следва това да е изрично посочено. 

10.2. В случай на Кражба чрез взлом или Грабеж на Застрахована вещ, срокът за уведомяване на Застрахователя на посочените в Застрахователния 

сертификат и/или Общи условия телефони е до 24 часа от узнаването/настъпването на съответното застрахователно събитие. 

10.3. Формулярът за уведомление при щета се подава до Банката/Застрахователя в срок от 14 календарни дни от установяването/узнаването за 

събитието. 

10.4. Към Формуляра за уведомление при щета Застрахованите лица представят следните документи: 

o надлежен документ за образуване на производство от компетентния правоохранителен орган в случай на кражба на Застрахована карта, или

Кражба чрез взлом или Грабеж на Застрахованата вещ, или Уведомление с входящия номер на съответния правоохранителен орган в случай

на изгубване на Застрахованата карта и/или лични документи/ключове;

o банкова справка за движението по сметката на Застрахованото лице, удостоверяваща сумата, датата и часа на извършване на картовите

транзакции, за които се твърди, че са резултат от измамни действия;

o копие на преиздадените лични документи и подменените ключове и брави, придружени с документи, доказващи платените такси и суми;

o в случай на Кражба чрез взлом или Грабеж на Застрахована вещ се представя съответния договор за покупко-продажба и/или

разходооправдателен документ предмет, удостоверяващи покупната стойност (и заплащането й чрез Застрахована карта) и датата на

закупуване на вещта.

10.5. Застрахователят, при съобразяване на разпоредбите на Кодекса за застраховането, има право да изиска и получи и други документи, и/или 

материали, извън посочените по-горе, които пряко или косвено се отнасят до събитието и са необходими за установяване размера и основанието на 

претенцията. 

10.6. Застрахователят ще бъде в правото си да забави изплащането на обезщетение, ако има съмнения относно правото на Застрахованото лице да го 

получи, до получаване на необходимите доказателства за противното. Ако е започнало наказателно или административно производство по повод или във 

връзка със застрахователното събитие или със застрахователното правоотношение, срещу Застрахованото лице, както и в случаите на гражданскоправен 

спор пред съд, който засяга застрахователното правоотношение или изплащането на обезщетение, Застрахователят има право да отложи плащането до 

приключване на производствата, с влязъл в сила надлежен акт. 

10.7. Ако претенция за застрахователно плащане е измамлива, всички обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а лицето, осъществило тези 

действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство. 

Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у представители или служители 

на Застрахователя относно настъпването на застрахователното събитие, размера на дължимото обезщетение или други обстоятелства, които са от 

значение за възникване на правото да се получи застрахователно обезщетение. 

10.8. Застрахователят определя размера на обезщетението на основание представените доказателства и до посочените лимити на отговорност. 

10.9. Застрахователят, в срок до 15 (петнадесет) дни от представянето на доказателствата за установяване на основанието и размера на претенцията, 

включително и на допълнителните доказателства, изискани съгласно Кодекса за застраховането, изплаща застрахователно обезщетение или мотивирано 

отказва плащане, като уведомява лицето, претендиращо обезщетение относно причините за отказа за цялостно или частично плащане. 

10.10. Плащането на застрахователното обезщетение се извършва по банков път, по предварително посочена писмено от Застрахованото лице банкова 

сметка. 

10.11. В случай че Застрахованото лице не изпълни свое задължение по тези Общи условия, Застрахователят има право да измени условията на 

застраховката, да я прекрати предсрочно, да намали или да откаже обезщетение. 

11. Общи изключения: 

От застрахователното покритие се изключват загуби, които: 
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11.1. произтичат от каквито и да е умишлени действия от страна на Застраховано лице, действия или бездействия на негови свързани лица по смисъла 

на Кодекса за застраховането, или които са причинени от съпруг, от лице живеещо във фактическо извънбрачно съжителство със Застрахованото лице, 

от роднини по права линия и по съребрена до четвърта степен включително;  

11.2. произтичат пряко или непряко от война или тероризъм; 

11.3. са възстановени на Застраховано лице, което е ангажирало отговорността на и е получило възстановяване от: 

А. лице или търговец, което приема банковите карти на Банката;  

Б. Банката, всяка друга финансова институция, (система/организация за банкови карти) или клирингова къща, представляваща Банката или която е 

представлявана от Банката; 

В. друго трето лице. 

11.4. произтичат от банкови карти, които са издадени, без да има подадено заявление до Банката по съответния ред, освен в случаите на подновяване 

или преиздаване на вече издадена от Банката Застрахована карта; 

11.5. са причинени от действие или бездействие от страна на служител или представляващ Банката, което се квалифицира като престъпно; 

11.6. са непреки или последващи; 

11.7. са настъпили преди началната дата на застрахователното покритие, отбелязана в Застрахователния сертификат или не бъдат установени в рамките 

на срока; 

11.8. произтичат пряко или непряко от ядрена реакция или радиация; 

11.9. произтичат пряко или непряко от природни бедствия; 

11.10. произтичат пряко или непряко от Кражба чрез взлом на намираща се в моторно превозно средство Застрахована вещ, която е била оставена на 

видно място; 

11.11. произтичат от ембарго, конфискация, запориране или разрушаване по заповед на правителството или друг държавен орган. 

12. Специфични изключения. 

Освен в посочените в т.10 на тези Общи условия случаи, Застрахователят не изплаща обезщетение за щети по покрития риск по “Грабеж или Кражба чрез 

взлом на Застрахована вещ” за: 

12.1. Кражба на или от моторно превозно средство; 

12.2. вещи, които не са собственост на Застрахованото лице; 

12.3. вещи, оставени без надзор, на леснодостъпно за трети лица място, и които не са били намерени впоследствие; 

12.4. загуби от лишаване от възможност за ползване на вещите, загуби от обезценка, загуби на доход, наем или печалба и всякакви други пропуснати 

ползи (косвени вреди). 

13. Регрес.
13.1. Застрахователят встъпва в правата на Застрахованото лице по отношение на трети лица, отговорни за причинените загуби, до размера на 
изплатеното обезщетение. При необходимост и/или искане от страна на Застрахователя, Застрахованото лице се задължава да съдейства на 
Застрахователя при разследването, оценяването, завеждането на иск, както и се задължава да:  
а) гарантира изпълнението на всички права на Застрахователя, които същият има срещу лица, отговорни пред Застрахования;  
б) осигурява присъствието си при даване на показания, изслушвания на страните, разглеждане на дела; и  
в) осигурява и предоставя доказателства и свидетели. 
13.2. Отказът на Застрахованото лице от правата му срещу лицата, носещи отговорност за причинените вреди, няма действие спрямо Застрахователя. 

14. Други условия. 
14.1. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Застрахователят и Банката уведомяват потребителите на застрахователни услуги, че: 

а. са вписани като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни; 

б. предоставените от тях лични данни се използват за целите на: сключването и изпълнението на застрахователните договори и реализация на 

законните права и интереси във връзка с договорите; 

в. при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството 

“обработващ лични данни” по смисъла на §1, т.3 от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната 

платежоспособност и платежоготовност; на трети лица за нуждите на директния маркетинг; на трети лица, институции или организации в случаите, когато 

разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните; 

г. предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание да бъде отказано да се 

сключи договор или да се предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не дава възможност да бъде извършена обективна оценка на 

риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законни интереси на Банката и/или Застрахователя; 

д. всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД. 

14.2. В случай че в полза на Застрахованото лице съществуват други застраховки със същите покрития, както са посочени в Застрахователния сертификат, 

то в случай на застрахователно събитие, Застрахователят отговаря в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по отделното покритие по тази 

застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки и не повече лимита за съответното покритие.  

14.3. Приложим към застраховката и тези Общи условия е Кодексът за застраховането и относимите разпоредби на действащото българско 
законодателство. Всички спорове, възникнали между страните, отнасящи се до тълкуването, съдържанието, недействителността и изпълнението на тази 
застраховка, независимо дали възникват преди или след прекратяването й, нерешени по взаимно съгласие на страните, следва да отнесат за решаване 
от компетентния български съд. 

Тези Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД “Асет Иншурънс” АД на 27 април 2016 г. и са в сила от 1 май 2016 г. 
ЗАД „Асет Иншурънс“ АД 

Предал: .....................................................................................................................          ................................................ 
  (три имена)             (подпис) 

Днес ................................... г., долуподписаният/ата .............................................................................................................................................. 
 (три имена) 

получих подписан екземпляр от настоящите Общи условия и съм съгласен/а с тях. 

Приел:  .............................. 
 (подпис) 
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