
Автомобилна застраховка Каско 

 

 Автомобилна заскраховка Каско, с която срещу платена 

застрахователна  премия предоставя застрахователна защита, покриваща 

частични щети или пълна загуба на моторно превозно средство (МПС), 

както и допълнително извършени разходи, в резултат на настъпили 

застрахователни събития. 

 Обект на застраховката: 

Обект на застраховане са сухопътни превозни средства / без релсови 

превозни средства /, движещи се със собствен двигател и прикачваните 

към тях ремаркета и полуремаркета, предназначени за движение по 

пътищата и снабдени с български регистрационни номера. 
  Застраховат се: моторни превозни средства (МПС), ремаркета и 
полуремаркета с български регистрационни номера (постоянни, временни 
и транзитни), тролейбуси; селскостопански, строителни, 
вътрешнозаводски и други колесни и верижни машини със специално 
предназначение, регистрирани съгласно българското законодателство; 
мотопеди и мотоциклети. 

         Не се застраховат МПС спрени от движение/снети от отчет/, както и 

такива с увредени ключалки, дръжки на врати,счупени стъкла или 

стъклоповдигачи. 

Покрити застрахователни рискове: 

  Застраховката, в съответствие с тези Общи условия, покрива пълна 

загуба или частична вреда/щета  на МПС, вследствие на настъпили 

застрахователни събития от посочените като покрити рискове в 

съответната клауза, настъпили на територията на Република България.  

  За леки и лекотоварни автомобили, товарни автомобили, автобуси и 

влекачи, ремаркета и полуремаркета с български регистрационни номера и 

с обичайно местодомуване в Република България,  застрахователното 

покритие може да включва и покритие  за вреди/щети, настъпили на 

територията на  континент Европа. Избраното от Застрахования покритие 

се посочва изрично в полицата.  

  За останалите МПС (извън посочените в предходната точка) 

покритието може да бъде разширено и за вреди/щети, настъпили извън 

територията на Република България, срещу платена допълнителна премия, 

ако това е договорено между страните и е записано в анекс/добавък към 

полицата.  

   



           Застрахователна сума, действителна стойност и отговорност на 

Застрахователя  

  Застрахователната сума се договаря между Застрахователя и 

Застрахования в лева или чуждестранна валута и не може да надвишава 

действителната стойност  на МПС към датата на сключване на 

застраховката. Тя се записва в застрахователната полица. Когато 

застрахователната стойност е определена в чуждестранна валута, се счита, 

че застрахователната сума към всеки един момент от застраховката е равна 

на левовата равностойност на съответната чуждестранна валута, изчислена 

по централния курс на БНБ за този ден.  

  Действителната стойност на МПС може да бъде равна на цената на 

закупуването му в ново състояние от производител или официален 

вносител.  

  Действителната стойност на употребявано МПС се определя на база 

средна пазарна цена или по цени, приети от Застрахователя за оценка на 

употребявани МПС, със съответни корекции след оглед от упълномощен 

от Застрахователя автоексперт.  

  Действителната стойност на допълнително монтираното оборудване 

се определя на база представени документи за покупко/продажба  със 

съответното овехтяване или по оценка на Застрахователя. 

Стойността на допълнително монтираното оборудване се отразява в 

полицата и не може да надвишава общо 20% от застрахователната сума. 

Отговорността на Застрахователя е до застрахователната сума, но не 

по-висока от действителната стойност на МПС към датата на настъпване 

на застрахователното събитие. Отговорността на Застрахователя за 

допълнителното трайно монтирано оборудване е до определената в 

полицата застрахователна сума за него. 

Ако застрахователната сума е по-ниска от действителната стойност 

на МПС, е налице „подзастраховане”. В този случай обезщетението се 

намалява пропорционално на съотношението между застрахователната 

сума и действителната стойност на МПС към датата на настъпване на 

застрахователното събитие. 

Ако застрахователната сума е по-висока от действителната стойност 

на МПС, е налице „надзастраховане”. В този случай отговорността на 

Застрахователя е до действителната стойност на МПС. 

В случай на изплащане на застрахователно обезщетение след 

отстраняване на вредите/щетите, когато претенцията не е регресна към 

известно трето лице, Застрахователят дозастрахова МПС до 

застрахователната сума посочена в полицата, чрез издаване на добавък за 

дозастраховане.  

Дозастраховане може да се извършва, само за застраховки с 

едногодишен срок, до 2 (два) пъти през срока на действие на договора. 



Дозастраховане не може да се извърши през последните три месеца на 

застраховката. 

Застрахователна премия и начин на плащане 

Застрахователната премия се определя от Застрахователя в 

зависимост от избраната от Застрахования клауза, териториална валидност 

на застраховката, уговореното самоучастие, допълнителни специални 

условия (ако има такива), в лева или чуждестранна валута, в зависимост от 

валутата в която е определена застрахователната сума.  

Застрахователната премия се заплаща  съобразно избрания вариант 

на застраховка - еднократно или разсрочено. В случай, че 

застрахователната сума е определена в чуждестранна валута, премията се 

заплаща в левовата равностойност на същата, определена по централния 

курс на БНБ, валиден за деня на плащането. 

Застрахователния договор няма сила и не поражда действие, ако 

застрахованият не е платил цялата премия или първата вноска на 

уговорената в полицата дата. 

  Пасивна маркировка 

  При сключване и подновяване на застраховка, задължително се 

изисква пасивно маркиране и подновяване на информационно 

обслужване за всички МПС, за които е договорено покритие за Кражба и 

грабеж на цяло МПС и Тотална загуба. 

  При подновяване на застрахователни полици на МПС, които към 

датата на сключване на застраховката се намират временно извън 

територията на Република България, се допуска сключване на 

застрахователната полица без оглед и подновяване на информационното 

обслужване на маркировката. В този случай до момента на извършване 

на оглед и маркировка съгласно изискванията на Застрахователя, 

застрахователното покритие се предоставя единствено за риска „Пътно-

транспортно произшествие". В застрахователната полица в поле 

„Специални договорености" се записва следния текст: „Застраховката 

покрива единствено риска „Пътно-транспортно произшествие" до 

извършване на оглед и подновяване на информационно обслужване на 

МПС съгласно изискванията на Застрахователя". 

  Пасивната маркировка се извършва от фирма-маркировач в 

пунктовете, посочени от застрахователя. Цената за маркировката е за 

сметка на Застрахования и е съгласно ценоразпис на фирмата-

маркировач. 

За МПС, маркирани за предходната година в същата фирма-маркировач 

се изисква подновяване на информационното обслужване. 



  След сключване на застраховка, Застрахования предоставя МПС и 

застрахователната полица в посочения от Застрахователя пункт за пасивно 

маркиране. Служител на фирмата маркировач удостоверява извършването 

на маркировка и подновяването на информационно обслужване, 

посредством полагане на подпис, печат, дата и час върху оригинала на 

полицата. 

Срок на действие на застрахователния договор, прекратяване, 

изменение и прехвърляне  

  Застрахователният договор се сключва за срок, определен в 

полицата, като изрично се посочва началото и края на периода на 

застрахователно покритие. 

  Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на датата, 

посочена за начало на срока на същия, при условие, че е платена цялата 

застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане, 

освен ако страните писмено са уговорили друг начален момент.  

  Застрахователният договор се прекратява: 

- поради изтичане на срока, в 24.00 часа на датата посочена за край на 

застраховката; 

- когато общият размер на изплатените застрахователни обезщетения по 

съответния застрахователен договор достигне 70% от застрахователната 

сума. Договорът се прекратява  в 24.00 часа на датата на която е извършено 

плащането / или последното плащане/. 

- автоматично от 00.00 часа на 16-я ден следващ датата, посочена в 

полицата, на която е била дължима съответната разсрочена вноска, ако не е 

платена някоя от дължимите разсрочени вноски от  застрахователната 

премия и страните не са се уговорили писмено за отлагане на плащането.  

- в деня когато застрахованото МПС е снето от отчет/спряно от движение/ 

от законно оправомощен орган на властта. 

- в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия.  

Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно от 

всяка от страните в случаите когато през време на действие на същия, 

отпадне застрахователния интерес. Застрахователят има право да задържи 

частта от премията, съответстваща на изтеклия срок до неговото 

прекратяване. 

  Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно 

едностранно от Застрахователя без предизвестие, ако Застрахованият/или 

негов пълномощник/ съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоя-

телство, при наличието на което Застрахователят не би сключил застрахо-

вателния договор. В този случай договорът може да бъде прекратен в едно-

месечен срок от узнаването на обстоятелството. Застрахователят задържа 



платените премии и има право да иска плащането им за периода до прекра-

тяването на договора. 

  Ако преди прекратяване на договора е настъпило застрахователно 

събитие Застрахователят отказва изцяло обезщетението, ако неточно 

обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за 

настъпване на събитието.Когато неточно обявеното или премълчаното 

обстоятелство е оказало въздействие само за увеличаване на вредите, 

Застрахователят може да намали обезщетението, съобразно съотношението 

между размера на платената премия и на премията, която трябва да се 

плати според реалния застрахователен риск. 

  Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без 

предизвестие от Застрахования, чрез мотивирано писмено уведомление, 

връщане на застрахователната полица и всички останали документи по 

застраховката, считано от датата на получаването им от Застрахователя. 

  Застрахователен договор, може да бъде  прекратен по всяко време с 

писмено седемдневно предизвестие от Застрахователя, изпратено до 

Застрахования, на адреса на последния посочен в застрахователния 

договор. Договорът се прекратява след изтичане на седмодневния срок от 

получаване на предизвестието.  

  Предсрочно едностранно прекратяване на застрахователен договор е: 

- Когато застрахователният договор се прекратява по искане на Застрахова-

ния, същият  има право на връщане на част от платената застрахователна 

премия, която съответства на неизтеклия срок на договора, само ако не е 

получавал обезщетение, не е предявявал претенция и не предстои да 

получи такова. Частта от премията, която подлежи на връщане,  се 

изчислява като разлика между платената премия и полагащата се такава за 

срок от началото на застраховката до прекратяването ù, изчислена по крат-

косрочната тарифа на Застрахователя; 

- Когато застрахователният договор се прекратява от Застрахователя, 

Застрахованият има право на връщане на част от платената застраховател-

на премия, която съответства на неизтеклия срок на договора. Частта от 

премията, която подлежи на връщане,  се изчислява пропорционално на не-

изтеклия срок от застраховката, като от нея се приспадат 

административните разноски и изплатените или подлежащи на плащане 

застрахователни обезщетения.  

  Застрахователят може да поиска изменението на застрахователния 

договор, ако  Застрахованият/или негов пълномощник/ съзнателно е 

обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което, 

договорът би бил сключен от Застрахователят, но при други условия. Това 

право може да бъде упражнено в едномесечен срок от узнаването на обсто-

ятелството: 

- Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен 

срок от получаване на същото, договорът се прекратява. Застрахователят 



задържа платените премии и има право да иска плащането им за периода 

до прекратяването на договора. 

- Ако преди узнаването на съзнателно обявеното неточно или премълчано 

обстоятелство, при което Застрахователят би сключил договора при други 

условия, настъпи застрахователно събитие, Застрахователят отказва 

изплащане на застрахователното обезщетение, ако обстоятелството е 

оказало въздействие за настъпването на събитието. 

 

  Ако Застрахованият несъзнателно неточно е обявил обстоятелство, 

имащо значение за сключване на застрахователния договор и за 

определяне на риска, за което застрахователят писмено му е поставил 

въпрос, всяка от страните по договора може в двуседмичен срок от 

узнаване на това обстоятелство да предложи изменение на същия: 

- Ако другата страна не приеме предложението в двуседмичен срок от по-

лучаването му, страната отправила предложението, може да прекрати 

договора, за което писмено уведомява другата страна. В този случай, 

Застрахователят възстановява частта от премията, която съответства на 

неизтеклия срок на договора, ако не е изплащано или не предстои 

изплащане на застрахователно обезщетение. 

- Ако преди изменението или прекратяването на договора съгласно пред-

ходния текст настъпи събитие, Застрахователят дължи обезщетение, но 

може да намали същото съобразно съотношението между размера на 

платените премии и премиите, които трябва да се платят за новите ус-

ловия. 

  При промяна на собствеността на МПС застрахователният договор се 

прекратява, считано от момента на нотариалното заверяване на договора за 

промяна на собствеността, а новият собственик не встъпва в правата на 

застрахования. 

  Застрахователят може  по своя преценка да продължи без прекъсване 

действието на застрахователния договор с анекс/добавък/ и прехвърляне на 

правата и задълженията по застрахователния договор, само ако до края на 

застрахователната полица остават повече от 6 месеца, предишният и 

новият собственик са поискали това в седем дневен срок от датата на 

нотариалната заверка на договора за промяна на собствеността с писмена 

молба, към която са приложени оригиналната полица, договора за промяна 

на собствеността, документ, удостоверяващ размера на платените премии и 

МПС е представено за оглед пред Застрахователя. В този случай новият 

собственик встъпва в правата по застрахователния договор, а предишният 

собственик няма право на връщане на премията, съответстваща на неизтек-

лия за него период от застрахователния договор;Новият собственик е 

солидарно отговорен за неизплатената част от премията до датата на 

встъпването. 



Задължения на страните: 

 Застрахованият /или упълномощеното от него лице/ се задължава през 

време на действие на договора: 

- да стопанисва добросъвестно застрахованото МПС и спазва всички пра-

вила за експлоатацията му, да следи и поддържа изправността на 

монтираната сигнално-охранителна или друг вид система за защита и 

пасивната маркировка на МПС; 

- при уговорка за разсрочено плащане на застрахователната премия, да 

внася съответната част от нея, най-късно на датата на падежа, записан в 

застрахователната полица; 

- да уведомява Застрахователя незабавно, след узнаването им за всички 

новопостъпили обстоятелства,  за които при сключване на договора 

Застрахователят писмено е поставил въпрос; 

- да уведомява Застрахователя незабавно за изгубване или кражба на 

свидетелството за регистрация на МПС, ключовете и др. или за нанесени 

вреди/щети, за които не е искано обезщетение по тази застраховка, както и 

за промени в своя постоянен адрес, в регистрационния номер на МПС или 

ако МПС е спряно от движение/снето от отчет/ от законно оправомощен 

орган на властта; 

- да уведоми Застрахователя в седем дневен срок за прехвърляне 

собствеността на МПС;  

-да осигурява достъп на Застрахователя до МПС за проверка на състояние-

то му; 

- да изпълни в срок дадените предписания относно техническата изправ-

ност, безопасността, осигуряването срещу кражба, грабеж и др; 

- в случай на кражба или изгубване на ключовете/заключващото 

устройство/, незабавно да предприеме всички необходими мерки за 

опазване на автомобила от противозаконно отнемане, да подмени за своя 

сметка заключващите механизми, след което да представи автомобила за 

оглед от Застрахователя; 

- да уведоми незабавно Застрахователя, ако през срока на действие на заст-

раховката за същото МПС се сключи друга такава застраховка.  

- при напускане на застрахованото МПС водачът е длъжен да не оставя в 

него ключове(заключващото устройство, дистанционното управление на 

сигнално – охранителната система) и/или която и да е част на свидетелст-

вото за регистрация. Той е длъжен да заключи МПС и включи всички охра-

нителни системи и/или устройства за защита на МПС. 

- при подмяна на маркирани детайли, по каквато и да е причина, да 

маркира  монтираните на МПС нови детайли, като представи на 

Застрахователя доказателства за извършването на новата маркировка. 

- да предостави МПС и съдейства на Застрахователя за извършване на ог-

лед и снимки, след отстраняване на записаните в полицата, предложението 



или талона за маркиране “невъзстановени вреди/щети”, както и  след  

подмяна на представените при сключване на застраховката детайли или 

извършването на ремонтно възстановителни работи по МПС при частични 

вреди/щети, за които застрахователят е платил, предстои да плати или е 

отказал изплащане на застрахователно обезщетение. 

 Застрахованият има право да ползва  застрахованото МПС като 

обезпечение за получаване на банков кредит само със съгласието на Заст-

рахователя.  За целта се сключва анекс/добавък  за изплащането на 

обезщетенията в полза на банката. 

 При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият лично 

или чрез свой представител е длъжен: 

- да изпълни всички задължения, посочени в Закона за движение по пъти-

щата и Кодекса за застраховането; 

- да вземе всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване и огра-

ничаване размера на вредите/щетите  и предотвратяване кражба на 

повреденото МПС; 

- да уведоми незабавно всички компетентни, според вида на 

застрахователното събитие, органи (МВР, службите за противопожарна и 

аварийна безопасност и/или др.), като в случай на ПТП поиска да му бъде 

направена проба за алкохол; 

- при кражба или грабеж на МПС, да уведоми незабавно фирмата, 

извършила пасивно  маркиране, на телефоните посочени в 

застрахователната полица или талона за извършената маркировка. 

-да уведоми Застрахователя в срок до 24 часа от узнаването за настъпване 

кражба или грабеж на МПС, лично или чрез свой  представител, като пода-

де писмено уведомление в най-близката агенция или офис на Застраховате-

ля. При подаване на уведомлението Застрахованият е длъжен да предаде 

оригиналното свидетелство за регистрация на застрахованото МПС,всички 

комплекти ключове/заключващи устройства и др./ и попълни подробно 

предоставеният от Застрахователя Въпросник. Срокът не тече в неработни 

и празнични дни; 

- да уведоми Застрахователя в срок до три дни от узнаване на други застра-

хователни събития, лично или чрез свой представител, като  подаде писме-

но уведомление; 

- да докаже застрахователното събитие, като представи оригиналите на 

всички документи, издадени от компетентните държавни органи и другите 

документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, 

поискани писмено от Застрахователя.  

- да представи документите установяващи, че е собственик на МПС, зас-

трахователната полица, документите за платената премия и всички 

останали документи, които са предвидени в тези Общи условия или 

застрахователят поиска писмено. 



- да представи писмените обяснения на Застрахования и на водача на МПС 

/ако той е различен от Застрахования/ като изложи подробно всички 

обстоятелства за настъпването на застрахователното събитие които са му 

известни; 

- да предостави МПС и съдейства на Застрахователя за извършване на ог-

лед и описание на повредите, както и за допълнителен или контролен ог-

лед, ако това се изисква от последния; 

- да не извършва ремонтно-възстановителни работи по пострадалото МПС 

преди Застрахователят да е огледал и документирал повредите; 

- да предостави МПС и съдейства на Застрахователя за извършването на 

оглед след извършването на ремонтно-възстановителни работи по МПС 

при частични вреди/щети; 

  При настъпване на застрахователно събитие извън територията на 

Република България, Застрахованият е длъжен: 

- да уведоми органите на полицията в страната, на чиято територия е 

станало събитието и да поиска да му бъде издаден документ за това. 

- да уведоми незабавно, при първа възможност, Застрахователя за 

настъпилото събитие и за вида и  размера на нанесените вреди/щети. 

- да изиска застраховката “Гражданска отговорност на автомобилистите” 

на причинителя на вредата/щетата, ако същият има  такава. 

  При настъпване на застрахователно събитие (вреда/щета) по покрит 

по застраховката риск извън територията на Република България, 

Застрахованият има право на ремонт, когато ремонтът е необходим за 

безопасното  придвижване на автомобила до Р. България. Така 

определената сума може да послужи за възстановяването на МПС или ако 

то не е в движение, за транспорт на същото до територията на Република 

България за извършване на необходимия ремонт: 

- видът на вредите/щетите както и направените разходи и техният размер 

се доказват от Застрахования с документ от компетентните органи или 

Двустранен констативен протокол съставен в съответствие с приложимия 

Закон в държавата на произшествието, подробен снимков материал и 

разходо-оправдателни документи. 

- всички направени разходи надвишаващи посочената по-горе сума са 

изцяло за сметка на Застрахования. 

- всички разходи направени във връзка с доказването на застрахователното 

събитие и размера на вредите/щетите,както и разходите за транспортиране 

на МПС до територията на Република България при наличие на тотална 

щета са за сметка на Застрахования.  

  При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят се за-

дължава да: 

- приеме писменото уведомление, приложените документи и образува 

преписка по предявената претенция; 



- извърши оглед и документира повредите по МПС в присъствието на Заст-

рахования или негов представител; 

- извърши оглед на посочен от Застрахования адрес, ако в резултат на нас-

тъпило събитие МПС не може да се придвижва на собствен ход; 

- връчи екземпляр от описанието на вредите/щетите по МПС на Застрахо-

вания или на неговия представител; 

- съобщи писмено на Застрахования какви документи допълнително трябва 

да представи за доказване на претенцията по основание и размер, за изпла-

щане на обезщетението; 

- изплати застрахователно обезщетение на Застрахования в срок до 15 дни, 

считано от датата когато Застрахованият е изпълнил задълженията си за 

представяне на всички необходими документи, включително 

допълнително поисканите писмено от Застрахователя, както и 

задълженията за уведомяване на Застрахователя, и за допускане, и 

извършване на оглед на застрахованото имущество;  

-уведоми писмено Застрахования при отказ за изплащане на обезщетение, 

като изложи конкретните мотиви за своето решение. 

Всички съобщения и уведомления между страните по сключен договор за 

застраховка се правят писмено до съответната агенция или офис на Застра-

хователя, респективно на последния адрес на Застрахования, посочен в 

полицата или писмено съобщен от него.  

Застрахователно обезщетение 

  За изплащане на обезщетение, Застрахованият е длъжен да предяви 

писмена претенция пред Застрахователя в предвидените в тези Общи 

условия срокове.  

  Претенцията се предявява пред агенцията, където е сключен 

застрахователния договор или пред най-близката до мястото на събитието 

агенция на Застрахователя. 

  Претенция за застрахователно обезщетение се предявява от 

Застрахования или изрично упълномощен негов представител след 

представяне на следните документи: 

- документ за самоличност; 

- свидетелство за регистрация на МПС и талон за годишен технически 

преглед;  

- свидетелство за управление на водача участник в събитието заедно с 

контролен талон респ. АУАН, ако контролният талон е отнет; 

- застрахователна полица; 

- талон за маркиране; 

- документ от компетентните органи удостоверяващ събитието:протокол за 

ПТП от пътна полиция – КАТ или констативен протокол (при 

ПТП);служебна бележка от хидро-метеорологичната служба или 

Кмета/негов пълномощник/ на населеното място, в което е настъпило 



събитието (при природни бедствия);служебна бележка от съответното 

звено на службите за пожарна и аварийна безопастност (при 

пожар);служебна бележка от РПУ (при кражба, грабеж и злоумишлени 

действия); 

- двустранен констативен протокол/ДКП/ изготвен в съответствие с 

приложимото право (при ПТП);  

- всички налични ключове/заключващи устройства/ за МПС и устройства 

за управление на алармената система и/или имобилайзера, свидетелството 

за регистрация - част І и част ІІ (при кражба или грабеж на МПС); 

- други документи по искане на Застрахователя, свързани с установяване 

на събитието и размера на вредите, вкл. фактура и/или договор за покупко-

продажба на МПС; 

- попълнени Въпросници/Анкетни листи предоставени от Застрахователя в 

зависимост от застрахователното събитие. 

- при Тотална щета на МПС – документ за прекратяване регистрацията на 

МПС издаден от компетентните държавни органи. 

  Оценката на вредите/щетите и обезщетяването на същите се 

извършва по правилата на Застрахователя.   

  При частични вреди/щети начинът на обезщетяване се договаря със 

Застрахования след подаване на уведомлението за щета  

Допустимите начини на обезщетяване са както следва: 

- по фактури вкл. от сервиз на официален вносител; 

- отстраняване на вредите/щетите в посочен от Застрахователя „доверен” 

автосервиз, като застрахователното обезщетение се изплаща на съответния 

автосервиз; 

- по експертна оценка.  

 Отстраняване на вредите/щетите в посочен от Застрахователя 

автосервиз се извършва след издължаване на застрахователната премия по 

полицата и издаване на възлагателно писмо от Застрахователя до 

съответния сервиз. При самоучастие/франшиз/,подзастраховане или при 

предявени нерегресни претенции при които не е извършено 

дозастраховане във Възлагателното писмо задължително се уточнява каква 

част от ремонта на МПС се поема от Застрахователя и каква от 

Застрахования. 

 Възлагателно писмо не се издава когато Застрахованият не е 

издължил и не желае да издължи разсрочените премии по 

застрахователната полица. В тези случаи Застрахователят изплаща 

застрахователното обезщетение по експертна оценка като от него удържа 

дължимата застрахователна премия.  

 За частични вреди/щети, експертната оценка се изготвя по цени и 

каталози на Застрахователя. При изплащане на обезщетение се прилага 

редукционен коефициент. 

  Застрахователят не дължи обезщетение: 



- Ако Застрахованият не изпълни свое задължение, произтичащо от тези 

Общи условия и/или представи документи с невярно съдържание, имащи 

отношение към МПС, обстоятелствата за възникване на застрахователното 

събитие и/или определяне на застрахователното обезщетение; 

- за детайли, за които е изплатил или предстои да изплати, или е отказал да 

изплати застрахователно обезщетение по предишна претенция и МПС не е 

представено възстановено за оглед; 

- за детайли, които подлежат на пасивна маркировка и които не са били 

маркирани по вина на Застрахования; 

- за “невъзстановени вреди/щети”, записани в застрахователната полица, 

предложението за застраховане или талона за маркиране, които не са 

отстранени;  

- за вреди/щети по МПС, ако същото е използвано по предназначение 

различно от това, което е обявено пред Застрахователя (посочено в 

предложението) при сключване на полицата; 

- за вреди/щети по МПС при управление извън републиканската пътна 

мрежа. Това условие не се отнася за селско –стопанска или горска техника 

и прикачен към такава техника инвентар; 

- ако Застрахованият не е изпълнил задълженията си при настъпване на 

застрахователно събитие за уведомяване на компетентните органи и 

застрахователя в сроковете с цел да попречи на Застрахователя да установи 

обстоятелствата, при които е настъпило събитието, или неизпълнението е 

направило невъзможно установяването им от Застрахователя. 

- Ако застрахованото МПС не е преминало Периодичен технически 

преглед в случаите когато Застрахователят изплаща обезщетение за 

възстановяване на МПС, вследствие настъпило застрахователно събитие 

по тези Общи условия, причинено от повреда поради износване, стареене, 

умора на материала, скрит дефект и др. на агрегат, възел или детайл на 

МПС.   

Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение в пълен размер 

при: 

- вреди/щети, признати само въз основа на декларация на Застрахования и 

без документи, издадени от компетентните държавни органи, 

удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие или без 

Двустранен констативен протокол /ДКП/ за ПТП съставен съгласно 

изискванията на приложимото право. В този случай Застрахованият има 

право да получи обезщетение, само ако МПС се движи на собствен ход, 

щетите са незначителни и общия размер на изплатените по декларация, 

застрахователни обезщетения по застрахователната полица не надхвърля 

10% от  застрахователната сума, но не повече от 3000лв.  

- увреждания на гуми, джанти и тасове. Обезщетениe се изплаща само в 

случаите на ПТП при което са увредени и други основни и неосновни 



детайли, намиращи се в причинно следствена връзка с уврежданията по 

гумите, джантите и тасовете. При гумите обезщетението се определя и в 

зависимост от процента/степента на износване който не може да е по-

малък от 10%; 

- вреди/щети, причинени от дупки или неравности в пътната настилка, 

липсваща или неправилна маркировка, неизправна  пътна сигнализация. В 

този случай размерът на застрахователното обезщетение не може да 

превиши 1000лв. 

- Вреди/щети настъпили в резултат на палеж на МПС.В този случай на 

Застрахованият се изплаща 50% от определеното застрахователно 

обезщетение. 

- Вреди/щети по МПС над десет години от датата на производството, 

когато в следствие на причинени повреди чрез механично въздействие на 

трети лица, вкл.надраскване са предвидени за боядисване над три основни 

детайла на увреденото МПС. В този случай на Застрахованият се изплаща 

50% от определеното застрахователно обезщетение. 

При ползване на цени в чуждестранна валута, същите се 

преизчисляват в левовата равностойност на съответната чуждестранна ва-

лута, определена по централния курс на  БНБ, валиден към датата на 

плащането на обезщетението. 

Обезщетение за пълна загуба(тотална щета), кражба или грабеж на 

цяло МПС по застраховка сключена в чужда валута, се изплаща в левовата 

равностойност на съответната чуждестранна валута, определена по 

централния курс на БНБ, валиден към датата на изготвяне на плащането. 

Застрахователят обезщетява Застрахования за разумните 

транспортни разходи за транспортиране на МПС към Правилата за 

ликвидация и уреждане на претенции, когато поради настъпилото 

застрахователно събитие, то не може да се придвижва на собствен ход, 

както и отделно за разходите, които е направил за ограничаване на 

вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа на добър 

стопанин. 

Общият размер на изплатените обезщетения вкл.признатите 

транспортни разходи и разходи  за ограничаване на вредите не може да 

надвишава застрахователната сума, освен ако разходите са направени в 

изпълнение на писмените указания на Застрахователя. 

От обезщетението Застрахователят има право да прихваща всички 

свои вземания, произтичащи от застрахователните правоотношения със 

Застрахования включително разсрочените застрахователни вноски и 

застрахователните премии при дозастраховане.  

При пълна загуба (тотална щета), вследствие на проявени рискове 

покрити по условията на договора /без рисковете „Кражба” или „Грабеж” 

на МПС/,Застрахователят изплаща обезщетение в размер на 70% от 



застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на МПС 

към датата на настъпване на застрахователното събитие или заменя 

застрахованото МПС с равностойно такова от същата марка, модел и 

техническо състояние. При изплащане на обезщетение в размер на 70% от 

застрахователната сума или действителната стойност на МПС към датата 

на настъпване на застрахователното събитие от размера на обезщетение то 

се приспадат изплатените или предстоящите за изплащане по същата 

полица обезщетения, а увреденото МПС или остатъците от него остават 

собственост на Застрахования. 

  При пълна загуба (тотална щета) вследствие на проявление на риска 

”Кражба на МПС” или „Грабеж на МПС”, Застрахователят може да 

изплати обезщетение  или замени застрахованото МПС с равностойно 

такова от същата марка, модел, и техническо състояние не по–лошо от това 

на откраднатото МПС към момента на застрахователното събитие. Ако 

Застрахователят избере да плати обезщетение, то той изплаща 

застрахователната сума на МПС или остатъка от нея, но не повече от 

действителната стойност на МПС към датата на настъпване на 

застрахователното събитие. 

Преди изплащане на застрахователното обезщетение определено 

като тотална щета, Застрахованият трябва да представи доказателство за 

прекратяването на регистрацията /снемане от отчет/ на МПС от 

компетентните държавни органи. 

След кражба или грабеж на цяло МПС, ако същото бъде намерено 

преди изплащане на застрахователното обезщетение, Застрахованият е 

длъжен да го приеме обратно и да уведоми незабавно Застрахователя за 

това. В този случай Застрахователят не дължи обезщетение за кражба или 

грабеж на цяло МПС. 

 След кражба или грабеж на цяло МПС, ако същото е намерено с нане-

сени повреди, Застрахователят изплаща обезщетение за тях, само ако 

застраховката е сключена по клауза “Пълно каско”. Не се изплаща обезще-

тение за откраднати и липсващи агрегати, възли и детайли; 

 След кражба или грабеж на цяло МПС, ако бъдат открити отделни 

възли, агрегати, купе или рама, стойността им със съответното овехтяване 

се приспада от обезщетението за кражба. Същите се приемат обратно от 

Застрахования и остават негова собственост.  

 Преди изплащане на обезщетение за кражба или грабеж на МПС Зас-

трахованият се задължава да представи нотариално заверено пълномощно, 

по образец на Застрахователя. С това пълномощно, ако МПС бъде открито 

и той не пожелае да получи същото обратно, упълномощава 

Застрахователя да се разпорежда с МПС, включително и като го от-

чуждава. Нотариалното упълномощаване е за сметка на Застрахования. 

Сделките по разпореждане се извършват за сметка на Застрахователя. 



 След изплащане на обезщетение за кражба или грабеж, ако МПС или 

части от него бъдат намерени и върнати на Застрахования, същият е длъ-

жен незабавно да уведоми за това Застрахователя. Застрахованият има пра-

во да получи МПС или намерените части от него, ако в срок до три месеца 

от узнаването заяви това писмено пред Застрахователя. В същия срок той 

трябва да върне на Застрахователя полученото обезщетение (част от него, 

съответстваща на стойността на намерените части от МПС). 

Всички обезщетения се изплащат в български лева. 

Давност и право на регрес 

  Всички права, произтичащи от тази застраховка, се погасяват с изти-

чане на 3 (три) години от датата на настъпване на застрахователното съби-

тие. 

  Ако e причинена вреда/щета по вина на трето лице, Застрахователят 

встъпва в правата на Застрахования срещу него до размера на изплатеното 

обезщетение и направените разноски за неговото определяне: 

- За трето лице не се счита упълномощеният водач на МПС. 

- Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу лице, което е 

възходящ, низходящ или негов съпруг, както и ако принадлежи   към 

домакинството на застрахования, ако същото е действало умшлено. 

- Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя при 

упражняване на правата му срещу причинителя на вредата. 

- Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила 

спрямо Застрахователя при упражняване на неговите регресни права. 

Общи и заключителни разпоредби 

  Всички претенции на Застрахования към Застрахователя се решават 

доброволно, чрез преговори, в дух на сътрудничество и в съответствие с 

настоящите Общи условия и действащото законодателство.  

  Възражения срещу решенията на Застрахователя по предявени 

претенции се подават  пред Централно управление, директно или чрез 

съответната Главна агенция.   

  При непостигане на съгласие по доброволен ред относно претенции 

между страните по тази застраховка, споровете се предявяват пред 

компетентния български съд. 

  Писменото предложение, полицата и добавъците към нея 

представляват съдържанието на застрахователния договор. Документите за 

платените премийни вноски са доказателство за плащане на дължимата от 

Застрахования премия и са неразделна част от договора. 

  Застрахователят може да променя Общите условия и тарифите. За за-

страхователни договори, чиито срок не е изтекъл, тези промени не се при-

лагат, освен с писмено съгласие на Застрахования. 



  Чрез договаряне тези Общи условия могат да бъдат разширявани със 

специални условия, вписани в полицата, и срещу заплащане на допъл-

нителна премия. 

  За неуредените въпроси в тези Общи условия и в застрахователния 

договор се прилага Кодекса за застраховането и останалото приложимо 

гражданското законодателство на Република  България. 

 
  

 

 

 

 
 


