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УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ПО ЩЕТИ  
ПО ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ И „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“  

НА МПС В ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО  
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.  Заснемането следва да се извършва при добра осветеност и видимост, като застрахованият обект 
следва бъде в задоволително чист външен вид;

1.2. Всички панорамни снимки се правят на нивото на средната линия на автомобила;
1.3.  Изготвя се достатъчен брой снимков материал в общ план за увреденото превозно средство и в по-

близък план на увредените детайли, който дава максимално пълна представа за състоянието и вида на 
уврежданията.

2. ИЗГОТВЯНЕ НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ

2.1.  Към имейл се прилага снимков материал /вкл. .pdf/ на коректно и изцяло попълнено „Заявление за 
изплащане на обезщетение за вреди на МПС“, удостоверение за ГТП /Годишен технически преглед/ и  
двустранно заснет талон на застрахованото МПС.

2.2. Обзорни снимки на четирите диагонала:
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2.3. Панорамна снимка на увредената зона и детайлна снимка на увреждането:

2.4.  Огледът приключва със заснемане на номер на рама „VIN” и контролно табло на МПС. При възможност 
двигателят да бъде стартиран и да се вижда ясно пълният пробег на МПС „километраж“:

2.5. При увреждане на гуми следва да се заснеме марка /модел/размер/ DOT и дълбочина на протектора:
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2.6.  При увреждане на челни стъкла се запазва процедурата при т. 2.3 „Панорамна снимка на увредената зона 
и детайлна снимка на увреждането“ и също така се заснема техническата информация на стъклото.

3.  ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗГОТВЕНИЯТ СНИМКОВ МАТЕРИАЛ СЕ ИЗПРАЩАТ НА  
e-mail:onlinesupport@armeec.bg 

4.  ЗАД „Армеец“ АД си запазва правото да изиска извършването на контролен оглед от пред-
ставител на застрахователя, преди възстановяването на МПС. За одобрението на прило-
жените документи, снимков материал и приемането на претенцията от Застраховате-
лят ще бъдете уведомени чрез обратна кореспонденция от служител на компанията. 

По всякакви въпроси можете да се обръщате към ЗАД „Армеец”.

Телефон за връзка: 0700 1 39 39 


