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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се намира в застрахователната полица, Общите и специални условия по застраховка на МПС „Каско“ и предложението-въпросник за сключване на договора, които може да получите още преди сключване на застраховката и представляват
неразделна част от застрахователния договор.

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка на МПС „Каско“ е доброволна имуществена застраховка, по която Застрахователят срещу платена премия се задължава
да поеме риска от ПЪЛНА ЗАГУБА или ЧАСТИЧНА ЩЕТА на застрахованото моторно превозно средство (МПС), причинено от рискове (застрахователни събития), посочени като „Покрити рискове“ в Общите условия на застраховката. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение съгласно условията на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Застраховка на МПС „Каско“ се сключва за застрахователна
сума, която не може да надвишава действителната стойност
на МПС към датата, посочена в полицата за начало на застрахователното покритие. Застрахователната сума представлява
горната граница на отговорността на Застрахователя.

По застраховка на МПС „Каско“ не се застраховат и не се предоставя покритие за:

Тази застраховка покрива рискове, групирани в следните клаузи:
КЛАУЗА „М“ МИНИМАЛНО КАСКО
Природни бедствия (буря, ураган, наводнение, проливен
дъжд, гръм и мълния, и други съгласно Общите условия
на застраховката);
Пожар и/или експлозия, възникнали по време на престой
на МПС и неработещ двигател в резултат на техническа
неизправност и/или случайно събитие.
КЛАУЗА „Ч“ ЧАСТИЧНО КАСКО – всички рискове,
посочени в клауза „М“ и:
Пожар и/или експлозия, възникнали по време на движение на МПС;
Авария, произлязла от сблъскване на МПС помежду им
или с други подвижни и неподвижни предмети;
Пътно-транспортни произшествия;
Злоумишлени действия на трети лица;
Щети от друго пътно превозно средство, животно или
предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.
КЛАУЗА „К“ - КРАЖБА

Повреди в резултат на техническа неизправност;
Липсващи отделни части, оборудване, принадлежности,
горива и масла;
Липсващи или повредени лични вещи и предмети, намиращи се в МПС;
Обезценка, пропуснати ползи, неустойки и други косвени
щети;
Всяко увреждане по детайлите на МПС, което е констатирано при застраховане на автомобила;
Щети, настъпили при управление на МПС от водач без
валидно свидетелство за управление;
Щети, настъпили при управление на МПС от водач, който
е под въздействие на алкохол и/или наркотици;
Щети, причинени от умишлени или с груба небрежност
действия на Застрахования или лицата, които ползват
превозното средство;
Увреждания в резултат на грубо нарушаване на техническите правила за експлоатация на МПС;
Повреди при използването на МПС извън регламентираната пътна мрежа, или в участъци с повишен риск от
увреждане;
Други увреждания и случаи, подробно описани в Общите
условия за застраховка на МПС „Каско“.

Кражба и грабеж на цялото МПС;
Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за
ползване;
Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС.
КЛАУЗА „П“ – ПЪЛНО КАСКО – всички рискове в клаузи
„М“, „Ч“, и „К”.
Други рискове, подробно описани в Общите и специални
условия на застраховка на МПС „Каско“.

Има ли ограничения на покритието?
Покриват се само щети, които са настъпили в рамките на
периода на застрахователното покритие, респ. всички
щети, настъпили извън този период не се обезщетяват;
Застрахователното покритие не започва до изпълнение
на задължението за оглед и заснемане на МПС и до изпълнението на други предписания от Застрахователя;
Застраховка на МПС „Каско“ се сключва за застрахователна сума, която не може да надвишава действителната
стойност на МПС към датата, посочена в полицата за начало на застрахователното покритие. Застрахователната
сума е лимитът на отговорността на Застрахователя;
Покритието е ограничено в рамките на рисковете и изключенията, които са подробно описани в Общите и специални условия на застраховка на МПС „Каско“.

Къде съм покрит от застраховката?
Република България;
Държавите - членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария;
Територията на останалите държави-членки на системата „Зелена карта“, като за тези страни не са покрити рисковете
кражба и грабеж на МПС.

Какви са задълженията ми?
При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;
- да представите изисканите от Застрахователя документи и да окажете съдействие за извършване на оглед и заснемане на
МПС;
- да изпълните дадените указания от Застрахователя относно мерките за предпазване на автомобила – напр. да монтирате
допълнителни средства за защита.

По време на действие на договора:
- да предприемате всички разумни действия за предпазване на застрахованото МПС от вреди;
- да спазвате правилата за движение по пътищата;
- при напускане на МПС да не оставяте в него ключовете, дистанционните управления за алармената система и свидетелството
за регистрация на МПС;
- винаги да заключвате автомобила и да включвате сигнално-охранителната му система;
- да заплатите в срок уговорената застрахователна премия. Ако премията е разсрочена, да заплащате отделните разсрочени
вноски на посочените в полицата падежи;
- да уведомите писмено Застрахователя за всички възникнали след сключването на застраховката обстоятелства относно
застрахованото МПС, които имат значение за риска, включително всяко съществено изменение в ползването и/или
предназначението на МПС, като отдаване под наем, лизинг, използване на МПС за таксиметрова дейност и други.

При настъпване на застрахователно събитие:
-

да запазите увреденото МПС във вида му непосредствено след застрахователното събитие;
да уведомите писмено Застрахователя, в срокове, описани в Общите условия на застраховката;
да предоставите МПС за оглед преди отстраняване на щетите;
да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие
и размера на щетите.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия за застраховка на МПС „Каско”.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователната премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията трябва да
бъде платена при сключването на застрахователния договор, но не по-късно от датата, посочена за начало на застрахователното покритие, освен ако не е уговорено друго в полицата. При договорено разсрочено плащане на застрахователната
премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде заплащана най-късно на датата, която е посочена в застрахователната полица като падеж на съответната вноска. Ако съответната разсрочена вноска не бъде платена до датата на нейния
падеж, Застрахователят упражнява правото си да прекрати договора в 00,00 часа на шестнадесетия ден от падежа.
Застрахователната премия може да се плати в брой или по банкова сметка на Застрахователя, в брой или по клиентската
сметка на застрахователния посредник.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата и часа, посочени в полицата за начало, но при условие,
че е платена дължимата застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане), изпълнени са условията за
оглед и заснемане на МПС от посочено от Застрахователя лице и са монтирани изисканите от Застрахователя сигнално-охранителни и/или допълнителни системи, и устройства за защита, когато такова изискване е поставено в застрахователната
полица. Застрахователното покритие изтича в 23.59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или на деня на предсрочното му прекратяване.

Как мога да прекратя договора?
Застраховка на МПС „Каско“ може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие до Застрахователя съгласно Общите условия по застраховката. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия, Застрахователят има право на премията за изтеклата част от договора, като връща на Застраховащия само частта
от премията за неизтеклата част, но намалена с административните разходи за издаването на застрахователната полица. В
случай, че по застраховката е изплатено или предстои да се изплати застрахователно обезщетение (независимо от неговия
размер), Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и за неизтеклата част от застраховката.

