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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта се намира в Кодекс за застраховането, Наредба №49 за задължителното застраховане, застрахователната
полица 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 „Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна застраховка, по която Застрахователят срещу платена
премия се задължава да покрива отговорността на Застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването и/или използването на моторно превозно
средство по време на движение или престой. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение съгласно условията, определени в Кодекса за застраховането и Наредба №49 за задължителното застраховане.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Обект на застраховане по задължителната застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването
и/или използването на моторни превозни средства, за
които Застрахованите отговарят съгласно българското
законодателство или законодателството на държавата,
в която е настъпила вредата. При сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите Застрахователят покрива:

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не покрива, съответно Застрахователят не заплаща обезщетение за:
Вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
Вредите, причинени на имуществото на член на семейството на Застрахования;
Вредите, причинени на моторното превозно средство,
управлявано от виновния водач, както и за вредите,
нанесени на имущество, превозвано с това моторно
превозно средство;
Вредите, причинени при използването на моторно
превозно средство за участие в състезания при условие, че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е уговорено друго в застрахователния
договор;
Екологични вреди, представляващи заразяване или
замърсяване на околната среда съгласно Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети;
Вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на
пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
Обезценка на увреденото имущество;
Глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие;
Други изключения, описани в чл. 494 на Кодекса за застраховането.

Неимуществените и имуществените вреди на трети
лица настъпили вследствие на телесно увреждане или
смърт;
Вредите, причинени на чуждо имущество;
Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице;
Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на Застрахования;
Лихви за забава, когато Застрахованият отговаря за
тяхното плащане пред увреденото лице.
Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се сключва за минимална застрахователна сума (лимит
на отговорност) съгласно действащите разпоредби на Кодекса за застраховането към датата на възникване на застрахователното събитие.

Има ли ограничения на покритието?
Покритието е ограничено в рамките на застрахователната сума, която е лимитът на отговорността на Застрахователя;
Покриват се само щети, които са настъпили в рамките на периода на застрахователното покритие, респ.
всички щети, настъпили извън този период, не се
обезщетяват;
Покритието е ограничено в рамките на рисковете и
изключенията, които са подробно описани в Кодекс
за застраховането и Наредба №49 за задължителното
застраховане.

Къде съм покрит от застраховката?
Република България;
Всички държави-членки на ЕС;
Територията на останалите държави-членки на системата „Зелена карта“ – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Конфедерация Швейцария, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора, Турция, Русия, Молдова, Украйна, Беларус, Мароко, Тунис, Израел и Иран.

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.

По време на действие на договора:
- да спазвате правилата за движение по пътищата;
- 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;
- да уведомите писмено Застрахователя при промяна на собствеността на застрахованото МПС в седемдневен срок от датата на прехвърлянето на собствеността.

При настъпване на застрахователно събитие:
- направете необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване на вредите, причинени на имущество;
- незабавно уведомете компетентните органи за контрол на движението по пътищата, когато това е предвидено в нормативен акт;
- в срок от седем работни дни от узнаването уведомете Застрахователя за настъпване на застрахователно събитие;
- не напускайте местопроизшествието до пристигане на компетентните органи – в предвидените от закона случаи, освен в
случаите на необходимост от оказването на спешна медицинска помощ в лечебно заведение;
- не консумирайте алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи – в предвидените от закона случаи;
- предоставете на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция пред вашия Застраховател;
- представете на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие.

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). 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?
Застраховката може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие, отправено до ЗАД „Армеец“. 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.

