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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна ин-
формация за продукта се намира в застрахователната полица, „Общите условия на застраховка „Злополука и заболяване““ и Специ-
ални условия по застраховка „Злополука на местата в МПС“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които 
представляват неразделна част от застрахователния договор.   

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Злополука на местата в МПС“ е доброволна застраховка, предмет на която са животът, здравето и работоспособността 
на физическите лица (водач и/или пътници) в МПС. Застраховат се всички места в свидетелството за регистрация на МПС, включи-
телно и мястото на водача. При настъпване на покрит по полицата риск, Застрахователят изплаща на ползващите се лица суми или 
възстановява разходи до лимита на отговорност за съответния риск.

Какво покрива застраховката?
Застраховката се сключва за застрахователна сума, 
договорена между страните. Застрахователната сума 
представлява горната граница на отговорността на 
Застрахователя и служи като основа за изчислява-
не на застрахователните обезщетения. Вписаната в 
застрахователната полица застрахователна сума за 
едно място е еднаква за всички места в МПС. Застра-
ховката се сключва за следните рискове:  

 Смърт вследствие злополука; 

 Трайна загуба на работоспособност вследствие  
злополука; 

 Временна загуба на работоспособност вслед-
ствие злополука;

 Медицински разноски вследствие злополука.

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не изплаща обезщетения за:

 Събития, настъпили преди началото или след из-
тичане на периода на застрахователно покритие; 

 За събития, които не са в резултат на ПТП с учас-
тието на застрахованото моторно превозно сред-
ство; 

 При управление на МПС от неправоспособен во-
дач с изключение на учебни автомобили, упра-
влявани от обучаващи се лица в присъствието на 
правоспособен инструктор;

 При управление на МПС от водач, който е под 
въздействието на алкохол, наркотици, опиати, 
стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества и 
др. подобни, в това число лекарствени средства, 
които са противопоказни за шофиране;

 При участие на МПС в драг или стрийт рейсинг, 
офроуд, и др. подобни; 

 При участие в тренировки и състезания с МПС, 
освен ако не е уговорено друго. 

Има ли ограничения на покритието?
 Не се допуска застраховане на част от местата;

 Ако се установи, че в момента на злополуката са 
пътували повече лица (включително шофьора 
и децата), отколкото са застрахованите места, се 
изплаща пропорционално намалена сума в зави-
симост от броя на застрахованите места и броя на 
пътуващите в МПС лица;

 За МПС със специално предназначение (линейки) 
се застраховат само местата, посочени в регис-
трационния талон; 

 Не се застраховат местата на  мотопеди;   

 При специални условия и след писмено разреше-
ние на ЦУ се застраховат места в триколки и мото-
циклети.

Пълна информация за изключенията и ограничения-
та  може да намерите в Общите условия на Застрахов-
ка „Злополука и заболяване“ и Специалните условия 
на застраховка „Злополука на местата в МПС“.



Къде съм покрит от застраховката?
 Република България, с възможност за разширяване на покритието и за чужбина. 

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите точно и изчерпателно всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска.  

По време на действие на договора:
- да уведомите Застрахователя при промяна на обстоятелствата, които са от значение за риска;
- в случай на промяна на посочения в застрахователната полица адрес незабавно да уведомите Застрахователя.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на събитието и обстоятелствата, 

свързани с него.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия на „Злополука и заболяване“ и 
Специалните условия на застраховка „Злополука на местата в МПС“.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща от Застраховащия еднократно или разсрочено на равни вноски до или на падежите, 
посочени в застрахователния договор. 

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? 
Срокът на застраховката е от 1 ден до 1 година в зависимост от желанието на клиента. 

Периодът на застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен в полицата за начало и изтича в 
23:59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока, при условие че е платена дължимата застрахователна премия.

Застрахователното покритие започва от момента на качване на водача/пътника в застрахованото МПС и приключва при 
слизане от него.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен предсрочно с писмено предизвестие до Застрахователя, ако застра-
ховката е сключена за срок не по-малък от една година и ако до края на договора остават не по-малко от три месеца. Когато 
застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на Застраховащия, Застрахователят има право на премия-
та за изтеклата част от договора, като връща на Застраховащия само частта от премията за неизтеклата част, но намалена с 
административните разходи за издаване на застрахователната полица. В случай че по застраховката е изплатено или пред-
стои да се изплати застрахователно обезщетение (независимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена 
премия, включително и за неизтеклата част от застраховката.


