
Àâòîìîáèëíî çàñòðàõîâàíå
Информационен документ за застрахователен продукт

Продукт: „Каско на МПС”

Êàêúâ å òîçè âèä çàñòðàõîâêà?
Застраховка на моторни превозни средства (МПС), собственост на физически и/или юридически лица.

Êàêâî ïîêðèâà çàñòðàõîâêàòà?
Моторни превозни средства (МПС) срещу 
рисковете, групирани в клаузи:

МПС, спрени от движение;
МПС, които практически не са в движение /
повреда в ДВГ, скоростна кутия и др./; 
МПС с увредени ключалки, дръжки на врати, 
счупени стъкла или стъклоповдигачи.

„МИНИМАЛНО КАСКО”
   Пожар и експлозия;
   Природни бедствия;
   Авария на инсталации.
„ЧАСТИЧНО КАСКО”
Включва горепосочените рискове, както и:
   Щети при пътнотранспортно произшествие;
   Щети, нанесени на МПС по време на престой;
   Щети, нанесени на МПС в паркирано       
  състояние;

   Щети при внезапно отваряне на капак или  
   врата на МПС.
„РАЗШИРЕНО КАСКО”
Включва рисковете по Клауза ”Частично Каско”, 
както и:
   Злоумишлени действия на трети лица.
„ПЪЛНО КАСКО”
Включва рисковете по Клауза „Разширено Каско”, 
както и:
   Кражба на цяло МПС;
   Грабеж на цяло МПС;
   Щети на МПС открито след кражба или  
   грабеж;
   Кражба чрез взлом на трайно монтирана в  
   МПС аудио техника, GPS и други.

Êàêâî íå ïîêðèâà çàñòðàõîâêàòà?

война и военни действия от всякакъв вид; 
терористични действия;
атомни и ядрени експлозии, въздействие на 
радиоактивни продукти и замърсявания от 
тях;
загуби от лишаване от възможност за ползва-
не на МПС, обезценка, намаляване на пазарна-
та стойност, престой, пропуснати ползи, 
денгуби, неустойки, загуба на доход или печал-
ба и други косвени вреди;
конфискация, реквизиция, национализация или 
други подобни мерки;
задържане на МПС от съответните държавни 
органи в съответствие с правомощията им;

химически замърсявания, вследствие производ-
ствени или други аварии;
увреждания, причинени от превозвани в МПС 
запалителни, експлозивни, корозиращи, възпла-
менителни или взривоопасни материали или 
вещества;
умишлени злонамерени действия или груба 
небрежност;
измама, опит за измама или заблуда;
неспазване на правилата и нормативните 
изисквания /инструкциите/ на производителя 
или компетентните държавни органи за експло-
атация на застрахованото МПС или на правила-
та за пожаро - техническа безопасност;
проникване или засмукване на вода, кал и др. в 
двигателя; 
увреждания, причинени при товарно – разтовар-
ни операции;
„невъзстановени щети”;
удар от парчета спукана или скъсана гума на 
застрахованото МПС или по допълнително 
монтирани върху него нефабрично произведени 
части /тунинг/;
използване на МПС не по предназначение - за 
изпитания и състезания и други подобни дейнос-
ти;
производствен дефект или дефект от лошо 
качество на ремонта или частите и материали-
те, повреди в резултат на експлоатационни или 
естествени причини;
управление на МПС от водач, употребил алкохол 
над допустимите съгласно приложимия закон 
норми или след употреба на други медикаменти 
или вещества с наркотично или упойващо 
действие;
управление на МПС от водач, който не притежа-
ва свидетелство за правоуправление;
кражба, грабеж или липса на отделни детайли, 
възли, агрегати, инструменти и принадлежнос-
ти на МПС;
кражба на трайно допълнително монтирано в 
МПС аудио, радио и др. подобно оборудване, ако 
няма наличие на взломни действия;
обсебване;
пълна загуба или частична щета на заложено 
МПС, отдадено под наем или на лизинг или 
предоставено на друго лице с упълномощаване 
за ползване, за които правни действия Застра-
хователят не е писмено уведомен в 15 /петнаде-
сет/ дневен срок от извършването им;
пълна загуба или частична щета на багаж, 
лични вещи, стоки, предмети и други товари, 
намирали се в МПС.

Èìà ëè îãðàíè÷åíèÿ íà ïîêðèòèåòî?  
Застраховката не покрива щети, настъпили в 
резултат на:
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Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Каско на МПС”. Моля, имайте 
предвид, че пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в общите условия на 
застраховката, застрахователната полица и останалите приложения към нея.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 
68, ЕИК 030269049 и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност -Решение №1 на Националния съвет по 
застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на 
застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Дружество: 
„Дженерали Застраховане” АД
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г.

Не се застраховат:



Êàêâè ñà ìîèòå çàäúëæåíèÿ?
През време на действие на договора застрахованият е длъжен:

да стопанисва добросъвестно застрахованото МПС и спазва всички правила за експлоатацията му, да следи      
и поддържа изправността на монтираната система за защита;
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 новонастъпили обстоятелства, за 
които при сключване на договора Застрахователят писмено е поставил въпрос;
да уведомява Застрахователя незабавно за изгубване или кражба на която и да е част от свидетелството за 
регистрация на застрахованото МПС, ключове, заключващото устройство /вкл. електронната карта, 
флаш-памет, чипът и други/, дистанционно управление на системата за защита, или за нанесени 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/ по надлежният 
/законоустановен/ ред;
да уведоми писмено Застрахователя в седемдневен срок за прехвърляне собствеността на застрахованото МПС;
да изпълнява в срок дадените от Застрахователя предписания относно техническата изправност, 
безопасността, осигуряването срещу кражба, грабеж и др. на застрахованото МПС;
в случай на кражба или изгубване на ключовете/заключващите устройства /вкл. електронни карти, 
флаш-памет, чипове и други/ и/или дистанционните управления на системата за защита, незабавно да 
предприеме всички необходими мерки за опазване на застрахованото МПС от противозаконно отнемане, да 
подмени за своя сметка заключващите механизми, след което да представи МПС за оглед от Застрахователя;
при напускане на застрахованото МПС да не оставя в него ключове/заключващи устройства /вкл., електронни 
карти, флаш-памет, чипове и други/, дистанционните управления на системата за защита и/или която и да е 
част на свидетелството за регистрация;
да предостави МПС и съдейства на Застрахователя за извършване на оглед и снимки, след отстраняване на 
записаните в полицата или предложението “невъзстановени щети”;
да изисква от лицата на които предоставя застрахованото МПС за ползване и/или съхранение да изпълняват 
задълженията на Застрахования.

да изпълнява добросъвестно всички свой задължения относими към събитието, посочени в Закона за движение 
по пътищата, Правилника за неговото прилагане, Кодекса за застраховането и др. релевантни нормативни 
актове;
да вземе всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване и ограничаване размера на щетите и 
предотвратяване кражба на повреденото МПС;
да уведоми незабавно всички компетентни органи;
да уведоми Застрахователя при възможност в срок до 24 часа от узнаването за настъпила кражба или грабеж на МПС;
да уведоми Застрахователя в срок от три работни дни от узнаване за други застрахователни събития, лично 
или чрез свой представител, като подаде писмено уведомление;
да представи оригиналите на всички документи, издадени от компетентните държавни органи във връзка със 
събитието;
да представи документите, удостоверяващи, че е собственик на МПС, както и тези за платената премия;
да представи писмени обяснения, като изложи подробно всички обстоятелства за настъпването на 
застрахователното събитие, които са му известни;
да предостави застрахованото МПС и съдейства на Застрахователя за извършване на оглед и описание на 
щетите, както и за допълнителен или контролен оглед;
при изискване от Застрахователя, да посочи точното място на настъпване на застрахователното събитие, 
като придружи представител на Застрахователя до него и изясни всички обстоятелства, които са му 
известни;
да не извършва ремонтно-възстановителни работи по увреденото МПС преди Застрахователят да е огледал 
и документирал щетите по него;
да предостави застрахованото МПС и съдейства на Застрахователя за извършването на оглед след 
извършването на ремонтно-възстановителни работи по МПС при частични щети.

Ïðè íàñòúïâàíå íà çàñòðàõîâàòåëíî ñúáèòèå çàñòðàõîâàíèÿò å äëúæåí:

Êîãà è êàê äà ïëàòÿ?
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено 
разсрочено плащане - на датите, посочени в застрахователната полица.

Êîãà çàïî÷âà è ñâúðøâà ïîêðèòèåòî?
Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата, 
при условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска - при разсрочено плащане. 
Застрахователното покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край или в момента на 
предсрочно прекратяване на застраховката.

Êàê ìîãà äà ïðåêðàòÿ äîãîâîðà?
Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, чрез мотивирано писмено 
уведомление, като прекратяването настъпва в 24:00 часа на датата на получаването му от Застрахователя.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 
68, ЕИК 030269049 и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност -Решение №1 на Националния съвет по 
застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на 
застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Êàêâî å òåðèòîðèàëíîòî ïîêðèòèå?
     Република България, Европа и цялата територия на Република Турция




