
 

ЗАСТРКАВ  

 Продукт: Автокаско  
 
Документът съдържа обобщена информация за застраховка „АВТОКАСКО“. Пълната преддоговорна и договорна 
информация за застрахователния продукт се съдържа в общите условия на застраховката, застрахователната полица и 

приложенията към нея. 
Какъв е този вид застраховка? - Доброволна застраховка, предназначена за собствениците и 

ползвателите на моторни преводни средства (МПС) с български регистрационни номера. 
 

Какво покрива застраховката? 

Покриватсеразходиза: 

Клауза „Кражба или грабеж на цялото ППС“ 

Клауза „Каско селект“ 

√ Пожар и/или експлозия, възникнали по 

време на експлоатация на ППС; 
√ Природни бедствия- буря, ураган, удар от 

мълния, градушка, проливен дъжд, морски 
вълни, падане върху ППС на снежна маса или 
ледени късове, падане върху ППС на твърди 
тела и предмети, 
наводнение, падащи дървета и клони 
вследствие на природни бедствия; 

√ Авария на промишлени или битови 

водопроводи, канализационни, газопроводни, 

паропроводни и електрически инсталации; 

√ Злоумишлени действия на трети лица – 

счупване, 

пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с 
бои или други химикали; 

√ Пътнотранспортно произшествие при 

сблъскване или удар на ППС помежду им или с 
други подвижни или неподвижни предмети, 
животни или хора 
/включително в паркирано състояние /; отваряне 
на капак или врата на ППС по време на 
движение. 
Клауза „Пълно каско“ 

√ Покрива рисковете по Клауза „Кражба или 

грабеж на цялото ППС“ и Клауза „Каско селект“, 
както и: 

√ Умишлен палеж или взривяване; 

Клауза „Хит Каско“ 

√ Изцяло покрива рисковете по Клауза „Пълно 
каско“, като се прилага и с определен процент 

намалена премия при липса на щети; 

Каквоне покривазастраховката? 
 

Не се застраховат: 

 
х Управление от неправоспособен водач или без 

валидно свидетелство за управление на ППС, или 
спряно от движение; 

х Управление на ППС под въздействието на алкохол, 
наркотици или други упойващи вещества от водача 
или когато е отказал, или с действията или 
бездействията си е осуетил извършването на 
алкохолна проба при ПТП, или напуснал самоволно 
ПТП; 

х Неспазване на установените технически и 
технологични правила за експлоатация или ремонт 
на ППС, както и 
правилата за противопожарна охрана или 

използване извън неговото предназначение; 
x Увреждане на двигателя и/или купето на ППС в 

резултат на проникване или засмукване на вода, кал и 
др., вследствие на нарушаване или несъобразяване с 
правилата за 
техническа експлоатация, конкретните пътни, 
метеорологични или други условия от страна на 
водача; 

x Само-потегляне на паркирано ППС без водач, 
настъпило поради възникнала техническа 
неизправност и/или 
несъобразяване с особеностите на релефа, 
пътя, пътните съоръжения или крайпътните 
обекти, 
вследствие на което са причинени имуществени 

вреди; x Щети по ППС причинени в резултат на 
неизправна 

газова или метанова уредба или без
 валиден технически преглед за последните; 

x Щетите са в резултат на овехтяване(умора на 
материала) на отделни части и възли, некачествен 
ремонт, 
конструктивен (фабричен) дефект, скрита 
неизправност или естествено износване. При 
възникване на ПТП вследствие на тези случаи се 
изплащат последвалите щети, с изключване на 
частта или възела, причинили 
събитието; 

x Настъпило застрахователно събитие при доказване, че 
Застрахованият с или без негово знание е застраховал 
противозаконно отнето в или извън страната ППС, и с 

подправени документи за собственост; 



 

 

Валидността на застраховката е на територията на Република България, ЕС и ЕИП. 

 
 

най-къснонадататанападеж,посоченавполицата. 

не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. 

определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие. 

Дължимата сума може да бъде платена: 

във всеки офис наЗД„Бул инс“ АД; 

чрез банков превод по сметката наЗД„Бул инс“ АД, посочена в полицата; 

чрез посредника,с чиетосъдействие е сключена застраховката. 

 

Има ли ограничения на покритието? 
 

! Военни действия, тероризъм, граждански размирици; 
! Атомни и ядрени експлозии, въздействия, рискове; 
! Кражба на цяло ППС в случай, че се докаже по безспорен начин, че: 

 Застрахованото ППС е оставено: незаключено, незатворено, с ключ на стартера, с изключена, 

 неизправна или демонтирана сигнално-охранителна система 

 В ППС е оставен: ключ/ове на ППС, дистанционно за сигнално-охранителната система или 

 свидетелство за регистрация на ППС, съответно свидетелството за регистрация - 
част I и/или част II; 

! Престой или загуба на доход или печалба, пропуснати ползи, денгуби, неустойки, лишаване от 
ползване и други косвени щети; 

! Задържане или конфискация на ППС от съответните оторизирани органи, както и предаване на 
Застрахованото ППС за бракуване и/ или снемане от отчет; 

! Нанесени щети на ППС, непредставени за оглед пред Застрахователя; 

! Застраховка на ППС със задна дата с цел получаване на обезщетение ; 
! При щети по основните външни корпусни детайли (броня, калник, врата, преден/заден капак, панел, 
страница, таван, стъкла, огледала и стандартно монтирани осветителни тела), настъпили при ПТП 
или в паркирано 

състояние на МПС, без двустранен протокол или документ от компетентните органи, застрахователят 

изплаща до две щети през срока на действие на застраховката, но не повече от осем външни 

основни корпусни детайли и тела сумарно по двете претенции . 
 

 

 
 

 

Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно: 

Застрахованият е длъжен незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на указания в 
договора адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за 
промяна на адреса от страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на 
Застрахования, обявен в договора, се 

смятат за връчени и получени от Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни 

последици; 

Да вземе мерки за предпазване на застрахованото ППС от вреди; 

Да спазва предписанията на Застрахователя и на компетентните органи за отстраняване 
източниците на опасност за вреди и да допуска Застрахователят да прави проверки.; 

Да полага грижата на добър стопанин за застрахованото ППС; 

При настъпило застрахователно събитие да уведоми незабавно съответните оторизирани органи 
според вида на настъпилото застрахователно събитие; 

Да уведоми Застрахователя при: - кражба или грабеж в срок от 24 часа от настъпването на 
застрахователното събитие; - останалите застрахователни събития - в срок от три работни дни от 
настъпването на 

застрахователното събитие и писмено да изложи обстоятелствата за настъпване на събитието;. 

Да уведоми Застрахователя, ако има действаща друга застраховка за ППС, обект на тази полица; 



 
 

уведомление, като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от 
Застрахователя. 

 
 

 
Когазапочва икогасвършвапокритието? 

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на 
полицата при условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено 
плащане и изтича в 

24.00 часа на деня, посочен за край в полицата. 


