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Лиценз за извършване на застрахователна дейност №548-ОЗ/11.07.2013 г.
Актуалният информационен документ на застраховка „Гражданска отговорност“
може да намерите на www.dallbogg.com

Приложимият закон към договора по застраховка „Гражданска отговорност“ е българският.
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 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. Застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство (МПС),
което е регистрирано или предстои да бъде регистрирано на територията на Р. България.
Към задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може да сключите
доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС“.
;

Какво покрива застраховката?







Застрахователят по задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите
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 или
използването на моторно превозно средство по време
на движение или престой, включително:
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 трето
лице;
Разумно направените разходи във връзка с
предявяването на претенция, включително съдебните
разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице;
Лихви за забава, когато Застрахованият отговаря за
тяхното плащане пред увреденото лице.

;

Какво не покрива застраховката?











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 било уговорено друго в
застрахователния договор;
Вредите, причинени при използване на моторното
превозно средство по време на акт на тероризъм или
война, при условие че увреждането на третите лица е
в непосредствена връзка с такъв акт;
Всички изключени рискове са описани в Общите
условия по този вид застраховка.

Има ли ограничения в покритието?






Отговорността на Застрахователя по задължителната
застраховка
“Гражданска
отговорност”
на
автомобилистите е до посочените лимити в
застрахователния договор.
Покриват се само щети, които са настъпили в рамките на периода на застрахователното покритие,
респективно 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.
Териториално покритие по 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, Черна гора, Турция, Русия, Молдова,
Украйна, Беларус, Мароко, Тунис, Израел и Иран.
Задължения на Застрахования?
 Да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;
 Да представите изисканите от Застрахователя документи;
 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;
 Да не напускате местопроизшествието до пристигане на компетентните органи, освен в случаите на необходимост от
оказването на спешна медицинска помощ в лечебно заведение.
Кога и как се плаща застрахователната премия?
Еднократно или разсрочено;
В брой или по банков път.
Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се
прекратява в 24:00 ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата дължима
премия.
При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде
заплатена до датата на падеж, посочена в полицата. При неплащане до 15-тия ден от датата на падежа, полицата се
прекратява автоматично.
Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите застрахователния договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите след влизането му в сила, като изпратите писмено предизвестие до Застрахователя на посочения в
полицата адрес заедно с приложени оригинали на застрахователната полица и предоставените Ви към нея сертификат
„Зелена карта“ и знак, издаден от Гаранционния фонд, в случай на настъпване на някое от следните обстоятелства:
Промяна в собствеността на посоченото в полицата МПС;
Бракуване на МПС - след представяне на служебна бележка или перфориран талон от съответните компетентни органи;
МПС е противозаконно отнето - след представяне на постановление за спиране на наказателно производство;
МПС е спряно от движение - след представяне на служебна бележка, издадена от ПП „КАТ“.
Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна
информация за продукта се намира в застрахователната полица и Общите условия по застраховката, както и в Кодекса за
застраховането и Наредба №49 за задължителното застраховане по застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от
застрахователния договор.

