Застраховка „Каско“
Информационен документ за застрахователния продукт
Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве АД
Република България, гр. София 1172, бул. „Г.М.Димитров“ номер едно
За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 16 406
Лиценз за извършване на застрахователна дейност №548-ОЗ/11.07.2013 г.
Актуалният информационен документ на застраховка „Каско“
може да намерите на www.dallbogg.com

Приложимият закон към договора по застраховка „Каско“ е българският.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Каско“ е предназначена за застраховане на моторни превозни средства (МПС) с български
регистрационни номера, в това число леки и товарни автомобили, строителни и пътностроителни машини
(самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета, земеделска и горска техника,
собственост на физически или юридически лица. При специални условия може да се застраховат МПС с
чуждестранна регистрация.
Към автомобилна застраховка „Каско“ може да сключите застраховка „Злополука на местата в МПС”.
Какво покрива застраховката?
Пълна загуба или частично увреждане на МПС
вследствие на покрити рискове, които са групирани в
клаузи.
Клауза „Минимално каско“
 Пожар и експлозия
 Природни бедствия
 Авария на инсталации
Клауза „Основно 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;
Клауза „Разширено каско“
Включва горепосочените рискове, както и:
 Злоумишлени действия на трети лица
Клауза „Пълно каско“
Включва горепосочените рискове, както и:
 Кражба, противозаконно отнемане на МПС или
грабеж на цяло МПС;
 Палеж или взривяване на МПС;
 Щети на открито след кражба, противозаконно
отнемане или грабеж на МПС;
 Кражба чрез взлом на фабрично монтирана в МПС
аудио техника, GPS и други - аудио, радио, GPS, GPS
- навигация и друго подобно оборудване.

Какво не покрива застраховката?
Застраховка „Каско“ не покрива щети, вследствие на:
 Война и военни действия от всякакъв вид,
терористични действия, граждански вълнения и
бунтове, безредици, стачки;
 Химически
замърсявания,
вследствие
производствени или други аварии;
 Управление на МПС от водач под въздействието на
алкохол наркотици или други упойващи вещества и
медикаменти;
 Управление на МПС от водач, който не притежава
свидетелство за правоуправление, валидно за
съответната категория МПС на територията на
Република България;
 Щети по МПС в резултат на нарушаване/неспазване
на правилата за движение по пътищата;
 Експлоатация и управление на технически
неизправно МПС;
 Щети по двигателя на автомобила, причинени
вследствие на липса/изтичане
на
смазочни
материали;
 Кражба, грабеж или липса на отделни детайли, като
гуми, джанти, тасове, катализатори и други;
 Измама, опит за измама от страна на застрахования;
 Управление на МПС, което е спряно от движение;
 Както всички изключени рискове, посочени в Раздел
III и Раздел IV от Общите Условия.

Има ли ограничения в покритието?














Покриват се щети до размера на застрахователната
сума, посочена в застрахователния договор, но не повисока от действителната стойност на МПС към
датата на събитието;
Разходи за репатриране на МПС за събитие на
територията на Република България – до 150 км или
250 лева;
Разходи за репатриране на МПС за събитие в чужбина
– до 150 км или 250 евро;
Гуми – покриват се щети вследствие на злоумишлени
действия, включително нарязване или пробождане за
гуми на възраст до 2 години и 6 мм дълбочина на
протектора. Покритието е за леки автомобили;
За МПС с временен, транзитен или чуждестранен
регистрационен номер не се покриват рисковете
„Кражба, противозаконно отнемане на МПС или
грабеж на цяло МПС“;
При сключване на застрахователния договор
Застрахователят може да изиска поставяне на
допълнително средство за защита;
Правото на „Бонус“ е лично и не се прехвърля при
наличие на смяна на собственост през срока на
действие на застраховката.
Стойността
на
допълнително
монтираното
оборудване не може да надвишава общо 20% от
застрахователната сума. Стойността на допълнително
монтирано аудио и видео оборудване не може да
надвишава 1 000 лв.
Щети без издаден документ от компетентните
държавни органи или двустранен констативен
протокол се ограничават до 10% от застрахователната
сума и не повече от 3000 лева.
Териториално покритие по застраховката?

 Република България, ЕИК, ЕС, Конфедерация Швейцария – „Пълно каско“
 Страните, членки на МСЗК – „Минимално каско“ и „Основно каско
Задължения на Застрахования?
 Свободно да избере покритите рискове;
 Да предостави МПС за оглед и заснемане след сключване на застраховката, както и след отстраняване на извършени
ремонтно-възстановителни работи по МПС при частични щети;
 Да уведоми Застрахователя незабавно при изгубване или кражба на свидетелство за регистрация, ключове или
дистанционни управления;
 Да уведоми Застрахователя в 7-дневен срок при прехвърляне на собствеността на застрахованото МПС;
 Да уведоми Застрахователя при промяна в регистрационен номер и смяна на свидетелството за регистрация;
 При напускане на застрахованото МПС да не оставя в него ключовете, дистанционните управления и свидетелството за
регистрация;
 Ако е уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия, при настъпване на застрахователно събитие
неплатените разсрочени вноски с ненастъпил падеж стават изискуеми;
 При настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми Застрсхователят.
 Всички други права и задължения са описани в Раздел X „Задължения на страните“.
Кога и как се плаща застрахователната премия?
Eднократно 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?
Застраховка „Каско“ може да бъде прекратена от Застрахования с писмено предизвестие до Застрахователя, съгласно
Общите условия по застраховката.

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна
информация за продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка
„Каско“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от
застрахователния договор.

