МЕТОДИКА
за определяне размера на обезщетенията за
неимуществени и имуществени вреди вследствие на смърт или телесно увреждане
на трети лица
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Методиката е разработена на основание изискванията на чл. 21 ал. 3 от Наредба №
49/16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и 2 от Кодекса за
застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на МПС.
Цели на Методиката
1. Осигуряване на оптимално бързо и ефективно разглеждане на претенция на
пострадало лице за обезщетение за неимуществени и имуществени вреди вследствие на смърт
или телесно увреждане причинени от застрахован водач на МПС по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите сключена в “ЗАД ДаллБоггЖивот и Здраве” АД.
2. Определяне на обезщетение, съответстващо на законовите и подзаконовите
нормативни актове и установените от съдебната практика критерии за справедливост.
3. Утвърждаване на принципа за доброволно уреждане на претенциите.
Определения
За целите на настоящата Методика, използваните в документа понятия имат следното
значение:
Пострадал - пострадал е лице, починало или претърпяло телесни увреждания,
причинени от моторни превозни средства. по смисъла на чл. 265 ал.1 от Кодекса за
застраховането.
Увредено лице - увредено лице е лицето (включително пострадалият), което има право
на обезщетение за вреди, причинени от моторни превозни средства. по смисъла на чл. 265 ал.
2 от Кодекса за застраховането.
Неимуществени вреди - съвкупността от претърпени от увреденото лице болки и
страдания вследствие телесни увреждания и/или негативни емоционални и психически
изживявания, претърпени от трети лица в резултат на смъртта на пострадалото лице.
Имуществени вреди - разликата в имущественото състояние на пострадалия преди и
след ПТП, като резултат от пряка причинно-следствена връзка между събитието и вредата.
Пропуснати ползи - доказано неосъществено сигурно увеличаване на имущественото
състояние на пострадалия, което не е настъпило единствено поради възникналото ПТП.

Застрахователно обезщетение при неимуществени вреди – парично обезщетение
предназначено да компенсира пострадалия/увреденото лице за вреди, които реално нямат
паричен еквивалент.
Размер на обезщетението при неимуществени вреди - размер, който в най-голяма
степен, съобразно наложените от съдебната практика критерии и в рамките на установения от
КЗ лимит, да обезщети пострадалия/увреденото лице за претърпените вреди.
Застраховано лице - по смисъла на чл. 257 ал. 2 от КЗ застраховано лице е
собственикът на моторното превозно средство, за което има валидно сключен застрахователен
договор, както и всяко друго лице, което ползва моторното превозно средство на законно
основание.
II. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА
1. Принципи на определяне
Обезщетението за неимуществени и имуществени вреди вследствие на смърт или
телесни увреждания на трети лица се определя от застрахователна експертна комисия към
„ЗАД ДаллБогг-Живот и Здраве” АД или по съдебен ред.
2. Срок за уреждане на претенциите
Срокът за определяне на обезщетението по претенции, предявени директно пред
застрахователя е петнадесет дни от датата на която е представен последният документ по
претенцията, и не по-дълъг от три месеца от дата на предявяване на претенцията.
3. Определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при телесни
увреждания
Размерът на обезщетенията за неимуществени вреди вследствие претърпени телесни
увреждания се определя след отчитане на характера и степента на уврежданията,
обстоятелства отразени в представените по преписката документи и съобразно резултатите от
извършен медицински преглед (в случай, че такъв е необходим).
Степента на уврежданията се определят съгласно легалните дефиниции на чл. 128, 129
и 130 от Наказателния кодекс за лека, тежка и средна телесна повреда
За прецизиране на уврежданията се използва категоризацията на основните видове
травматични увреждания (Приложение № 1 - Таблица на основните травматични увреждания)
и/или процентът на загуба на работоспособност/инвалидност .
При определяне размера на обезщетението, задължително се вземат предвид следните
обстоятелства и факти:
3.1. характер и степен на уврежданията;
3.2. интензитет и продължителност на търпените физически болки и страдания, брой на
телесните повреди;
3.3. протичане на оздравителния процес – продължителност и брой дни на престои в
болнични заведения, извършени операции, проведени процедури, предстоящи в бъдеще нови
медицински интервенции ;
3.4. период на оздравителния процес (срок на лечение); възможност за пълно
възстановяване от травмата; време за възстановяване;
3.5. усложнения вследствие на уврежданията; възможност за бъдещо влошаване на
състоянието (по лекарска преценка);

3.6. остатъчни негативни последици от уврежданията; белези, загрозявания,
осакатяване, необходимост от спазване на специален режим на живот и др.;
3.7. общо физическо състояние на пострадалия към момента на увреждането и
установените предходни заболявания
3.8. наличие и процент на временна или трайна загуба на работоспособност,
инвалидност;
3.9. възможност на пострадалия да се справя без чужда помощ или необходимостта от
такава;
3.10. професия на пострадалото лице и възможност след събитието отново да
упражнява професията си;
3.11. начина на живот на пострадалия преди и след ПТП;
3.12. причинените морални и психически страдания;
3.13. социално -икономическите условия в страната;
3.14. съдебната практика при подобни случаи;
3.15. наличието на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалия;
3.16. брой на лицата, имащи право на обезщетение с оглед наличието на нормативно
определени лимити на отговорност.
В случай, че лицето, претърпяло телесни наранявания, откаже лечение, не спазва
лекарските предписания и процедури в рамките на оздравителния процес, не е извършило
предписаните рехабилитации, определената сума за обезщетение се редуцира.
4. Определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди при смърт
Право на обезщетение имат наследниците на починалия – низходящи и възходящи по
права линия от първи и втори ред , както и преживелият съпруг/съпруга.
При определяне на размера на обезщетението при смърт се вземат предвид:
4.1. отношенията между загиналия при ПТП и претендиращите обезщетения
правоимащи лица - родствена връзка с наследодателя, в какво качество наследникът
претендира обезщетение (майка, баща, съпруг/съпруга, дете);
4.2. живеещи в едно домакинство с починалия или не;
4.3. наличието на финансова и/или друга зависимост между тях;
4.4. степента на емоционална връзка;
4.5. възраст на починалия и неговите наследници – пълнолетни, непълнолетни,
малолетни;
4.6.наличието на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на починалия;
4.7. брой на лицата, имащи право на обезщетение с оглед наличието на нормативно
определени лимити на отговорност;
4.8. съдебна практика към датата на настъпване на събитието.
5. Определяне на размера за обезщетение за имуществени вреди и пропуснати
ползи във връзка с претърпени телесни увреждания и смърт
Размерът на обезщетението за имуществени вреди се определя с разходнооправдателни документи за реалното им извършване и след установяване на причинноследствената връзка с произшествието.
6. Изключения
Застрахователят не изплаща обезщетения в случаите, посочени в чл. 268 от КЗ и
когато:

 липсва пряка и непосредствена причинно-следствена връзка между вредата и
конкретното събитие/ПТП;
 липсва противоправно поведение, ангажиращо гражданската отговорност на
застрахованото лице;
 когато от представените документи, може да се заключи, че реално липсва вреда.
Настоящата методика е приета на заседание на Съвета на Директорите на „ЗЕАД
ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД, проведено на 23.04.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТАБЛИЦА НА ОСНОВНИТЕ ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ
No. Основни типове травматични увреждания
I.Травматични увреждания на ГЛАВАТА
1.
Череп
1.1 Счупване на черепни кости
1.2 Мозъчно сътресение /без отчетлива загуба на съзнание/
1.3 Мозъчно сътресение /със загуба на съзнание/
1.4 Мозъчна контузия, доказана с КТ на мозъка
2.
Очи
2.1 Пълна загуба на зрението на едното око от травматизъм
2.2 Пълна загуба на зрението на двете очи от травматизъм
3
Уши
3.1 Травматична увреда на тъпанчевата мембрана
3.2 Трайно намаление на слуха
4.
Увреждания нв лицево-челюстната област
4.1 Изкълчване на долночелюстната става
4.2 Счупвания на долна челюст
4.3 Счупвания на горна челюст
4.4 Счупвания на корона, шийка, корен и /или избиване на зъб
II.Травматични увреждания на ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
1.
Счупване на носни кости
2.
Загуба на обонянието
3.
Деформация на ребра от счупване без смущения в дишането
III. Травматични увреждания на органите на ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
(черен дроб,тънки, дебели черва и др.)
1.
Травматично отстраняване на черва според дължината на участъка
2.
Кръвоносна система
2.1 Постравматичен флебитен синдром
2.2 Премахване на далака поради травматична руптура
3.
Пикочополова система
3.1 Премахване на травматично увреден бъбрек
3.2 Травматично увреждане на органите на половата система
IV. Травматични увреждания на КОЖА И МУСКУЛИ
1.
Загрозяващи или други поражения на кожата на лицето или шията
2.
Загрозяващи и други кожни поражения на тялото
3
Травматични увреждания на мускулите
V. Травматични увреждания на ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ
1.
Изкълчване – непълно и пълно на шийни прешлени
2.
Счупване на шиповидни и трансверзаблни израстъци
3.
Счупване на дъгите на прешлените
4.
Счупване на шийни прешлени (C1-C7)
5.
Счупване на горни и средни гръдни прешлени
6.
Счупване на долни гръдни (Th11-Tk12) и поясни прешлени
VI. Травматични увреждания на ТАЗА
1.
Изкълчване (луксация) на тазобедрената става
2.
Изкълчване на тазобедрената става със счупване на бедрената кост
3.
Счупване на хълбочната кост
4.
Счупване на отделни кости без нарушаване на пръстена на таза

5.
Счупване на кръсцовидната кост
6.
Счупване на опашната кост
7.
Счупване на тазовите кости с прекъсване на пръстена на таза
VI. Травматични увреждания на ГРЪДЕН КОШ
1.
Счупване на ребра:
а) при 1-2 ребра
б) при 3 и повече ребра
2.
Счупване на гръдна кост
3.
Изкълчване и счупване на ключицата
VII. Травматични увреждания на РАМЕННА КОСТ
1.
Мекотъканни увреди на раменната става и мишницата
2.
Изкълчване на раменната става
3.
Счупване на раменната кост
VIII. Травматични увреждания на ЛАКЪТНА СТАВА
1.
Изкълчване на ставата
2.
Счупване на костите образуващи лакътната става
IX. Травматични увреждания на кости на ПРЕДМИШНИЦАТА
1.
Счупвания на дветекости на предмишницата
2.
Травматични увреждания на мускулите на предмишницата
3.
Счупвания с изкълчване на костите на предмишницата
X. Травматични увреждания на кости на КИТКАТА И ГРИВНЕНАТА СТАВА
1.
Счупвания и счупвания с изкълчване на костите образуващи гривнената става
2.
Счупвания и изкълчвания на китката и пръстите
3.
Травматични увреждания на сухожилията на ръката
XI.Травматични увреждания на БЕДРЕНАТА КОСТ
1.
Мекотъканни увреждания на бедрото
2.
Счупвания на бедрената кост
XII. Травматични увреждания на КОЛЯННА СТАВА
1.
Изкълчване на колянната става
2.
Счупване на костите образуващи колянната става
3.
Травматични увреждания на връзковия апарат и менискусите на коляното
XIII. Травматични увреждания на кости и връзки на ПОДБЕДРЕНИЦАТА
1.
Травматични увреждания на мускулите и сухожилията на подбедерницата
2.
Счупване на костите на подбедреницата
XIV. Травматични увреждания на ГЛЕЗЕННА СТАВА И СТЪПАЛО
1.
Изкълчвания с увреждания на връзковия апарат на глезенната става
2.
Счупвания и счупвания с изкълчване на костите образуващи глезенната става
3.
Счупвания на костите на ходилото и пръстите на ходилото

