
Застраховка отговорност
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „БУлСТРАД вИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
Република България, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.

Този информационен документ има за цел да ви представи основната информация, касаеща вашата застраховка. Пълната пред-
договорна и договорна информация за продукта може да намерите в комплекта от документи по застраховката. За да бъдете
изчерпателно информирани, молим да прочетете пълния комплект от документи! 

Какъв e този вид застраховка?
Застрахователна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите е предназначена за застраховане на отговорността на
собствениците и ползвателите на МПС, регистрирани на територията на Република България, както и на МПС от трета държава
при влизане на територията на Република България, когато последното няма валидна застраховка за територията на Република
България.

Какво покрива застраховката?
Гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на третиü
лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превоз-

ни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството

на държавата, в която е настъпила вредата.

Застрахователната сума е лимит на отговорност на Застрахователя и се определя от действащото законодателство.

Срещу заплащане Застрахователят предлага допълнителни покрития „Помощ на пътя“ при обездвижване в случай на за-

страхователно събитие, техническа повреда и/или експлоатация на МПС, Злополука на лицата в МПС и/или Злополука на

пътниците в средствата за обществен превоз.

Продукт: 
Гражданска отговорност

на автомобилистите

Какво не покрива застраховката?
вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;û
вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;û
вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесениû
на имущество, превозвано с това моторно превозно средство;

вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спа-û
зването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е угово-

рено друго в застрахователния договор;

вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, приû
условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;

вредите, причинени от моторно превозно средство, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, кактоû
и химически или други материали, представляващи повишена опасност;

екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговор-û
ността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;

вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки,û
монети или други подобни колекции;

възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при илиû
по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие.

Има ли ограничения на покритието?
лихви и съдебни разноски освен в случаите по чл. 429, ал. 2 и 5 от КЗ при спазване на условията на чл. 429, ал. 3 от!
КЗ;

обезценка на увреденото имущество;!
глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.!



Къде съм покрит от застраховката?
Покритието ви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите  е валидно за:

Република България съгласно българския закон.ü
Държава членка съгласно нейния закон.ü
Трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториитеü
на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отго-
ворност за тази територия; в този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, на
чиято територия обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по повод на което е
сключена застраховката.
Трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съглас-ü
но нейния закон.
Трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта".ü

Какви са задълженията ми?
Да направите необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване вредите, причинени на иму-•
щество.
Незабавно да уведомите компетентните органи за контрол на движението по пътищата, когато това е предви-•
дено в нормативен акт.
Да уведомите своя застраховател по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите в срок от 7 (седем)•
работни дни от настъпване на застрахователното събитие.
Да не напускате местопроизшествието до пристигане на компетентните органи - в предвидените от закона слу-•
чаи, освен в случаите на необходимост от оказването на спешна медицинска помощ в лечебно заведение.
Да не консумирате алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи•
- в предвидените от закона случаи.
Да заплащате в срок уговорената застрахователна премия.•

Кога и как плащам?
Можете да платите еднократно при сключване на застрахователния договор или разсрочено. Застрахователната по-

лица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната

премия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. Покритието се прекратява с изтичане на
срока на договора или при неплащане на дължима вноска при разсрочено плащане на премията, когато закъснението е
продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа. 

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора със 7(седем)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя в случай

на смяна собствеността на МПС.


