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 Продукт:  Комбинирана гражданска отговорност 

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в Кодекса 
за застраховането, в застрахователната полица, както и в общите условия на доброволните застраховки, 
които могат да се сключат и комбинират със задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите.
Какъв е този вид застраховка? Може да се застрахова лек или товарен автомобил по застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите и по една или повече доброволни застраховки вписани 
в полицата.

Вреди, причинени във връзка с 
притежаването и/или използването на 
МПС върху автомобил/имущество на трети 
лица или в случай на нараняване или 
причиняване на смърт на човек.

Злополука на лицата в МПС * (само ако е 
изрично отбелязано в полицата)
Смърт, трайна или временна загуба на 
работоспособност, причинени от злополука 
вследствие на ПТП със застрахованото МПС 
– до 1 000 лева за пострадало лице (водача 
или пътник в МПС) * Тази застраховка може 
да се сключи и като отделен продукт.

Помощ при пътуване(Асистанс) (само 
ако е изрично отбелязано в полицата)
Репатриране на застрахованото МПС в 
случай на ПТП от асистираща компания 
(СБА) – еднократно, до 25 км от мястото на 
произшествието.

Правна помощ при ПТП (само ако е изрично 
отбелязано в полицата)
Консултации и адвокатски услуги в случай 
на ПТП с пострадали лица – до 5 000 лева.

претърпени от водача на МПС, ако той е 
виновен за вредите; 
причинени на имуществото на член на 
семейството на застрахования;
причинени на МПС, управлявано от 
виновния водач, и/или на имущество, 
превозвано с това МПС;
представляващи заразяване или 
замърсяване на околната среда;
причинени при използване на МПС по 
време на акт на тероризъм или война;
от обезценка на увреденото имущество;
от глоби и други имуществени санкции за 
виновния водач.

Покритието е ограничено до размера 
на лимита на отговорност, предвидена в 
закона или посочена в полицата.
Покриват се само събития, настъпили в 
периода на застрахователното покритие.
Застраховка Асистанс се сключва само за 
леки МПС и товарни до 3.5 тона.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

Вреди:

Има ли ограничения на покритието?
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Според уговореното в полицата заплащате цялата премия или първа вноска преди влизане 
в сила на полицата.
При разсрочено плащане на премията всяка вноска трябва да бъде платена до датата на 
падеж. При неплащане в уговорения срок полицата се прекратява след изтичането на 15 дни 
от датата на падеж на вноската.
Дължимата сума се заплаща в брой или по банков път директно на „ЗД ЕВРОИНС” АД или чрез 
застрахователен посредник.

Кога и как плащам?

Покритието започва с датата посочена в полицата и при условие, че е платена цялата премия 
или първата вноска. Покритието свършва с прекратяването на застраховката.

Кога започва и кога свършва покритието?

• прекратява се при изтичането на срока, за който е сключена; 
• след 15 ден от датата на падежа в случай че не е платена вноска; 
• съобразно Кодекса за застраховане в случаите на промяна в собствеността или   
 прекратяване на регистрацията на МПС и снемането му от отчет. 

Как мога да прекратя договора?

Къде съм покрит от застраховката?

По застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите сте покрити на територията 
на: Република България, на държавите членки на системата “Зелена карта”, на трета държава, 
когато вредите са били причинени на лица от държава членка, при пътуване между 
териториите на две държави членки и в условие, че не е налице национално застрахователно 
бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, за който 
полицата е валидна, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя 
от посочените държави.
Покритието по доброволните застраховки е валидно само за събития, настъпили на 
територията на Република България.
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Какви са задълженията ми?

При сключване на застраховката трябва да отговорите точно и изчерпателно на всички 
зададени въпроси и да обявите всички обстоятелства по застраховката, които са Ви известни.
Вие трябва да: спазвате правилата за движение по пътищата и другата нормативна уредба, 
свързана със застраховката; да не употребявате алкохол, други упойващи или наркотични 
вещества при управление на МПС; да заплащате премията или вноските в уговорения в 
полицата срок.
При настъпване на застрахователно събитие сте длъжен:

- да направите необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване на 
вредите, причинени на имущество;

- в предвидените от закона случаи незабавно да уведомите компетентните органи за контрол 
на движението по пътищата, като до тяхното пристигане не трябва да консумирате алкохол 
или други упойващи вещества;

- да ни уведомите писмено в срок до 7 дни от настъпването на събитието. 


