
































ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ (ПЛАЩАНЕ ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА) 

Платете на - име на получателя ! Benefic1ary fJame 

1 в о Е н НА А КАД Е м ия Г . с РАКО в с ки 
IBAN на получателя / Benef,ciary IBA~J BIC ча банката на rюпуе1аrг ,~: 

BG 3 1 в N BG 966 1 3 3 О О 1 5 2 4 О 1 .]~J"f.;~ ,..,(~~ - : ~ ',_ _, 

в N в G в G s о 
При бан ка - име на банката на получателя f Bank Na,ne 811д пгаца~е' · .. , ,, 

БЪЛ ГА р с КА НАР од НА БАН КА 
,-,. 

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ ВНОСНА БЕЛЕЖКА Валута / Сума, !' ,.~. ". ~ 

за плащане от/към бюджета 
:сш,,:,·,,:_· 3 8 2 9 
в G N 

РА YMENT ORDER for Budget Payment 
Основание за плащане / Deta;ls cf Paynient 

Г-Я ЗА и з пъл н ЗА ЗАСТРАХО в КА НА м п с 
Още пояснения / Acid1tю11a l Deta1ls 

Г-Я ЗА и з пъл н ЗА ЗАСТРАХО в КА НА м п с 
Вид док .· / Туре Номер на документа , по който се плащаit krr,t,s;r -:'' Даiа на докуме,...,а 

9 Dccument 

Период . за който се плаща ! 

1 

До дат а / То Сэiс· 

Perюd of Paymeпt 

От дата / From Dale 

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице!' ,;,l>;ia~~·,.' ~ ·~r~ ,. 
~ :-:: 

1 
Enttty or· l11Ci1v1dual 

ЗАД БУЛ СТРАД в и Е НА и н ш УРЪ н с ГР у п АД i 

БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT ЕГН на задълженото лице i ЛНЧ на задъпженото л ице 1 ' .. ' 

000694286 Perso11al ГJun,t,e,· 

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице f c,.,sto•r>e 

ЗАД БУЛ с ТРАД в и Е НА и н ш УРЪ н с ГР у п АД 
IBAN на наредитеnя ! Orde1·iпg Customer IBAN В! С на банка, а ,,а нарЕсд,:те·,· 

BG02 u N с R7630 1 о 1 08 u LSTR :, t.r-... • ~·. ., .-: . :...: ,.. 

u N с R BG s F 
Платежна система / Рауте111 System Такси *'/ Вид пл:;щ;,,-i·J · •• . 

Б и с Е РА Taxes 1 

2 
• вид документ: ''Такси : •·'Вид nлаш э~е - -~"•· ~,пв.:: :·t> 

1 - декларация 5 - парт . номер на имот 

2 - ревизионен акт 6 - постановnение за 

З - наказ . постановпение принудително събиране 

4 - авансова вноска 9 - други 

Създател КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА 

Дата на изпълнение 1~--1.11.9~ _ _ 

Подписи : 

Дата на nодnисеане Име на потребител 

1 - 3а сметка на наредителя за смет ~а1 на ?.дмvн1v~с:r. а о~:т· 

2 - споделен и (стандарт за на rриход11 ,1 •1а \.)е~ :"iJ:3;";H~t-:~ 

местни преводи) бюд кеr 

3 - 38 получателя 

Дата на създаване 126 11.201 :, 

Валидно преди lоз : 12.20; 9 

---
j 

9 

·-

... 



Общи условия 
по застраховка 

КАСКО СТАНДАРТ 

РАЗДЕЛ „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ" 

1. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР 
1. По тези Общи условия ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", 

наричано понататък „ЗАСТРАХОВА ТЕЛ", застрахова МОТОРНИ ПРЕВОЗ

НИ СРЕДСТВА (МПС) по раздел „Каско" и пътуващите в МПС по раздел 
,,Злополука на лицата". 

2. Застрахователният договор се сключва въз основа на попълнено писмено 
предложение по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

3. При сключването на договора ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя оригинално 

свидетелство за регистрация на МПС , договор за покупко-продажба , ако сви

детелството за регистрация не е актуализирано, както и пълномощно , в слу

чай че МПС ще се управлява от упълномощен водач . За новозакупени МПС -
фактура , митническа декларация и документи , удостоверяващи данните , по

сочени в предложението за застраховка. 

4. При сключването на застрахователния договор представител на ЗАСТРА

ХОВА ТЕЛЯ извършва оглед и заснемане на МПС с цел неговото идентифи
циране , определяне техническото му състояние и евентуалното наличие на 

повреди и липси . До извършване на оглед и заснемане застрахователният 

договор не влиза в сила . 

4.1. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение след 
сключването на договора за установените при огледа заснети и/или описани 

повреди , и/или липси на части . Отстраняването на повредите и възстановя
ването на липсващите части се доказва с нов оглед и заснемане на МПС . 

4.2. По желание на кандидата за застраховане в обхвата на застраховател
ния договор може да бъде включено и допълнително монтирано оборудване 

извън фабрично монтираното след заплащане на допълнителна премия. 

5. Попълването на предложение от кандидата за застраховане не задължава 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да сключи застрахователен договор . 

6. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ има право да извърши проверка относно състоянието и 

собствеността на МПС преди сключването на застрахователния договор . 

11. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
1. При сключване на застрахователния договор ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ има пра

во да поиска МПС да бъде снабдено с изправна и функционираща алармена 

система и/или имобилайзер , и/или система за активно проследяване (GPS). 
1.1. Задълженията пот. 1 са описани в застрахователната полица ; 

1.2. Монтажът на допълнителното устройство по т. 1 се извършва при по
сочени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ специализирани фирми и сервизи , като до 

извършването му не се покриват събития по рисковете „Кражба" и ,,Грабеж". . 
1.3. Ако ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е изискал на МПС да бъде поставена система 
за активно проследяване , ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен стриктно да спазва 

условията на договорите с компанията , предоставяща системата за активно 

проследяване и да я поддържа в активен за проследяване режим . 

2. При изгубване или открадване на заключващо устройство (включително и 

само на дистанционното му управление) и/или дистанционно управление 

на алармена инсталация , и/или транспондер на имобилайзер , и/или свиде
телство за регистрация, и/или регистрационни табели ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

е длъжен в срок от 24 (двадесет и четири) часа да уведоми компетентните 

държавни органи и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

2.1. До подмяна на изгубеното или откраднатото заключващо устройство 
(включително и само на дистанционното му управление) и/или дистанционно 

управление на алармена инсталация , и/или транспондер на имобилайзер , и/ 

или свидетелство за регистрация, и/или регистрационни табели покритието 

,,Кражба" и „Грабеж" не е в сила. 

3. Когато през срока на застрахователния договор е констатиран опит за краж

ба или опит за проникване , счупване на стъкло, ключалка или нарушаване 

на целостта на МПС , съпроводени с интервенция по уредите за включване 

на запалването на ДВГ или контролните уреди , ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може 

да изиска писмено от ЗАСТРАХОВАНИЯ монтиране на допълнителна сис

тема за защита и представяне на доказателства за изпълнение на даденото 

пред•исание. При неизпълнение на писмените предписания и последващо 

застрахователно събитие „Кражба" ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да отка

же изплащането на застрахователно обезщетение . 

111. ФОРМА НА ДОГОВОРА 
1. Застрахователният договор се сключва в писмена форма ~ато застрахова

телна полица или друг писмен акт. Застрахователният договор съдържа: 

предложение , полица, общи условия , раздели , клаузи , добавъци и сметки , 

които представляват едно цяло . 

VIENNJ INSiJRANCE GJIOUP 

2. Общите условия по застраховката, застрахователната полица , всички I ,Iзда 

дени анекси , добавъци и специални условия са не разделна част от эа I :тра

хователния договор , в случай че ЗАСТРАХОВАНИЯТ ги е приел пис~ ~ено . 

При несъответствие между застрахователния догоЕ:ор и Общите условия има 
сила уговореното в застрахователния договор. 

3. При изгубен , откраднат , повреден или унищожен оrигинал на застрахс,в;пел

на полица и подадена писмена молба от ЗАСТРАХОВАНИЯ ЗАСТРАХ• )ВА· 

ТЕЛЯТ издава дубликат на полицата срещу заплзщане на администра1 ивн~, 

разходи в размер, посочен в действащата къrА ~v омента на сключвз~ е не: 

застраховката официална тарифа , публикувана на Интернет сайта н, · ЗА 

СТРАХОВА ТЕЛЯ : www.bulstrad.bg. 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ 
1. При сключването на договора ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен пи :;~ Iено 

точно и изчерпателно да отговори на поставените wy в предложение-,-о з& 

сключване въпроси . 

2. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ е длъжен да съобщава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 7 дне
вен срок от узнаването за всички промени в обстонелства пот . 1. 

3. ЗАСТРАХОВ~ЩИЯТ е длъжен да съобщава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ зэ I:,сяк~ 

промяна на своето име , фирма или наименованив, v.ли адрес за коре, :пон

денция, които са посочени в застрахователния договор или в други доК) мен

ти , предоставени на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ . В случа~ че той не изпълни товr 

свое задължение или посочи невярна инфо~мация , всяко писмено изязr-ениЕi 

от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, изпратено от него на адреса на Зl1С fРА

ХОВАЩИЯ , последно обявен пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ , се смята за влченс 

и получено от ЗАСТРАХОВАЩИЯ с всички 1редвице 1 i И в закона или rз :ioro
вopa правни последици . 

4. В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 1, чл . 2 или чл . :~ пр 
настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ мож э де: 

промени условията по договора, да намали размера на застраховатепнот 

обезщетение или изцяло да откаже изплащането му сьгласно услови - Iта 

сроковете , посочени в КЗ . 

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК И ПЕРИОД НА ЗАСТFАХGЗАТЕЛНО П:)l(Р; Гi·;,1: 
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК е срокът, за който е Jклю Iен застраховатеiiния·; 

договор. Застрахователният договор може да бъде сключен за опр э~ .елен 

или за неопределен срок. 

2. ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ е перvодът , в който ЗАС ТРА 
ХОВАТЕЛЯТ носи риск по застраховката . Периодът на застрахова1 е1 ;нотс 

покритие може да бъде определен в минути, ча~све , дни , седмици , "1Е сецv. 

или години или чрез изрично определяне на начален ~1 I :раен момент. 

3. Застрахователният период е периодът, за който :е определя застрахсв пел

на премия, който период е една година, освен аIю премията се опреде 1я З' 

по-кратък срок. В срока на застрахователния договор може да се вкr ючв„ 

повече от един застрахователен период. 

VI. ВАЛИДНОСТ 
1. По тези Общи условия ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ сключв.:1 едногодишни з.; стра

хователни договори , освен ако не е уговорен д.:>уг срок, посочен в эБ стра • 

хователната полица. По тези общи условvя ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ- мш :е д·. 

сключва и застрахователни договори за срок, г о-д..ълъг от една година кан; 

срокът е уговорен в многогодишна застраховате1Iна полица . 

2. Застрахователният договор влиза в сила в часа н деня , посочени в пслIщат 

за начало на застраховката , и приключва в часа и деня , посочени за р эй н.: 

същата . Ако часът не е посочен , за начало на зястраховката се счита )О.ОС 
часа на деня , следващ деня на сключването на г.о .. ,ицата . 

3. Застрахователните договори, сключени по тези Общи условия, имат герито 
риално действие за Република България и чr,ке и :➔а ·- държавите-члr:н-. ~<и Н;Э 

Европейския съюз и за държавите извън съюза, ч.1ен1<v. на Между аро,1ноТ( ' 

споразумение „Зелена карта" , както следва : Княжество Андора, Босна~- Хер

цеговина, Конфедерация Швейцария, Републи1<с: Северна Македониs1, {рал

ство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора v. Република Турция , освf , н ако 

не е договорено друго . 

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 
1. Застрахователна премия е сумата, срещу заплацс нето на която ЗАСТF АХС

ВАТЕЛЯТ носи риска съгласно условията на засrрахователния догов:>~ . 

2. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ определя застраховатвл;;ата премия по н-эг )вата 

действаща тарифа към датата на сключването на договора. 

2.1 . Ако срокът на застрахователния договор иш застрахователния пе ,:>ИОJ:,, 

уговорен в договора , е по-кратък от една година , ~1астрахователната 11 1 ,еми>i 



се определя по действащата краткосрочна тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

3. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключването на застра

хователния договор , освен ако е договорено разсрочено плащане . 

3.1. Когато е договорено разсрочено плащане , при сключване на договора се 

определят и датите на падежите на текущите вноски . ЗАСТРАХОВАНИЯТ е 

длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски 

в срок; 

3.2. При разсрочено плащане , ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плаща
нето на съответните вноски от премията и закъснението продължи повече 

от 15 (петнадесет) дни след падежа , покритието по настоящата застраховка 

ще се счита за прекратено , а при настъпило застрахователно събитие след 

изтичане на петнадесетдневния срок ЗАСТРАХОВТЕЛЯТ не дължи застрахо

вателно обезщетение . ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ си запазва правата върху вече 

платената застрахователна премия . Настоящето се счита за писмено преду

преждение по смисъла на Кодекса за застраховане и е част от съдържанието 

и на застрахователната полица. 

4. ЗАСТРАХОВАНИЯТ заплаща застрахователната премия в брой или по бан
ков път . При плащане по банков път всички разноски по превода са за сметка 

на наредителя . 

5. Независимо от уговореното в подраздел VI, т . 2 застрахователният договор е 
в сила , при условие че застрахователната премия или първата вноска от нея 

е платена . 

5.1. Когато плащането се извършва по банков път, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ при
ема , че то е извършено в момента на заверяване на банковата му сметка . 

6. Когато в срока на действие на договора ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ констатира уве

личение на риска , има право да поиска увеличаване на застрахователната 

премия или прекратяване на застрахователния договор. 

7. Данъкът, определен в Закона за данък върху застрахователните премии , 

както и нормативно определени парафискални такси , не са част от застрахо

вателната премия и се заплащат отделно от ЗАСТРАХОВАНИЯ . 

8. При плащане на застрахователна премия ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да 

изисква от представителя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ сметка за платена застра

хователна премия , за да гарантира правото си на потребител на застрахова

телната услуга. 

VIII. ПРОМЯНА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР 
1. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ издава добавък за всяка промяна по време на действи

ето на застрахователния договор . 

2. Ако по време на действието на застрахователния договор застрахованото 

МПС бъде прехвърлено , приобретателят встъпва в правата и задължения

та на ЗАСТРАХОВАНИЯ по застрахователния договор. 

Прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за заплащане 

на неплатената част от премията до встъпването. 

3. При уведомяване за прехвърляне на собствеността ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ 

има право да прекрати застрахователното правоотношение с приобретате
ля на застрахованото МПС с едномесечно писмено предизвестие . Правото 

на прекратяване от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ може да се упражни в 

срок до един месец след узнаване за промяната в правото на собственост 

на застрахованото МПС. 

4. Приобретателят на застрахованото МПС има право да прекрати застрахо

вателното правоотношение незабавно , като писмено уведоми ЗАСТРАХО-
'-..../ ВА ТЕЛЯ за това . Правото на прекратяване от страна на приобретателя се 

погасява , когато не бъде упражнено от него в рамките на един месец след 

придобиването , а ако приобретателят не е знаел за наличието на застра

хователния договор- след узнаването за него. 

5. В случай на прекратяване на застрахователното правоотношение по реда и 

в сроковете на ал . 1 или 2 прехвърлителят е длъжен да заплати дължима
та премия до датата на прекратяването . В този случай приобретателят не 

дължи плащане на премията. 

6. В случай на прекратяване на застрахователното правоотношение по реда и 

• в сроковете , посочени по-горе , ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на 

прехвърлителя частта от премията , съответстваща на периода след датата 

на прекратяване на застрахователното покритие . 

7. Прехвърлителят или приобретателят уведомява писмено ЗАСТРАХОВА
ТЕЛЯ за прехвърлянето в ?-дневен срок от прехвърляне на правото на 

собственост . Ако не е извършено уведомяване по изречение първо , ЗА

СТРАХОВАТЕЛЯТ не е длъжен да плати застрахователно обезщетение, 

в случ~ че застрахователното събитие е настъпило след изтичането на 

един месец от датата на прехвърляне на правото на собственост и при 
условие, че той не би сключил съществуващия договор с приобретателя 

поради съществено увеличение на .риска. 

rX. ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 
1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да подцържа застрахованото МПС в добро 

състояние , като полага грижата на добър стопанин , да спазва техниче

ските и технологичните правила за експлоатация на производителя , да 

предприема всички обичайни и разумни предохранителни мерки за избяг-

ване на загубата или повредата на застрахованото МПС , в тов з ,_, ., : .- : .: : 
не оставя в застрахованото ППС регистрационни свидетелства - ~: -
11 , както и да спазва направените от ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ и комп s - е - - - .- - ;: 
органи предписания за отстраняване на източющите на опаснсс-:· . 

1.1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахс ва··елно обезщете н1· s : < 
загубите и повредите по МПС са вследств,1е н е:: 

1.1.1 . движение на МПС : извън обичайни пъти . .цз; по наводнени па- ,'Ш 
или територии; по затворени, забранени за движ.эние и сигнализиран~ за 

тази цел пътни участъци. Изключението не се прилага за ППС , ко и, о са 

предназначени за движение извън обичайни пътvща и за които са доrово
рени специални условия ; 

1.1.2. грубо нарушаване на установените техни -1всю1• и техноло гични 1ра

вила за експлоатация и ремонт на ППС ; 

1.1.3. явен пропуск в подцръжката и експлоата · ията на ППС , управлnние 

с недостатъчно количество на масло или течно, ти , п редписани от п~ о из

водителя ; 

1.1.4. товаро-разтоварни действия , увреждания, причинени от п Jсвоз

ваните товар или вещи , пренатоварване или Ее -1равилно подрежда е и 

укрепване на товара ; 

1.1.5. повреди на двигателя вследствие засмуюэане на вода и/ил и кал 

(хидравличен удар); замръзване на течност в охладителната систе м ~ на 

мпс . 

2. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да подцържа в техническа изправ юст 

алармената с;истема , имобилайзера на МПС , системата за активно ро

следяване, ако има изискване за такива, като поспедната трябва да t ,ъде 
в активен режим за проследяване. При незаключване ~а МПС, остае я1 1ето 

му с ключ на запалването , оставянето му с отворе .-1 и прозорци, ост 1 вя

нето му със свален таван (в случай че е кабрvолет ), оставянетс r,1y с 
неизправна, невключена , неактивна или демонт ирана алармена сис:тма , 

или имобилайзер на МПС, или системата за а кт,шно проследяване , о ,~та

вянето на транспондера на имобилайзера в мп ::;, ЗАСТРАХОВАТЕ.· 1 ят 

има право да откаже изплащането на обезщете •~ие. 

Х. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
1. По тези Общи условия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не r,окрива щети в резулт:з- на : 

1.1. война (обявена или не), размирици или дейсrвv.я , имащи воен1~ 1-. ха

рактер , военни учения, гражданска война , бунт, роволюция, въстание , во

енен преврат или узурпиране на властта , терористични действия ; 
1.2. проникваща радиация или контаминация 01 радиоактивност, токсичн и , 

експлозивни или други свойства на ядрен блок ил 11 нвгов компонент ; 

1.3. запалителни, експлозивни, възпламенителnи , пожароопасни иг. и ко

розиращи вещества или материали, превозвани в МПС, освен ако Т :) 1 ма 
такова специализирано предназначение и съотв 1ното оборудване ; 

1.4. умишлени или причинени с груба небрежнос .- действия на ЗАСТРА 1(0-
ВАНИЯ , на членовете на неговото семейство иr,и упълномощения в о11а ч. 

както и лицата на работа при ЗАСТРАХОВАНИЯ ,1ли на които той Е! r ре
доставил МПС под наем , за послужване, на лизи нг и цруги ; 

1.5. земетресение или последиците от него; 
1.6. превозване на МПС по суша, въздух и вода , с изключение не: с С .' · 
чайното транспортиране с ферибот или железницз , когато пътува~-е 7< - "' 
може да бъде извършено по друг начин ; 

1.7. стачки , локаути или други подобни действия ; 
1.8. ударна вълна , дължаща се на самолет или други летателни сре;. : · sг 

движещи се със звукова или свръхзвукова скорост ; 

1.9. използване на МПС за обучение , участие в съсгезания или трени~с 3~:: 
за тях, изпитания , експерименти , проби за издръжливост и други под :>е ~, 
освен ако не е уговорено друго; 

1.1 О . обезценка, пропуснати ползи , денгуби, неустойка и други косвени за

губи; 

1.11. извършване на умишлено престъпление със эастрахованото МГ (.; 
1.12. доказване по безспорен начин , че при сключването на застрахоека

та автомобилът е бил обявен за издирване от 1:омпетентните органи кз 

противозаконно отнет във или извън страната и ЗА·:::т ?АХОВАНИЯТ Е: ~ ~ г 

ел за това обстоятелство ; 
1.13. управление на МПС след употреба от страна на водача " с: г .- •·: o:i 
над определена концентрация , поставяне под В-Ъ' ·действ ие н а 1 - с:· з : 110 

вещество или отказ от алкохолна проба и при пннстра нсr~ ::)-~ J ;; J U з 

шествие (ПТП), констатирано с протокол от комп3· ·е ,,,1 -:-е о р ·а,.. , · . Н3 Г ус• 

канена мястото на ПТП , в случаите когато про · ше : -? . ' ёГ~ се посещава 

задължително от органите на МВР ; 
1.1 4. управление на застрахованото МПС - " = - ::;,,зо г.особен водач l'ЛИ 
от лице, лишено от правото да управл>i аа , , С :; т ;ъответната категор ля , 

управление на МПС , спряно от движем1'€ - о . :-:-ан с - вения от закона рщ: ; 

1. 15. конфискуване на застрахова f-1 Т" • , 1С поради нарушаване на з а <о

ните от ЗАСТРАХОВНИЯ или о тре-с ;i е ; 

1.16. овехтяване (умора на матеоvа;,а ) на отделна ~:аст или възел . •· J+ 

структивен дефект , скрита е з . о г вност. А~о в ре:~ултат на тез, - J,•- . н и 



настъпи застрахователно събитие , последвалите щети се изплащат без 

стойността на частта или възела , причинили събитието ; 

1.17. обсебване на МПС от лице , което го държи на правно основание 
(наем , лизинг финансов или оперативен , рент-а-кар , заем за послужване и 

други подобни) ; 

1.18. Всякакви събития , когато МПС е отдадено под наем , на лизинг, аренда , 

заем за послужване , на лице , което е представило неистински или подправен 

документ за самоличност ; 

1.19. кражба на отделни части , възли , агрегати , принадлежности и оборудва

не извън салона на МПС . Нанесените повреди по МПС в резултат на кражба

та се обезщетяват. Това изключение не се прилага в случаите на кражба на 
цялото МПС и последващото му намиране ; 

1.20. кражба на аудиосистема със свалящ се панел , когато ЗАСТРАХОВА
НИЯТ не представи панела на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ; 
1.21 . разходи за възстановяване на загубени или повредени заключващи ус
тройства (ключове или безключови такива); 

1.22. събития (без обсебване) , настъпили когато МПС е отдадено под наем , 

на лизинг, аренда или се ползва за превоз на пътници или багаж срещу 

заплащане. 

2. Срещу заплащане на допълнителна премия може да се покрият изключения

та пот . 1.7, 1.8, 1.9 и 1.23. 

XI. ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
1. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ може да извършва действия , да води преговори и да 

сключва спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на застра

хователно събитие , както и с оглед на осъществяване на отговорността на 

трети лица , срещу които встъпва в права по тази застрахователна полица . 

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ назначава експерти - консултанти с цел установява

не на обстоятелствата, свързани със застрахователното събитие , както и 

може да възлага извършване на експертизи за идентификацията на МПС при 

сключване на застраховката и при настъпили събития . 

XII. ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ 
1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да получи обезщетението в срок от 15 ра

ботни дни след представянето на всички изискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

документи за доказване на настъпването на събитието и размера на щетата . 

2. При предсрочно прекратяване на застрахователния договор ЗАСТРАХОВА

НИЯТ има право да получи частта от застрахователната премия за неизте

клия период , изчислена пропорционално на оставащия брой месеци. 

XIII.ПPEKPATЯBAHE 

1. Застрахователният договор , сключен по тези Общи условия , се прекратява 

в случай на : 

1.1. съзнателно неточно обявяване или премълчаване (укриване) от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ на съществени за риска обстоятелства или факти , 

за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено е задал въпрос в предложение

то за застраховане и при чиято известност не би сключил този застра

хователен договор или би го сключил , но при други условия . В случай 

че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не би сключил договора , той има право да го 

прекрати в едномесечен срок от узнаването на съществените за риска 

обстоятелства и факти . В случай че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ би сключил 

договора, но при други условия , той може да поиска изменението му в 

едномесечен срок от узнаването на съществените за риска обстоятел

ства и факти . Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ откаже да приеме предложението 

за изменение , ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ може да прекрати договора. При 

настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да 

откаже изплащане на застрахователно обезщетение , ако неточно обя

веното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за на

стъпването на събитието . В случаите , в които застраховката е сключена 

чрез пълномощник или за сметка на трето лице , е достатъчно укритото 

обстоятелство да е било известно на ЗАСТРАХОВАНИЯ или на пълно

мощника , или на третото лице ; 

1.2. умишлено причиняване на застрахователното събитие от ЗАСТРА
ХОВАНИЯ или трето ползващо се лице . В този случай ЗАСТРАХОВАТЕ

ЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение и сезира компетентните 

органи ; 

1.3. предявяване от ЗАСТРАХОВАНИЯ или упълномощено от него лице 
на преТfНЦИИ и/или документи с невярно съдържание или неистински до

кументи с цел изплащане на застрахователно обезщетение . В този слу

чай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ сезира компетентните органи и има право да 

откаже изплащане на застрахователно обезщетение . · 
2. В случаите пот . 1 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не връща застрахователна премия и 

има право да поиска заплащането до прекратяването на договора . 

3. Застрахователният договор може да бъде прекратен от всяка една от 

страните с четиринадесетдневно писмено предизвестие до другата страна . 

4. При прекратяване на застрахователния договор по искане на ЗАСТРАХО

ВАНИЯ същият има право на връщане на пропорционална част от застра-

5. 
хователната премия. 

При връщане на застрахователна премия от нея се удържат адми1-. и r;тра•

тивни разходи . 

XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
Този договор за застраховка е изготвен в съответс. твие с българското законодпел

ство и за него е приложимо българското право . 

XV. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВ~'Я 

Тези Общи условия могат да се изменят със Спе~иални условия . 

ХVI .РЕГРЕСНИ ПРАВ 

1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Е сич

ки документи , доказателства и сведения , докаJв ащи застраховател ➔ото 

събитие . 

2. Отказът на ЗАСТРАХОВАНИЯ да упражни правата си срещу виновнии лица 

няма сила спрямо ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ . 

3. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни задължЕ~НИf:Та :и пот . 1, ЗАСТРАХС 1ВА

ТЕЛЯТ отказва да изплати обезщетение , а ако такова е било платено , има 
право на неговото възстановяване. 

XVII. ДАВНОСТ 
Правата по застрахователния договор , сключен по нзстоящите Общи успо зия , 

се погасяват с изтичането на З (три) години от настъпване на застрахователното 

събитие по застраховка .Каско" и 5 (пет) години от на ,тъпването на застрвх )Ва
телното събитие по застраховка .Злополука на лицата в МПС". 

XVIII. ЮРИСДИКЦИЯ 
Ако възникне спор между страните във връзка с този зас·~"рахователен догово1 1 , то 

те ще направят всичко възможно същият да бъде разрешен по доброволен 1тът 

чрез споразумение . Ако това се окаже невъзможно , то страните ще отнесат ег ора 

за разрешаване пред съответния български съд. 

XIX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
1. Всяко съобщение или уведомление , отправено към ЗАС :РАХОВАТЕЛЯ , съ

гласно изискванията на тези Общи условия , · рябва да бъде в писмена фор
ма и на адрес: 

• .във връзка с промени по сключен застраховатur:ен договор - адрее' на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по мястото на сключване на договора: 

1000 София, пл. ,,Позитано'' 5 
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" 

факс +(359 2) 9856637 
e-mail: autoins@bulstrad.bg 
тел. О 80011111, www.bulstrad.Ьg 
• .във връзка с претенция за изплащане на эастра>:оватвлно обезщетнf ие, 
информация относно реда за подаване на жалби съгласно правила г& за 

уреждане на претенции по чл . 104, ал . 1 от КЗ , ка1стQ и информация за дш па

да за платежоспособността и финансовото състоя1 1 ие на дружеството : 

АДРЕС ЗА ЖАЛБИ: 

http ://www.fsc.bg/Ьg/, https://kzp.bg/ и http://www. b ulstrad.Ьg/bg/aктyc1 л;-1o/ 

информация-за-клиента 

АДРЕС ЗА ПРАВИЛА ЗА ПРЕТЕНЦИИ : 

httр ://www.Ьulstrаd.Ьg/Ьg/актуално/информаци::~ •за-клиента 

АДРЕС ЗА ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАТЕЖ 1:ПОСОБНОСТ : 

http://www.bulstrad.bg/bglзa-6yлcтpaд/финaнcoв:4-peзynтaти 

• .информацията относно възможността за подаване на жалби пред Ко 1 ~ и

сията за финансов надзор и други държавни органи , както и формите за 

извънсъдебно уреждане на спорове е на разположение на ЗАСТРАХОf ,А

НИЯ на следните електронни адреси : http://www.f•c.bg/bg/ и https://kzp .t g/. 

РАЗДЕЛ „КАСКО" 

ГЛАВА ПЪРВА- ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКдТ А, ДЕФИНИЦИИ 

1. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
1. По този раздел и съответната клауза ЗАСТР AXOEIA ТЕЛЯТ застрахова МПС, 

движещи се със собствен дви ател и прикачваните към тях ремаркета и о

луремаркета - предназначени за движение по пътищата , снабдени с рег.1с
трационни номера , тролейбуси, вътрешнозаводски транспорт , регистри _J, ни 

по установения ред. Строителни машини , пътно-строитепни машини, се1 с · :о

стопански и горски машини и инвентар, електрокари , мотокари , газокари се 

застраховат по Специални условия . Нови и нововнесени МПС без регистра
ционни номера или с транзитни номера могат да се з.зстраховат по изклю• 1е

ние , като се идентифицират по номерата на рамите. 

2. По искане на кандидата за застраховане се застрсховат и допълнипэл ,-ю 

монтирано стационарно оборудване и принадлежност , които не влиза·: в 



окомплектовката на МПС от завода-производител , след изричното им пис

мено изброяване в предложението за застраховане и в застрахователната 
полица след оглед и оценка от представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

11. ДЕФИНvЩИИ 

По смисъла и за целите на тези Общи условия : 

1. ЗАСТРАХОВАН е лицето , чиито имуществени и/или неимуществени блага 
са предмет на застрахователна защита по застрахователния договор. 

2. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето , което е страна по застрахователния договор . 

ЗАСТРАХОВАЩИЯТ може при условията на застрахователния договор да 
бъде и ЗАСТРАХОВАН или трето ползващо се лице. 

3. Застраховка „Каско" е доброволна имуществена застраховка , покриваща 

пълна или частична загуба на застрахованото превозно средство , съгласно 

покритията в избраната клауза . 

4. ,,Застрахователен риск" е обективно съществуващата вероятност за увреж
дане на имуществено или неимуществено благо , осъществяването на която 

е несигурно , неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице . 

5. ,,Застрахователно събитие" е осъществен покрит риск по условията 
на застрахователния договор , проявлението на който причинява щета и 

поражда задължение за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да изплати застрахователно 

обезщетение . 

6. Съгласно тези Общи условия не се квалифицират като застрахователни 
събития загуби или повреди в резултат на : 

6.1 . изхабяване , износване и ръжда по частите на автомобила , както и вся
какви видове технически (механични и електрически) увреждания , които 

могат да се квалифицират като повреда , настъпила при експлоатацията на 

МПС ; 

6.2. повреди или счупвания на части или допълнително оборудване в салона 
на автомобила , освен ако същите са в резултат от външен инцидент; 
6.3. увреждане на автомобила или негови части , или допълнително оборуд

ване в процеса на извършване на ремонтни работи . Ще бъдат предмет на 

компенсиране загуби и повреди , ако ремонтните работи са извършени в сер

виз , посочен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

7. ,,Щета" е вредата върху МПС , възникнала като пряко следствие от едно 

покрито застрахователно събитие. 

8. ,,Действителна стойност" е стойността , срещу която вместо застраховано

то МПС може да се купи друго от същия вид и качество . 

9. ,,Застрахователна сума" е максималният размер на отговорността на ЗА

СТРАХОВАТЕЛЯ в случай на настъпване на застрахователно събитие , но не 

повече от действителната стойност на застрахованото превозно средство . 

1 О. ,, Частична повреда" е всяка повреда , различна от пълна загуба , при която 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява разходите по възстановяването на увреде

ното МПС съобразно условията в застрахователния договор . 

11 . ,,Механична повреда" е внезапно , неочаквано събитие , настъпило в проце

са на нормалната експлоатация на МПС, причинило авария . 

12. ,,Осигурен регрес" е възможността ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ да си възстанови 

от застраховател платеното обезщетение . · 
13. ,,Сервиз" е специализиран технически център , в който съгласно избраната 

от ЗАСТРАХОВАНИЯ клауза се извършва ремонт и възстановяване на МПС, 

увредени от настъпило застрахователно събитие. 

14. ,, Провизорен ремонт на МПС" е частичен ремонт до степен , гарантираща 

безопасното Qридвижване на собствен ход . 

15. ,,Допълнително монтирано стационарно оборудване" е оборудване , кое

то не влиза в окомплектовката на МПС от завода-производител , технически 

съвместимо и проектирано за вграждане в автомобили , и включва следните 

системи : аудио , телефонни , развлекателни , навигационни, осветителни , как

то и горивни уредби или джанти. 

16. ,,Терористични действия" са действия , включващи използването на сила , 

насилие или друга заплаха от страна на човек или група от хора, действащи 

сами , или от името , или във връзка с някоя организация или политическа 

сила с цел заплаха или натиск върху правителството или обществото . 

17. ,,Основна застрахователна премия" е застрахователната премия , опреде

лена съгласно действащата тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към момента на 

сключване на застрахователния договор. 

18. ,,Минимална застрахователна премия" представлява основната застрахо

вателна премия, намалена с определен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ процент при 

първоначално сключване на застрахователен договор . 

19. ~еСамоучастие/франwиз" е определената по полицата абсолютна сума или 

процентна част от застрахователното обезщетение , която е за сметка на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ . 

20. За целите на договора под „Кражба" се разбират престъпленията .Кражба 
на цялото МПС" , Jрабеж на · цялото МПС" и .Противозаконно отнемане на 
МПС с цел ползване" по смисъла на Наказателния кодекс. 

21 . ,,Автоматично подновяване" или "подновяване" е подновяване за след

ващ период на изтичащ застрахователен договор , в случай че ЗАСТРАХО

ВАНИЯТ изрично е поискал такова при сключване на изтичащия договор . 

s~ 
Договорът ще бъде подновен автоматиvю при действащите t:ь л датата ,. а 
сключване на новия договор условия , само эко ЗАСТРАХОВАН V ЯТ v. 1pIN -o 
потвърди подновяването в едномесечен срск преди датата на I~з ·ичането 1 - а 

действащия договор при предложените му услов ия . 

22. ,,Година на МПС" е годината на прои:зводспю 1-'а МПС или годи -1на н;:; пъ 1:а 

регистрация , която от двете е по-ранна . Годината на производств J се устано

вява с разшифроване на номера на рамата, а първоначалната ре .·ист1;ация е 
посочена в свидетелството за регистрзция или в друг официален I окумент. 

23. ,,Контакт център" е телефонен контакте център за обслужва м е на ,<Л11 е -- • 

ти , отговарящ на телефонен номер 0800 11111, на който ЗАСТРА <ов,с._н I r Т 
предоставя информация или изисква прщ:,о,:тавянето на такав :1 . оеп · ·то, •:= 

събитие пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и получ зва инструкции за гос.- ~ ::: ... •· 
действия и мерки. 

24. ,,Груба небрежност" по смисъла на настоящите Общи условиr :: -:: :- .:: .. - 7 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, при което той съзнавэ пхледиците о-: .- , ,. ·=: _ .- : .. .: · : 
или неизвършването на определено действие , но се на.J,Я::а . ~" · :-:: ..: , , -.: • 
ните от него последици по една или друг& причина ня11г .:.;; - :: : -: -= 
груба небрежност се квалифицират неизчеоr1ателно c:l s.:.- .·-~ -= -= : ·, 

действия : преминаване през железопътем прелез r ~1' : - _. : - :· , , ::· · 

да се спускат или да се вдигат бариери , ннза3ИСУ .ю .:ё.- .• : · : : : -, . 
за това устройство се подават светлинни vл ~ звукови с.---~ .- ,• : =:: = -=, , .. 
навлизането в прелеза; преминаване през >1 ;елезопъ er1 ,:~.-== ··:. . ... 
червена светлина на светофара или вклю~ена звукова cv·-~- :,_ .· = -= ::•· 
висимо от положението на бариерите ; движЕ~ние на П С с -S3ё - , : : =-· ~ : , • 
ти или .капаци ; движение на товарно МПС с вди гн а товарЕ- - -;: _ .:_ 3, - =· ::: 
на товарно МПС със свалена хидравлична ла ·, фор1.1а : :-'е-:~езс- ~:513 : -, е •, :; 
спряло ППС срещу потегляне и други. 

25. ,,Допустим минимален размер на засУра(ова·rелната прем и 1" е мину: 

малният размер на годишната застраховатэлна премия по раз,ае1 I „ Ка,,ко " :з ; э 

сключване на застраховката , независимо ог избраната клауза. 

26. ,,Достатъчна премия за възстановяване в сервиз" е минима1 н~ят ~ азме ·) 

на годишната застрахователна премия по раздел "Каско" за выс· ано~'ява не 

на ППС в доверен или официален сервиз . 

27. ,,Имобилайзер" е електронна осигурителнс1 система срещу кра .кба . TF. сг 

активира след изваждане на ключа за запалването и предотврс:тявс. , чре:: 

управляващия двигателя уред, стартирането на автомобила от неуп ьлно 

мощени лица. Системата използва интегр..1рана в ключа за зап, лва а иn . 1 

извън него предавателна и приемаща едиг:ица (транспондер) . Та и ед· ница 

предава при всеки нов старт нов код на елек-,·рониката на автомоf' ила . 

111. ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ 
1. Действителната стойност на МПС се опредегя от годината на Ml11.: съгласнС1 

методология, приета от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и действаща към w омен га н,, 

сключване на договора . 

2. Действителната стойност на придобvгrо 8 ново състояние МП< 1 го,с.ина~ " 
на сключването на застрахователния догDвср Е: г,еrовата цена п , фа,,тура 

издадена от фирмата-официален вносител на МПС в Републи1{а Бъл -зрия 

или от фирма-производител , или търговец от чужбина . 

3. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ определя действитеr.ната стойност на угю·, ребr, за ни 

те МПС на базата на актуални ценови листи на официалните вносители з,. 

Република България , чуждестранни и български каталози, пазарн ,1 ан~ лс~.и 

съобразени с общото техническо състояние v изминат пробег на ~IПС . 

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 
1. Застрахователната сума се определя в лева, а по изрично жеrание hJ 3.~

СТРАХОВАНИЯ - в евро съгласно фиксинга на БНБ в деня на ск:1ючБ.:J ННТ" 

на полицата. 

2. Застрахователната сума се договаря межд.' ЭАСТРАХОВАТЕЛЯ 1: ЗАСТР,~. 
ХОВАНИЯ на базата на действителната сто~,ност на МПС , опрещ эле!-' .:1 П: 11 

датата на сключване на договора . 

3. Застрахователната сума за всеки следващ герIщц на застрахов, тел - : ··: • 
критие в рамките на срока на договора при многогодишни застра юва -=.· .. ,• 
договори може да се променя и съобразно процннта на овехтява,.,= : · : ::.:-:
лен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ , който е посочен в рамков застраховг· -=--· =- ..: : · :
вор . 

4. По искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ и при прец,энка на техничес о- : :·::- : =- = 

външен вид и изминат пробег на МПС, за ковто п , и сключваныс -с .: : · · =: : , 
е изтекла повече от една година от годинатс. на производство (:а ·:< -:: < : -.:· 
та година не се брои), застрахователната су ,,а може да бъде наwалена ::; :~:::: 
мо определената действителна стойност, н •::> с не повече от 2ос/о :два,.. ес s
процента) . 

5. Ако е договорена по-ниска застрахователна сума от действитет ата .тсн\ 
ност на застрахованото имущество , се пр лагат правилата на годза ,.:тра

ховането - при частична загуба обезщетението се намалява в п юпо;,,ция , 

равна на съотношението между застрахователната сума и дейст~ 1ите:'нап1 

стойност . В случаите пот . 4 подзастрахован,~ не се прилага . 



6. Стойността на застрахованото допълнително монтирано стационарно обо
рудване може да е до 25% (двадесет и пет процента) от застрахователната 
сума, но не повече от 5000 (пет хиляди) лв . 

V. ЗАСТРАХОВА ТЕЛ НА ПРЕМИЯ 
1. Застрахователната премия се начислява и плаща в същата валута , в която 

е определена застрахователната сума. Премия в чуждестранна валута се 

плаща само по банков път. 

2. Застрахователната премия се начислява в процент от застрахователната 
сума . Тя се определя по действащата тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към 

датата на сключване на застраховката . 

2.1. При участие в конкурси и търгове ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да предос
тави оферти за застрахователната премия по тарифа , различна от дейст

ващата към датата на сключване на застраховката. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ 

определя тарифата , отстъпките и завишенията в офертата , което изключва 

предоставянето на стандартните отстъпки и завишения , определени в дейст

ващата към датата на сключване на застраховката официална тарифа. 

3. При покриване на изключени рискове се заплаща допълнителна премия по 
действащата тарифа на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ към датата на сключване на за
страховката . 

4. При сключване на застраховката ЗАСТРАХОВАНИЯТ избира една от следни
те възможности за плащане на застрахователната премия : 

4.1. Основна застрахователна премия , определена по действащата тарифа 
на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към датата на сключване на застраховката ; 

4.2. Минимална застрахователна премия , определена като процент от основ
ната застрахователна премия. 

4.2.1 . Когато е избрана минимална застрахователна премия , при заявяване 
за настъпило в срока на договора застрахователно събитие минималната 

застрахователна премия се коригира до размера на основната премия. Раз

ликата между минималната и основната премия става дължима и се заплаща 

от ЗАСТРАХОВАНИЯ преди завеждането на претенция , освен в случаите на 
осигурен регрес; 

4.2.2. При изтичане на срока на застрахователния договор , в случай че не са 

заявени застрахователни събития , не са изплатени и не предстои да бъдат 

изплащани обезщетения , платената от ЗАСТРАХОВАНИЯ минимална за

страхователна премия не се променя . 

5. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключването на застра

хователния договор или разсрочено до четири равни вноски. Първата вноска се 

заплаща при сключването на договора , а следващите - по договорена схема . 

5.1. При еднократно заплащане на застрахователната премия ЗАСТРАХО
ВА ТЕЛЯТ прилага отстъпка в размер , посочен в действащата към момента 

на сключване на застраховката официална тарифа, публикувана на Интер

нет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ : www.bulstrad.bg. 
6. В случай че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не плати в уговорения срок дължимата внос

ка , застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на 15-я ден от 
датата на падежа . 

6.1 . Допуска се ЗАСТРАХОВАНИЯТ да плати дължимата втора или следва
ща вноска до 15 (петнадесет) дни след падежа на вноската , като договорът 

не спира действието си , без оглед и заснемане на МПС. 

7. Корекции в застрахователната премия при подновяване 

7 .1. Отстъпки при липса на щети 
7.1.1. Дължимата годишна премия при подновяване на застраховката за 
следващ едногодишен период се определя по действащата тарифа на ЗА

СТРАХОВА ТЕЛЯ към датата на подновяване с прилагане на отстъпка в раз

мер, посочен в действащата към момента на сключване на застраховката 

официална тарифа , публикувана на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 

www.bulstrad.bg; 
7 .1 .2. Претенции , по които е налице осигурен регрес , не се отразяват върху 

правото за ползване на отстъпка ; 

7 .1.3. При прехвърляне на собствеността на МПС правото на отстъпки по т. 

7.1. не се прехвърля на новия собственик, освен с изричното писмено съгла

сие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ; 

7 .1.4. Отстъпката за липса на щети се предлага и при прекъсване на покрити
ето , което е не повече от 1 (един) месец. Покритието се подновява с указание 

за оглед. 

7 .2. Завишения при наличие на щети 
7 .2.1. Дължимата годишна премия при подновяване на застраховката за 
сле~ащ едногодишен период се определя по действащата тарифа на ЗА

СТРАХОВА ТЕЛЯ към датата на подновяване с прилагане на завишение в 

размер , посочен в действащата към момента на сключване на застраховката 

официална тарифа , публикувана -на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ : 

www.bulstrad.bg; 
7.2.2. Претенции , по които е налице осигурен регрес, не се отразяват върху 

правото на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за прилагане на завишения ; 

7.2.3. При прехвърляне на собствеността на МПС завишенията пот. 7.2. не 
се прилагат за новия собственик . 

7.3. Обезценка з 
7 .3.1. При подновяване на застраховката за спедващ едногодише1- перvюд 
застрахователната сума се коригира с изчисле~-,ата обезценка на МГ'С ; 

7.3.2. Обезценка се изчислява за всяка ппатена частична щета вра:! 111ер над 
10% от застрахователната сума към датата нз събитието и размер1-т се оп
ределя , както следва : 

7.3.2.1. размер на щетата от 10% до 20%- о5езценка с 5%; 
7.3.2.2. размер на щетата от 20% до 35% - обезценка с 10%; 
7.3.2.3. размер на щетата от 35% до 50% - обезценка с 20%; 
7.3.2.4. размер на щетата от 50% до 70% - обезценка с 30%. 

8. Други отстъпки 

8.1. За застрахователни договори , сключени за с,Jок, по-дълъг от една roдv. · а 
при втората, третата и всяка следваща година о„ периода на застрс1хI Iвката v 
когато общият размер на изплатените застрахователни обезщетенv я за е .на 

година не надхвърля размера на платената г.рэмия за същата год~ - на, ЗА

СТРАХОВАНИЯТ има право на допълнителна с.п:тъпка в размер, определен в 
действащата към момента на сключване на зас-;-рзховката официална ·,ари . а , 

публикувана на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕ IЯ: www.bulstrad .bJ; 
8.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да предвиди отстъпка от застрахова ·елнгта 

премия при сключване от страна на ЗАСТРАХОЕ:А ИЯ и на застрахоIс1атеn,-iи 

договори по други застрахователни продукти , предлагани от ЗАСТР, ХО ...,А

ТЕЛЯ . Тази отстъпка е в размер, определен в д,эйстващата към мс,м энта на 

сключване на застраховката официална тарифа , публикувана на И 1 IтерI-. .эт 
сайта на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ : www.bulstrad.bg. 

9. Допустимият минимален размер на застраховс1илната премия , общ~,ят раз

мер на всички отстъпки, както и възможностите .3а I рилагането им Се рег а

ментирани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в действащата кы,1 момента на с~:Л{)ЧВ& Iе 

на застраховката официална тарифа , публикувана на Интернет с. йта r1a 
ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ: www.bulstrad . Ьg. 

VI. САМОУЧАСТИЕ/ФРАНШИЗ 
1. Застрахователният договор може да се сключи при самоучасти-э ча r . А

СТРАХОВАНИЯ във всяка една щета в разме а на избраната от него cy;v1a 
или процентна част. 

2. При самоучастие ЗАСТРАХОВАНИЯТ заплаща намалена премия , с пре,с,э

лена по действащата тарифа на ЗАСТРАХОвд· ЕЛЯ към датата на склю+ 

ване на застраховката . 

3. Договореното самоучастие се приспада о·; всяко застраховател ~·о 

обезщетение, с изключение на обезщетението за пълна загуба. А!.с, оп~ -
деленото обезщетение е по-малко от размнра на самоучастието , го З -
СТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение . 

ГЛАВА ВТОРА - ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е съобразно покритите рискове, груI 1ира :и 

в клаузи , по избор на ЗАСТРАХОВАНИЯ, както следва : 

1. Клауза .Пожар и природни бедствия". 

2. Клауза .Пожар, природни бедствия и ПТП". 
3. Клауза .Пожар , природни бедствия, ПТП и злоуrлишлени действия". 

4. Клауза .Пълно каска" . 

5. Клауза .Бонус каско". 

6. Допълнителни покрития към клауза .Пожар , пр~родни бедствия и П":Т ", кл;; 

уза .Пожар , природни бедствия , ПТП и злоумиш rюни действия" , клаузs .Пъ. -
но каско" и клауза .Бонус каско" : 
6.1 . • Помощ на пътя" (Асистанс) за незастрзховгтелно събитие за тери·-·ориli 

та на Република България . 
7. Допълнителни покрития към клауза .Пълно каск " и к1ауза .Бонус ка ::к )": 

7.1 . • Механична повреда· - за застраховани м ,1с без подзастрахоIза ~е . , 
които от годината на производство са изминали не повече от 7 (седем) годин ,'; ; 

8. Покритията пот . 6 и т . 7 се предоставят в изрич~,о предвидените в тезv, усло

вия случаи при заплащане на допълнителна премия . 

КЛАУЗА - ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

По тази клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива щети , г-рлчинени от застраховатеr• 

но събитие , посочено по-долу. 

1. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
1. Пожар, експлозия . По смисъла и за целите на в,:и К:'lауза : 

„пожар" е огън , възникнал без съобразено за целта огнище или изля< ьл о i 

него и който е в състояние да се разпространя ва ч рез собствена ен( :ргиs:,, 

причинен от природно бедствие; 

,,експлозия" е внезапно протичаща проявз н&: сипа , предизвикана от стрс • 
межа на газове или пари към разширяване , прv.чинена от природнс бед

ствие ; 
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2. Буря, ураган , удар от мълния , градушка , наводнение , свличане или срутва

не на земни пластове , падащи предмети , дървета и клони вследствие на 

природни бедствия . По смисъла на тази клауза : 

,,буря" е силен вятър със скорост над 15 м/сек. ; 

,,ураган" е вятър със скорост над 30 м/сек. ; 

,,удар от мълния" е непосредствено попадане на мълния върху МПС; 

,,градушка" е валеж на ледени зърна с различна големина ; 

,,наводнение" е заливане с вода на голямо пространство/причинено от: 

интензивни валежи (проливен дъжд) ; бързо топене на големи количества 

сняг или лед; разливане на реки при повдигане на нивото на водата ; скъс

ване на бентове , язовирни стени и други подобни мелиоративни съоръже
ния ; авария на водопроводни или канализационни инсталации ; 

„свличане на земни пластове" е бавно движение на откъснати земни 

маси от геоложки характер под действието на тежестта им и на повърх

ностно течащи или подпочвени води по склонове и скатове; 

,,срутване на земни маси" е внезапно , бързо и еднократно падане на го

леми земни или скални маси от планински масиви или от брегове вслед

ствие на изветрянето на скалите , отслабването на вътрешните им връзки и 

дълбокото им напукване . 

3. Тежест при естествено натрупване на сняг. 

,,Тежест при естествено натрупване на сняг" е съсредоточаване на голя
мо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж. 

4. Падане на ледени късове или снежни маси . 

„Падане на ледени късове или снежни маси" е откъсване или свличане 

на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични 

промени. 

Тази клауза се прилага само с раздели „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ" и „КАСКО" и 
може да бъде изменяна с ДОБАВЪЦИ. 

КЛАУЗА- "ПОЖАР , ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ПЪТНОТРАНСПОРТНИ 
ПРОИЗШЕСТВИЯ (ПТП) НА МПС" 

По тази клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива щети , причинени от застрахова

телно събитие , посочено в клауза "ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ" , както и: 

1. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
1. Пожар , експлозия . По смисъла и за целите на тази клауза : 

„пожар" е огън , възникнал без съобразено за целта огнище или излязъл от 

него и който е в състояние да се разпространява чрез собствена енергия , 

причинен от техническа неизправност в ППС по време на покой , в работе

що състояние или при движение ; 

„експлозия" е внезапно протичаща проява на сила , предизвикана от 

стремежа на газове или пари към разширяване , причинена от техническа 

неизправност в ППС по време на покой , в работещо състояние или при 

движение . 

2. " Пътнотранспортно произшествие" (ПТП) 

„ПТП" е събитие , възникнало в процеса на движението на пътно превозно 

средство и предизвикало нараняване или смърт на хора , повреда на пътно 

превозно средство , път , пътно съоръжение , товар или други материални 

щети . 

3. Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние , причинено от : 

3.1. друго превозно- средство ; 

3.2. падащи предмети от сгради , летателни апарати или части от тях ; 

3.3. животни . 

Тази клауза се прилага само с раздели „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ" и „КАСКО 11 и 

може да бъде изменяна с ДОБАВЪЦИ. 
КЛАУЗА - ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ , ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗ

ШЕСТВИЯ (ПТП) НА МПС И ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ 

По тази клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива щети , причинени от застраховател

но събитие , посочено в клауза "ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ и ПТП", както и 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

1. Злоумишлени действия на трети лица : 

1.1. надраскване , пробиване , поливане на МПС с бои или други химикали ; 

1.2. счупване на заключващи устройства, антена , стъкла (челно , задно , стра

нични), ~ътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълни

телно монтирано стационарно оборудване) , огледала за обратно виждане , 

оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни ; · 

1.3. срязване или пробиване на гуми : 

Тази клауза се прилага само с раздел „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ" и раздел „КАС

КО" и може да бъде изменяна с ДОБАВЪЦИ. 

- -

КЛАУЗА - .ПЪЛНО КАСКО" 

По тази клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива щети , причинени от засч ахоез
телно събитие , посочено в клауза .ПОЖАР, ПРИF ОДНИ БЕДСТВИЯ , ПТП и 
ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ", както и 
1. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

1. Кражба или грабеж на МПС ; 

2. Кражба или грабеж на допълнително мон·.-ирано стационарно обор:1µ зане в 

салона на МПС срещу заплащане на допълниптна застраховате: , ~ а пр .ё , 

мия ; Не се покрива кражба на следните отделни части и детайли : 

Колела , джанти , гуми и тасове ; катализатори, гърнета, филтри зс. , вър~,л 

частици ; волани , табла с уреди ; дисплей/и ; блокове за управлен ие, .. бор

дови компютри (освен ако не се намират в п ь·:ническия салон н :1 IАПС\ 

електронен управляващ блок (освен ако не се не.мира в пътническия сало·; 

на МПС); странични огледала- комплект или части от тях (освен а <О не Ccl 

намират в пътническия салон на МПС), елеме н--и от светлинната у~·, едб2 -

фарове , стопове , мигачи , фарове за мъгла „дневни светлини" ; датчI-щи or 
системата за контрол при паркиране-парктрон11кtци ; датчици от систэмата 

за контрол на дистанция-дистроник/ци ; кзмерз/и; акумулаторни ба· ерии ; 

ролбар/и , фронтбар/и, степенки , спойлери, предпазни кори , подкат н 11 к/ци , 

броня/и , лайсна/и ; стъклочистачки , антени ; ембпвма/V! ; 
3. Противозаконно отнемане на МПС с цел ползв,I не ; 

4. Палеж или взривяване . 

Тази клауза се прилага само с раздел „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ" и разд,?.Ji „KJ." 
СКО" и може да . бъде изменяна сДОБАВЪЦИ. 

КЛАУЗА - .БОНУС КАСКО" 

По тази клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива щети, П :)ичинени от застрахов ·пел„ 

но събитие , посочено в клауза .Пълно каска", както и 

1. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

1. Всички рискове , които могат да доведат до пъr.на ип v. частична заrу6а н 

застрахованото МПС, освен изключените . 

Тази клауза се прилага само с раздел „ОБЩИ ПОГIОЖЕНИЯ" и раздел,, <АС
КО" и може да бъде изменяна с ДОБАВЪЦИ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ „МЕХАНИЧНА ГIОВРЕДА" към клауза J!'ЪЛНС 

КАСКО" или .БОНУС КАСКО" 

1. ОБЕКТ 

1. Обект на покритие са МПС, за които от годината 1- а производство са иJми

нали не повече от 7 (седем) години и за които иш-1 писмени доказател :;тва 

за произход и текуща гаранционна и извънгара ,щ~ онна поддръжка . 

2. Не са обект на това покритие таксиметровите а з1 омобили , автомобм ите , 

отдавани под наем , учебните и състезателните авимобили и автомоби. 1ите 

с търговско предназначение, използвани за превоз ;а ,ътници , стоки v: т )Ва
ри , строителни машини , пътно-строителни маши, , :елскостопа нски и щ ~ски 
машини и инвентар , електрокари , мотокари , газока~и . 

2.1. Рисковете по допълнение .Механична повреда" за автомобили с ър

говско предназначение , използвани за превоз 1-.а пътници , стоки и товари, 

строителни машини, пътно-строителни машини , снлскостопански и ГОf 'СКИ 

машини и инвентар , електрокари , мотокари , га ~окс1ри могат да се пс 1ч ият 

след издаване на добавък и заплащане на допъ ни--елна премия . 

11. СРОК И ПЕРИОД НА ПОКРИТИЕ 
Периодът на покритието започва от момента на изтичане на гара нцияп на 

МПС според условията на производителя и риI:r;ючва при на вършва.-1е на 

седем години от началото на гаранцията в рамкит ; на срока на застрахс ва

телния договор . 

111. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
По смисъла на това допълнение „Механична повреда" б внезапно , неоLак

вано събитие , настъпило в процеса на експлоатацv,я на МПС и причин1 по 

механична авария. 

IV. ПОКРИТИЕ 
По това покритие ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ ще обезще~т л след начисляван0 на 

допълнителна застрахователна премия ЗАСТРАХОВАНИЯ эа щети вследс· Е ие 

на внезапно възникнала механична повреда само в: 

• двигателя ; 

• скоростната кутия ; 

• водещия (задвижващ) мост на застрахованото МПС. 

V. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ 
Обезщетението по това покритие е в размер на деikтвителните разхщ: и, 
извършени за ремонт, но не повече от обезщетени,ато, определено съг:1с с

но глава пета от раздел .Каска" - ОСОБЕНИ ПРАЕ: 1/!ЛА ПРИ ИЗПЛАЩN -Е 



НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПЪЛНИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ НА СЪБИТИЯ , 
РАЗЛИЧНИ ОТ ПОЖАР И КРАЖБА. 

VI. ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
По това покритие , освен по посочените изключения в раздел .ОБЩИ ПОЛО
ЖЕНИЯ", ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не изплаща застрахователно обезщетение: 

1. При проявена от ЗАСТРАХОВАНИЯ груба небрежност , изразяваща се в не
спазване на установените технически и технологични правила за експлоата

ция . 

2. За повреди , настъпили в : 

2.1. електрическата система ; 

2.2. електронните управляващи блокове ; 

2.3. охладителната система ; 
2.4. отоплителната и климатичната система ; 

2.5. кормилната система ; 

2.6. спирачната система ; 

2.7. горивната и изпускателната система ; 

2.8. турбокомпресора ; 

2.9. съединителя ; 

2.1 О. окачването и ходовата част; 

2.11 . външните и вътрешните облицовъчни детайли и части . 
3. За повреди , настъпили в резултат на: 

3.1 . износване на детайли и възли на двигател , скоростна кутия , водещ/зад
вижващ мост на застрахованото МПС; 

3.2. некачествен ремонт или монтиране на неоригинални части и консумати
ви за съответната марка и модел МПС; 

3.3. изтичане на охлаждаща течност или масло от двигателя , скоростната 
кутия или задвижващия мост; 

3.4. вследствие на употреба на гориво и технически течности , неотговарящи 
на предписанията на завода производител ; 

4. За повреди , настъпили в резултат на извършени промени в конструкцията на 

двигателя , скоростната кутия и водещия мост или на цялото МПС. 

5. За повреди , настъпили извън територията на Република България . 

VII. УВЕДОМЯВАНЕ 
При настъпване на механична повреда ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми 

писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок от три дни от узнаването. 

VIII. РЕГИСТРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ 
1. При настъпване на механична повреда ЗАСТРАХОВАНИЯТ или негов пред

ставител подава заявление за изплащане на обезщетение. Заявлението съ

държа данни за датата , мястото и обстоятелствата, при които е настъпила 

повредата . 

2. Към заявлението за изплащане на обезщетение се представят следните до

кументи в оригинал : 

2.1. свидетелство за правоуправление на водача , управлявал МПС при на

стъпването на застрахователното събитие ; 

2.2. документи , които доказват събитието , когато има такива; 

2.3. талон за преминат годишен технически преглед ; 

2.4. сервизна книжка за застрахованото МПС и други доказателства , сведе

ния и документи , свидетелски показания , когато се изискат от ЗАСТРАХО

ВАТЕЛЯ. 

3. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да запази МПС в състоянието , в което се на

мира след настъпилата повреда до установяване на щетите от представител 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

Това покритие се прилага само с разделите „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ", ,,КАС

КО", клаузите „ПЪЛНО КАСКО" и „БОНУС КАСКО" и може да биде изменяно 

сДОБАВЪЦИ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ „ПОМОЩ НА ПЪТЯ" 

(АСИСТ АНС) ЗА АВТОМОБИЛИ С ОБЩО ТЕГЛО 

ДО 3.5 ТОНА И МЕЖДУОСИЕ ДО 3.30 МЕТРА 

1. ПОКРИТИЯ 
1. О<tt4овно покритие, без начисляване на допълнителна застрахователна 
премия. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява право на ЗАСТРАХОВАНИЯ да ползва помощ 

на пътя (автоасистанс) при обездвижване на МПС с общо тегло до 3.5 тона и 
междуосие до 3.30 метра при настъпване на застрахователно събитие чрез пред
варително указана асистанс компания. Покритието е за територията на Републи

ка България , 24 часаП дни в седмицата за МПС, застраховани по клаузи .Бонус 
каско", .Пълно каско", .Пожар , природни бедствия и ПТП" или .Пожар, природни 
бедствия , ПТП и злоумишлени действия", без подзастраховане при сключване 
на договора , снабдени с карта .ПОМОЩ НА ПЪТЯ" и валидно застрахователно 
покритие по застраховката . 

2. Допълнително покритие срещу начислена ДС'JПЪЛН!t'IТелна 1Jн~
телна премия. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява допълнително право на ЗАСТРАХОВАНVЯ да 
ползва помощ на пътя (автоасистанс) при обездви11шане на МПС чрез nрf-•два 
рително указана асистанс компания на териториятз на Република Бълrари 

24 часаП дни в седмицата за МПС с общо тегло до 3.5 тона и междус,сI ,е де 
3.30 метра, застраховани по клаузи .Бонус каска" , ,лы,но каско", .Пожс1р . при
родни бедствия и ПТП" или .Пожар , природни бедствv,я, ПТП и злоумиu. nен , 
действия" , без подзастраховане при сключване н& l ,Огоаора, снабдени с арта 
.ПОМОЩ НА ПЪТЯ" и валидно застрахова·:·еn :о г,окритие по застрахо :з катг 
за събитие вследствие на техническа повреда или свързано с с норма:1нат ·, 
експлоатация на МПС . 

11. ДЕФИНИЦИИ 
По смисъла на това допълнение: 

1. ,,Обездвижване" е каквото и да е възникнало по Е1реме на пътуване не пре,с.
видено събитие , довело да невъзможност на МПС да се движи на сос стве ,. 
ход. 

2. ,,Техническа повреда" е I,аквато и да е внезапно възникнала по вре .v.е t- ,J 
пътуване непредвидена механична, електричесt-:а или друга повреда , 1 след 

ствие на която е настъпила авария, довела до обоздвижване на МПС. 

3. ,,Застрахователно събитие" е осъществен ри сt, , покрит съгласно Q jщи э 
условия на застраховка .Каско Стандарт", вследствие на който е нa t;i ьпиr, > 
обездвижване. 

4. ,,Събитие свързано с нормалната експ1Iоаацv,я на МПС" е каквт.:> и i, .3 
е непредвидено обстоятелство, довело до не~ыможност на водача ца с•-1'

страни причината за обездвижване, разл~Iчнг от събитията по т. 2 и т . 3, в 
това число: поради заключване или изгубен I <r; tcч ; пипса на горивс ~ пи 1-. -
подходящо гориво ; липса на ток за старпIране 1-а двигател11 вследстзие ,.. а 

повреда на акумулатор; спукване на една ил11 повече гуми; неизпраf;t-юс, в 

светлините или чистачките на МПС в степен , t<cя-ro не позволява при,D зижЕ=а

нето на МПС в тъмната част от денонощието или при неблагоприятн, 1 мете

орологични условия. 

5. ,,Еднократно безплатно транспортиране на NIПC:" е натоварване1 0, пг э

возването и разтоварването на обездвиженото ~ПС от мястото на съ[итиЕ> ,о 
до указаното място съгласно т. 4 на раздел 11 1. П .:>едоставени услуги. 

Не се счита за .Обездвижване" настъпило събитие в резултат на неспазе,н i I изиск

вания за поддръжка на застрахованото МПС, r,10нтаж на допълнителни де --айлv. и 
оборудване, подмяна на действащи части по елеI:трI1чееката система, дв 1гатf,;1я 

и купето на МПС, както и частична неизправност в св,::тлините на МПС или г1а 
чистачките на МПС, която позволява придвижванетс, на МПС през светпс.rа ч,с ст 

на деня или при благоприятни метеорологични усл-:~вия . 

111. ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ 
1. При настъпване на обездвижване , ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право д, 1 поv,., к,I 

от асистанс компанията изпращането в разумен срок (предвид разст )ЯНИ то 

и конкретните обстоятелства) на подвижен пътэн сервиз за оказвэ1-э на ,10-

мощ на пътя. 

2. Асистанс компанията уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ при неговото о· 3аж,u.ан ~э 

в Контакт центъра на телефон , посочен на кзртата .ПОМОЩ НА r Ь Т~ · за 
приблизителното време за пристигане на сnефtализиран автомобиr до t, ес:
тонахождението на обездвиженото МПС . 

3. Ако обездвижването може да бъде отстране,-ю за кратко време I а мяс : о и 
посредством техническите средства, с които ра::.полага подвижни п пъ re 
сервиз , тогава обездвижването се отстранява . В случай че за незабавьото 
отстраняване на обездвижването се изисj(ва подw.яна на резерв~ и чгсп1 , 
пътният сервиз подменя тези части при изрич1- :о съгласие на 3АСТРАХС' ВА· 
НИЯ да поеме за своя сметка тяхната стойно~~т и услугата по подмяната им и 
при условие , че подвижният пътен сервиз разполага с такива резерени ча.:;т ,1 , 

4. Ако обездвижването на застрахованото МПС не може да бъде отсч ане1-.~ на 
място поради липса на необходимите резерв t-iИ части и подходящ~ , услов11я 
за ремонт, тъй като повредата е голяма или к,)нкретните обстоятэ! 1ств .~ lфа

кти не го позволяват, асистанс компанията : 

4.1. транспортира обездвиженото МПС , кога го обездвижването е 1-асn ·Iило 

в населено място, съответно до Център за ззвеждане на претенци 1, де на й„ 

близкия подходящ сервиз в това населено r.1sIcтo , до охраняем па окин · или 

до мястото на домуване, в случай че то се намира в същото насеnе ·но м с--о , 

съобразявайки се с желанието на ЗАСТРАХОВАНИЯ; 
4.2. транспортира обездвиженото МПС до най-бл 11 з1:ото населено м .~сто , t<Oia
тo обездвижването е настъпило извън населе.ю м~сто, съответю ,10 Цt>нтър 

за завеждане на претенции , до подходящ сервю в това населено мяс- ,) , до 

охраняем паркинг или до мястото на дом11ване, в случай че то се наw.,Iра Б 

същото населено място , съобразявайки се сж,.эланv:ето на ЗАСТРд; :ов,с, ;~1Я: 

4.3. транспортира обездвиженото МПС до нзй-близкия охраняеw пзрки т, ко

гато обездвижването е настъпило в населе,;с, мР-сто или извън не-о и к.:>ппс 

не могат да бъдат изпълнени условия ·а пот. 4.1. и 4.2; 
4.4. при допълнително платена премия за , Сьбип,е, свързано с ~ ОРМ " 11 н ат0 

експлоатация на МПС" и настъпило обездвижЕ,ане на МПС от зас·:р: Iховс re,11-1,., 



събитие или техническа повреда транспортира обездвиженото МПС до място , 

посочено от ЗАСТРАХОВАНИЯ, но не повече от 100 км от мястото на събитието; 
4.5. при допълнително платена премия за .Събитие , свързано с нормалната 

експлоатация на МПС" и настъпило обездвижване на МПС от събитие , свър

зано с нормалната експлоатация на МПС, транспортира обездвиженото МПС 

до най-близкото място , на което е възможно отстраняването на причината за 

обездвижването , но не повече от 100 км от мястото на събитието . 

1V ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Асистанс компанията приема обаждането , но може да не поеме обслужването 

на обездвижено МПС, ако е налице непреодолима сила , природно бедствие 
или тежки метеорологични условия до приключване на действието им. 

2. Асистанс компанията не предоставя помощ, когато застрахованото МПС 

ползва несъществуващи пътища или такива , предвидени за ползване от Ми

нистерството на отбраната , Министерството на земеделието и горите (горски 

пътища , предвидени за достъп до сечища или други подобни) , както и навли

зането в частни пътища или имоти , които изискват разрешението на техния 

собственик. Това важи и за случаите , когато ползва път, който е затворен за 

движение от компетентните органи поради ремонт, авария , лоши метеороло

гични условия и други подобни обстоятелства . 

3. Асистанс компанията не предоставя помощ за изтегляне/транспортиране , ко

гато застрахованото МПС е обездвижено в подземен гараж, извън габаритите 

на пътищата от републиканската пътна мрежа , дерета , канавки и пропасти 

или друго място, където достъпът за изтегляне/транспортиране е труден или 

невъзможен . 

4. Асистанс компанията приема обаждането , но може да не поеме обслужването 

на обездвижено МПС, ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни дадените му ука

зания , откаже да информира компетентните органи за настъпило пътнотранс

портно произшествие , не осигури съответните документи и възпрепятства 

оглед или проверка за употреба на алкохол. 

5. В случай на обездвижване на застрахованото МПС, ако водачът го напусне до 
идването на подвижния пътен сервиз и в резултат на това настъпи кражба на 

лични вещи или части на МПС, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и асистанс компанията 

не носят отговорност за тяхната липса. 

6. Покритието .ПОМОЩ НА ПЪТЯ" не включва разноските , направени от 
ЗАСТРАХОВАНИЯ за престой на МПС на паркинг или сервиз след транспор

тирането . 

7. При всяко едно застрахователно събитие , техническа повреда или събитие , 

свързано с нормалната експлоатация на МПС, в зависимост от покритието по 

картата .ПОМОЩ НАПЪТЯ" ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право на .Еднократно 
безплатно транспортиране на МПС ". 

8. Асистанс компанията не покрива разходите за гориво, ключарски услуги и дру

ги услуги пожелани от ЗАСТРАХОВАНИЯ . 

9. Асистанс компанията не покрива разходите за подмяна , ремонт и баланс на 

гуми , освен в случаите описани в т . З от Раздел "Предоставени услуги". 

10. Асистанс компанията не покрива разходи за таксиметрови услуги за превоз на 
пътници от обездвижения автомобил . 

Това покритие се прилага само с разделите „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ", ,,КАС
КО", клауза „БОНУС КАСКО", клауза „ПЪЛНО КАСКО", клауза „ПОЖАР, ПРИ
РОДНИ БЕДСТВИЯ И ПТП" и клауза „ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ПТП И 

..__,,, ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ" и може да бъде изменяно с ДОБАВЪЦИ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ „ПОМОЩ НА ПЪТЯ" 

(АСИСТ АНС) ЗА ППС С ОБЩО ТЕГЛО НАД 3.5 ТОНА 
И/ИЛИ МЕЖДУОСИЕ НАД 3.30 МЕТРА 

1. ПОКРИТИЯ 
1. Основно покритие без начисляване на допълнителна застрахователна премия . 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява право на ЗАСТРАХОВАНИЯ да ползва помощ 
на пътя (автоасистанс) при обездвижване на ППС с общо тегло над 3.5 тона и/ 
или междуосие над 3.30 метра при настъпване на застрахователно събитие 
чрез предварително указана асистанс компания . Покритието е за територията 
на Република България 24 часаП дни в седмицата за МПС, застраховани по 
клаузи .Бонус каско", .Пълно каско", ,,Пожар , природни бедствия и ПТП" или 
,,ПожаJ!', природни бедствия , ПТП и злоумишлени действия", без подзастра
ховане при сключване на договора , снабдени с карта .ПОМОЩ НА ПЪТЯ" и 
валидно застрахователно покритие по застраховката . 

11. ДЕФИНИЦИИ 
По смисъла на това допълнение: 

1. ,,Обездвижване" е каквото и да е възникнало по време на пътуване непредви- · 
дено събитие , довело да невъзможност на ППС да се движи на собствен ход. 

2. ,,Застрахователно събитие" е осъществен риск, покрит съгласно ОБЩИТЕ 
УСЛОВИЯ на застраховка .Каско Стандарт", вследствие на който е настъпило 
обездвижване . 

З . ,,Еднократно безплатно транспортиране на 11ПС" е натоаарването , прев )З

ването и разтоварването на обездвиженото ППС от мястото на събитие до 

указаното място съгласно т. 4 на раздел 111. Предос ·авени услуги . 

Не се счита за „Обездвижване" настъпило събитие !Э резултат на неспаз1 ~ни 

изисквания за поддръжка на застрахованото ППС, монтаж на допълнителни 
детайли и оборудване, подмяната на действащи часп1 по електрическата слс

тема , двигателя , кабината , шасито и каросерията на ППС, спукване на еi ;на 

гума , липса на ток за стартиране на двигателя , какrо и частична неизправ н 1ст 

в светлините на ППС или на чистачките на ППС. 

111. ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ 
1. При настъпване на обездвижване вследствие на застрахователно съби гие 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да поиска от асистанс компанията изп~,а 1 ца
нето в разумен срок (предвид разстоянието и кон1<~еrните обстоятелстщ на 
подвижен пътен сервиз за оказване на помощ на пътя . 

2. Асистанс компанията уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ при неговото обаждАне 

в Контакт центъра на телефон , посочен на картыа .ПОМОЩ НА ПЪ ТН" за 
приблизителното време за пристигане на специэл1"1з,1ран автомобил до ~ ес
тонахождението на обездвиженото ППС . 

З . Ако обездвижването може да бъде отстранено за крат1<0 време на мяс1 J и 

посредством техническите средства , с които разпслага подвижният r ъ ген 
сервиз, тогава обездвижването се отстранява . В случай че за незабавн )ro 
отстраняване на обездвижването се изисква подмянс~ Нб резервни части , r ·ът

ният сервиз подменя тези части при изрично съглас11е на ЗАСТРАХОВАI-. ИЯ 

да поеме за своя сметка тяхната стойност и услу:ыа по подмяната им и ,1ри 

условие , че подвижният пътен сервиз разполб.га с 1а1<ивз резервни части. 

4. Ако обездвижването на застрахованото ППС не може да бъде отстране1-1с , на 

място поради липса на необходимите резервни чгс·rи и Г1одходящи усло зия 

за ремонт, тъй като повредата е голяма или конкрнтн1пе обстоятелства/фс кти 

не го позволяват, асистанс компанията: 

4.1. транспортира обездвиженото ППС, когато обездвижването е нacn,n ilлo 

в населено място, съответно до Център за завеждане на претенции, до 1 .ай

близкия подходящ сервиз в това населено място, до охраняем парки1-.г ~ли 

до мястото на домуване , в случай че то се намира в същото населено ~ 1я ;то , 

съобразявайки се с желанието на ЗАСТРАХОВАНИr ; 

4.2. транспортира обездвиженото ППС до най-близ -<сто населено място , юга
то обездвижването е настъпило извън населе,но място , съответно до Ценър 

за завеждане на претенции, до подходящ сервиз в това населено място до 

охраняем паркинг или до мястото на домуване, в сr.у~ай че то се намирс. в съ

щото населено място, съобразявайки се с желанието на ЭАСТРАХОВАНVЯ ; 
4.3. транспортира обездвиженото ППС до най-близк ,1я охраняем паркинг ко

гато обездвижването е настъпило в населено мяс· о или извън него и ко1 ато 

не могат да бъдат изпълнени условията пот . 4.1. и 4.2. 

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Асистанс компанията приема обаждането , но може да не поеме обслужва1 ,ето 

на обездвижено ППС, ако е налице непреодолима сила, природно бедс вие 
или тежки метеорологични условия до приключвана на действието им. 

2. Асистанс компанията не предоставя помощ, когато застрахованото ППС п- 1лз
ва несъществуващи пътища или такива , предвидени за ползване от Ми iИС

терството на отбраната , Министерството на земе,с_елv,ето и горите (1·01 ,ски 

пътища , предвидени за достъп до сечища или други подобни) , както и нас1ли

зането в частни пътища или имоти, които изискват раэрешението на теJ ния 

собственик. Това важи и за случаите , когато nоf!зва пы, който е затво1 ,е i за 
движение от компетентните органи поради ремонт , ава рия , лоши метеС1рtJJ10-

гични условия и други подобни обстоятелства. 
3. Асистанс компанията не предоставя помощ за изrег. ,яrе/транспортиране . ко

гато застрахованото ППС е обездвижено в подзем ,f- гараж, извън габари· ше 

на пътищата от републиканската пътна мрежа, д.эрета , канавки и проn:Jсти 
или друго място, където достъпът за изтегляне/r9анспортиране е труден или 

невъзможен. 

4. Асистанс компанията приема обаждането, но може да не поеме обслужЕ,а 11ето 
на обездвижено ППС, ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни дадените wy ука
зания, откаже да информира компетентните органи :,а настъпило пътнотр .знс

портно произшествие, не осигури съответните доr.ум 1жrи и възпреп1;т .:тва 

оглед или проверка за употреба на алкохол. 

5. В случай на обездвижване на застрахованото ППС , ,1ко всдачът го напуснэ до 
идването на подвижния пътен сервиз и в резултат на това настъпи кранба на 
лични вещи или части на ППС, ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ и асистанс компан ,ята 
не носят отговорност за тяхната липса. 

6. Покритието "ПОМОЩ НАПЪТЯ" не включва рг1зноските, направени от ЗА с·. 'РА
ХОВАНИЯ за престой на ППС на паркинг или сервиз •~ед транспортиране~ о. 

7. При всяко едно застрахователно събитие , ЗЛСТРА)ЮВАНИЯТ има пр,: в ) на 
"Еднократно безплатно транспортиране на ППС '·. 

Това покритие се прилага само с разделите „05'.ЦИ ПОЛОЖЕНИЯ", ,,1 АС
КО", клауза „БОНУС КАСКО", клауза „ПЪЛНО l(ACKO", кпс1уза „ПОЖАР, ПРИ
РОДНИ БЕДСТВИЯ и ПТП" и клауза „ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, п: ·пи 
ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ" и може да бъде измен,,;шо с ДОБАВЪЦИ. 



~ЛАВА ТРЕТА - ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
ПРИ ЧАСТИЧНИ ПОВРЕДИ 

1. ЕГИСТРИРАНЕ, УВЕДОМЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО 
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ 

Задължение на ЗАСТРАХОВАНИЯ е да докаже настъпването на застрахователно 
събитие . 

1. При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен 
да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок от 3 дни от узнаването, както и компе
тентните държавни органи (полиция , служба .Пожарна и аварийна безопас
ност" и други) с цел издаване на необходимия документ и да вземе мерки за 
спасяване , ограничаване и намаляване на щетите на застрахованото МПС. 

Уведомяването се извършва по един от следните начини : 

1.1 . Чрез обаждане на Контакт център на телефонен номер 0800 11111 ; 
1.2. Чрез писмено уведомяване в офисите на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ; 
1.3. Чрез регистриране на интернет сайта на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ 
www.bulstrad.Ьg . 

2. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да спазва инструкциите , дадени от ЗАСТРА
ХОВАТЕЛЯ , и да запази МПС във вида му след настъпилото застраховател
но събитие до извършване на оглед и описване на повредите от представи
тел на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

3. При настъпване на застрахователно събитие в чужбина ЗАСТРАХОВАНИЯТ 
е длъжен да уведоми полицията , съответно противопожарната служба, както 

и ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ в срок от 3 дни от узнаването . ЗАСТРАХОВАНИЯТ е 
длъжен да извърши действия за намаляване и ограничаване на вредите и 

след завръщането си в Република България да представи за оглед увреде
ното МПС при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Уведомяването се извършва по един от 
следните начини: 

3.1. Чрез обаждане на Контакт център на телефонен номер 0800 11111 ; 
3.2. Чрез писмено уведомяване в офисите на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ ; 

3.3. Чрез регистриране на интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

www.bulstrad.bg. 
4. ЗАСТРАХОВАНИЯТ или упълномощен от него представител подава заяв

ление за изплащане на обезщетение по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за 
всяко застрахователно събитие. 

5. Към заявлението за изплащане на обезщетение ЗАСТРАХОВАНИЯТ или 

негов представител представя следната информация и документи: 

5.1. Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача , упра

влявал МПС при настъпването на застрахователното събитие ; 

5.2. Документи , които доказват застрахователното събитие : 

5.2.1. При щети, причинени от ПТП - протокол за ПТП, констативен прото

кол за ПТП или двустранен констативен протокол за ПТП. Предоставеният 

документ следва да отговаря на изискванията съгласно действащото за

конодателство за установяване на ПТП в оригинал ; 

5.2.2. При щети от злоумишлени действия - служебна бележка от РПУ по 

местопроизшествие и копие от заявлението до полицията с входящ номер 

оригинал ; 

5.2.3. При щети от пожар - служебна бележка от противопожарна служба 

оригинал ; 

5.2.4. При щети от природни бедствия или аварии - служебна бележка 
от противопожарната служба или метеорологична служба , както и други 

доказателства , сведения и документи в оригинал, които се изискват от ЗА
СТРАХОВА ТЕЛЯ във връзка с определяне на основанието и размера за 
изплащане на застрахователно обезщетение . 

5.3. Горните изисквания важат и когато събитието е настъпило в чужбина , 

като документите за събитието , издадени на чужд език , се предоставят в 

превод на български . 

6. При щети , настъпили от ПТП или в паркирано състояние , когато съглас

но действащата нормативна уредба компетентните органи не посещават 

мястото на събитието или е издаден документ от компетентните органи: 

на базата на декларативни показания на водача; с констативен характер 

и не води до процесуално-следствени действия и/или административна 

санкция , ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява , както следва : 

6.1. неограничен брой щети за стъкла , огледала и стандартно монтирани 

осветителни тела ; 

6.2. до две застрахователни събития в срока на действие на застраховка
та , довели до : 

6.2.t\. щети по външните основни корпусни детайли (броня, калник, вра
та, преден/ заден капак, панел, страница и таван) до два пъти в срока на 

действие на застраховката , но не повече от осем външни основни корпус

ни детайли сумарно по двете претенции ; 

6.2.2. щети по ходовата част на автомобила, които не са довели до обез
движване , в случаите когато уврежданията са в резултат на случайно на

стъпило преминаване през предмет на пътното платно или конструктивни 

елементи на пътното платно - банкет, тротоар и други. 

6.3. За щети по гумите , джантите и декоративните тасове на автомобила , 
в случаите когато уврежданията са в резултат на преминаване през дупки 

З 3 
и неравности на пътното платно , ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява до /:.. е 
увредени гуми и/или джанти и/ или тасове в срока на действие на полицата 

след представяне на писмени свидетелски по .<,1за1 ия на лице , раэл ~чно Jт 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или упълномощения водач ,ia МПС; 
6.4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява без ог;аничение щетите пот. 6 · ,, 
когато по договора е уговорено самоучастие , с1 ЗАСТРАХОВАНИЯ 

6.5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява без оr,) , 1 ничение щетите по т. Р., 
когато застраховката е сключена при условията на клауза .Бонус К .зско" 

6.6. Срещу допълнителна премия ЗАСТРАХСВАНИЯТ може да з ;з к Jпи . ·_Q· 

пълнително покритие за щетите пот . 6,2, каУо в ·rози случай ЗАСТРАХО

ВА ТЕЛЯТ изплаща обезщетение без прилаrанн на ограниченияп1 , 

7. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извърши nрове кана обстояп:л ;тва ·. а, 

при които е настъпило застрахователното събитие, както и да и: , вър; и 

оглед и заснемане на мястото на произшествинто и на увреденото МПС. 

7 .1, ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ не изплаща застрахователно обезщп1 · ние , в 

случай че при извършената проверка се установят различия между факт ,1. 

ческата обстановка и декларираните обстоятелс·r ва , установени r . осрец

ством техническа експертиза и снимков материал , които се изпра ·цат ,10 
ЗАСТРАХОВАНИЯ заедно с аргументираного становище за отказ . В този 
случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да сезира компетентните о Jraн.• . 

8. Огледът и описанието на щетите на застрахоаано·iо МПС се и~ в·:.рШЕ-'П 

от упълномощен представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в опредеге1 1 ден и 
час. При констатирана необходимост може да сэ и звърши един или .,овече 

допълните11ни огледа . 

8.1. В случай че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е съ:ласен с констата .. \~ ята :1а 

представителя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, той има право да привлече е <спе; т. 

При несъгласие от двете страни се назначава експерт, избран с: 1 яхнио 

взаимно съгласие . Всяка от страните заплаща разноските за сво~ 1 Е: кспеп 

и половината от разноските за експерта , избран по взаимно съглас~ е. 

11. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА МПС ДО 4 ГОДИНИ 
Застрахователно обезщетение за частични повреди се определя въз ос1 ова 1 ,а 

опис на увредените детайли : 

1. По калкулация на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ, като : 

1.1. Цената на новите части е съгласно най-ни с1:ата пазарна или кат.зло>кна 

цена за България за съответната марка МПС ; 

1.2. Цената на бояджийските материали е по цэновите листи , използнани от 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ; 

1.3. Количеството на бояджийските материали и но1 мовремената за · -руд 110 
ремонта на МПС се определят по Методика ма ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 3;1 урЕ ·- к

дане на претенции по застраховка .Каско" . 
2. МПС се ремонтира в посочен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ сервиз, преде~ звител 

на марката за страната или друг сервиз, с който ЗАСТРАХОВАТЕП:П има 

сключен договор. Стойността на ремонта се за.1лаu.а от ЗАСТРАХОВ~ТЕГ.Я 
на сервиза, в който е отремонтирано МПС. Ar:o е договорено само~ част , 1е 

при сключване на застрахователната полица , то ЗАСТРАХОВАНИ5 .1 noe:i.1a 
съответната част от стойността на извършения ремонт. 

2.1 . Възможност за ремонт в сервиз се предос1 авя за МПС, които оп< вар< т 

на следните условия: 

2.1 .1. застраховани по клауза .БОНУС КАСКО" , ю1ауза „ПЪЛНО КАС l<1 )", кr:з
уза .ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ПТП" и клауза .ПОЖАР, ПР .,1РОДНИ 
БЕДСТВИЯ, ПТП И ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВV.Я " ; 
2.1.2. платената застрахователна премия е по-голяма или равна на дос·, а

тъчната премия за възстановяване в сервиз , о 1ределена по дейст1 - аща,·а 
към момента на сключване на застраховката о( ~щиална тарифа , пубпикуР :З· 
на на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕПЯ : v\'V.w. t1ulstrad,Ьg . 

3, МПС се ремонтира в избран от ЗАСТРАХОВАНИЯ сервиз след преде rавяне 

на предварителна калкулация за стойността на ремонта и писмено С1: глас;.е 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . В този случай ра:~ходите за ремонт се запла.цат т 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетение дu пр ~
варително съгласувания размер след представяне на разходноопраЕ дате 1-

ни документи (фактури). 
3.1, Възможност за ремонт в сервиз се предоставя за МПС, които с ·тr :~варят 

на следните условия: 

3.1 .1. застраховани по клауза .БОНУС КАСКО' , клауза .ПЪЛНО КАСI(()", кг .-з

уза .ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ПТП" v. клауза .ПОЖАР ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ, ПТП И ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ"; 
3.1.2. платената застрахователна премия е по-голяма или равна на достd

тъчната премия за възстановяване в сервиз, опредвлена по дейс:п,аща,а 

към момента на сключване на застраховката о◊щиална тарифа, пубJ 1 икуи
на на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ: v\ ww.t1;.1lstrad.Ьg. 

111. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА мпс НАД 4 ДО 7 годи~:и 

Застрахователното обезщетение за частични повред~1 се определя въз ос• ова ·,а 

опис на увредените детайли : 

1. По калкулация на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ка10 : 

1, 1. Цената на новите части е съгласно пазарните или каталожни u эни ~;а 



оригинални части за съответната марка МПС с прилагане на коефициент на 

овехтяване 0.5, но не повече от най-ниската пазарна цена ; 

1.2. Цената на бояджийските материали е по ценовите листи , използвани от 
ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ ; 

1.3. Количеството на бояджийските материали и нормовремената за труд по 
ремонта на МПС се определят по Методика на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ за уреж
дане на претенции по застраховка "Каско". 

2. МПС се ремонтира в посочен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ сервиз, с който има 
сключен договор , различен от този на представителя на марката за страната . 

Стойността на ремонта се заплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на сервиза , В кой
то е отремонтирано МПС. Ако е договорено самоучастие при сключване на 

застрахователната полица , то ЗАСТРАХОВАНИЯТ поема съответната част 

от стойността на извършения ремонт. 

2.1 . Възможност за ремонт в сервиз се предоставя за МПС, които отговарят 
на следните условия : 

2.1.1 . застраховани по клауза "БОНУС КАСКО", клауза "ПЪЛНО КАСКО", кла
уза ,,ПОЖАР ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ПТП" и клауза ЛОЖАР ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ , ПТП И ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ"; 
2.1.2. платената застрахователна премия е по-голяма или равна на доста
тъчната премия за възстановяване в сервиз , определена по действащата 

към момента на сключване на застраховката официална тарифа , публикува

на на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ : www.bulstrad.Ьg. 

3. МПС се ремонтира в посочен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ сервиз , представител 

на марката за страната , с който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има сключен договор . 

Стойността на ремонта се заплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на сервиза , в кой

то е отремонтирано МПС. Ако е договорено самоучастие при сключване на 

застрахователната полица , то ЗАСТРАХОВАНИЯТ поема съответната част 

от стойността на извършения ремонт. 

3.1. Възможност за ремонт в сервиз , представител на марката за страната , се 

предоставя за МПС , които отговарят на следните условия : 

3.1.1. застраховани по клауза "БОНУС КАСКО", клауза "ПЪЛНО КАСКО", кла
уза „ПОЖАР , ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ПТП" и клауза ЛОЖАР, ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ , ПТП И ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ"; 
3.1 .2. платената застрахователна премия е по-голяма или равна на доста
тъчната премия за възстановяване в сервиз , определена по действащата 

към момента на сключването на застраховката официална тарифа , публику

вана на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: www.bulstrad.bg; 
3.1 .3. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е платил допълнителна застрахователна премия 
за ползване на сервиз , представител на марката за страната . 

4. МПС се ремонтира в избран от ЗАСТРАХОВАНИЯ сервиз след представяне 

на предварителна калкулация за стойността на ремонта и писмено съгласие 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . В този случай разходите за ремонт се заплащат от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетение до пред

варително съгласувания размер след представяне на разходнооправдател

ни документи (фактури). 

4.1. Възможност за ремонт в сервиз се предоставя за МПС, които отговарят 
на следните условия : 

4.1.1. застраховани по клауза "БОНУС КАСКО" , клауза "ПЪЛНО КАСКО", кла

уза ,,ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ПТП" и клауза "ПОЖАР , ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ , ПТП И ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ"; 
4.1.2. платената застрахователна премия е по-голяма или равна на доста
тъчната премия за възстановяване в сервиз , определена по действащата 

към момента на· сключването на застраховката официална тарифа , публику

вана на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ : www. bulstrad .Ьg ; 

4.1.3. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е платил допълнителна застрахователна премия 
за ползване на сервиз , представител на марката за страната . 

IV. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА МПС НАД 7 ДО 18 ГОДИНИ 
Застрахователното обезщетение за частични повреди се определя въз основа на 

опис на увредените детайли : 

1. По калкулация на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ , като: 

1.1. Цената на новите части е съгласно пазарните или каталожните цени на 
оригинални части за съответната марка МПС с прилагане на коефициент на 

овехтяване 0.3, но не повече от най-ниската пазарна цена ; 

1.2. Цената на бояджийските материали е по ценовите листи, използвани от 
ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ ; 

1.3. Количеството на бояджийските материали и нормовремената за труд по 
ремонта на МПС се определят по Методика на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ за уреж

дане на претенции по застраховка "Каско". 

2. МПС се ремонтира в посочен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ сервиз , с който има 

сключен договор , различен от този на представителя на марката за страната . 

Стойността на ремонта се заплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на сервиза, в кой

то е отремонтирано МПС . Ако е договорено самоучастие при сключване на 

застрахователната полица , то ЗАСТРАХОВАНИЯТ поема съответната част 

от стойността на извършения ремонт. 

2.1. възможност за ремонт в сервиз се предоставя за МПС, които отговарят 

на следните условия : 

2.1 .1. застраховани по клауза "БОНУС КАСКО", <пауза "ПЪЛНО КА .~IЮ' , f:ла
уза "ПОЖАР, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ПТГI" и клауза .ПОЖАР ПРV'РО~:-iИ 
БЕДСТВИЯ , ПТП И ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВ'11Я" ; 
2.1.2. платената застрахователна премv.я е r;о„rоляма или равна н J доста

тъчната премия за възстановяване в сервиз , определена по дейс ·ваu. .· та 

към момента на сключването на застраховката ()фициална тарифс: , публи ку

вана на Интернет сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ; wv,w.bulstrad.bg. 

V. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА мп НАД 13 години 3/.. вси1... ки РАЗЛr/r ЧН11Т 
ЛЕКИ И НАД 18 ГОДИНИ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИП11 
Застрахователното обезщетение за частични поврэди се определя въз •)('Нова на 
опис на увредените детайли : 

1. По калкулация на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, като : 

1.1 . Цената на новите части е съгласно 11азарч1пе или каталожните цени на 
оригинални части за съответната марка МПС с прилагане на коефиt1иент на 
овехтяване 0.3, но не повече от най-нискзта пэ~арна цена; 
1.2. Цената на бояджийските материали е по ЦЕ·новите листи , изпол:,ван 1 ; о · 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ; 

1.3. Количеството на бояджийските материали 11 нормовремената эа TPYl- по 
· ремонта на МПС се определят по Ме одика на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ : ,а ур~-ж-

дане на претенции по застраховка "Каско" . 

VI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ 
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

1. При изпла·щане на застрахователно обезщете1-ие по калкулация м·и пр д„ 

ставени от ЗАСТРАХОВАНИЯ/ЗАСТРАХОВАЩИЯ разходни докумен :и, с, , ед 

възстановяване на щетите, застрахованото МПС се представя задъ 1жи1 ..,л„ 

но за извършване на оглед и заснемане от пре,4ставител на ЗАСl Р l.)(OiJA
TEЛЯ . 

1.1. Констатациите от извършения оглед след зъзс· ановяване се отб-эляз зат 
на предложението към застрахователната полица; 

1.2. В случаите на неизпълнение на това изискване и завеждане на ,~л9два :ца 

претенция за обезщетение на повреди в същоrа зона в същия пе;щод нг 

застрахователно покритие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯГ изплаща обезщет)ние по 

калкулация, като приспада обезщетението по редходната щета . 
1.3. В случаите на неизпълнение на изискване о пот. 1 и завеждан :J . 1а обнз
щетение за повреди в същата зона в следващ период на застра>:0 1зате но 

покритие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи изплащане на застраховатеr, но 

обезщетение. 
1.4. В случай че страна по рамков застрахователен договор е ЛИЗИ --iГОДА

ТЕЛ , при изплащане на обезщетение по калкулация и.1и представени ,:~азх ~,д
ни документи (фактури) обезщетението се изплаща на ЛИЗИНГОПСIЛ fЧА·,-Е

ЛЯ, освен ако е договорено вредите да бъдат отстранени в натура , в ко,• то 

случай разноските се заплащат непосредствено на външния изnъл ,v тел ; 

2. Ако е договорено разсрочено плащане на застr>с:хователната премия непла

тените разсрочени вноски стават изискуеми , освен в случаите на о ;игур.эн 

регрес. ЗАСТРАХОВАНИЯТ/ЗАСТРАХОВАЩИЯТ е длъжен да ги :ia 1лати в 
пълен размер преди изплащането на застраховаРлното обезще1в11ие v· 1и 
вноските се удържат в пълен размер от определеното обезщетенин. 

3. Всяко платено обезщетение намалява застрахова-rелната сума ЗG. 1 экуu ля 
период на застрахователно покритие , като при и:зчерnването й покри, ието за 
текущия период се прекратява. Застраховате,,ният договор се пр ,юатя qа _ 

Това правило не се прилага при осигурен регрес 

4. При изчерпване на застрахователната v 1iva поради изплащ, .не ;а 

застрахователно обезщетение за един период на засграхователно ппкри·. -1е 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен преди започва~-:е на новия период на застг,а

хователно покритие да представи автомобила Зс:. извършване на огле 4 и зэс
немане от представител на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ . 

5. Всички изплатени застрахователни обезщетения през периода на застра
хователно покритие не могат да надвишават първоначално догове рен та 

застрахователна сума за текущия период, В сr:учай че не е извършэ1- о доза

страховане . 

6. При частични повреди на МПС до 5 ( пет) rоди ,1 и от годината на н ,гов то 
производство или от годината на първон&чалната му регистрация -· к )ято л 
двете е по-ранна, не се прилага подзастраховгн,э. · 

7. При застраховка на МПС, в случай на втора и следващи щети пре:: г; ерис~а 

на застрахователно покритие, обезщетението се редуцира с коефлциел, 
равен на съотношението между намалената първоначална застрах :л атеr::;а 

сума с размера на платеното обезщетение и 11 р1юначалната зэстр,1 ховат •л
на сума , т . е. при подзастраховане. 

8. Правилата на точки 3, 4 и 6 не се прилагат, ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ до,астрз

хова МПС. Дозастраховането се извършва на ба~ата на изплатенотс , с безще
тение с цел възстановяване на първоначалнат .з застрахователна сум з. 

8.1. При дозастраховане на МПС се издава добс.1вък, като ЗАСТРАХС; ВАl-' v1-
ЯТ заплаща изцяло допълнително начислената премия ; 
8.2. Дозастраховането се извършва в срок от ', 5 дни сг.ед изплащане! 1- з обЕ.з

щетение или получаване на автомобила след ремо1, т в доверен сервиз . 

9. От определеното обезщетение се приспадат и сумите, които ЗАСТРI.ХО8А-



НИЯТ е получил или ще получи от трети лица , виновни за загубата (повреда
та) на застрахованото МПС. 

10. При настъпване на застрахователно събитие на територията на Република 
България , покрито по полицата , в резултат на което застрахованото МПС 
не може да се движи на собствен ход , в застрахователното обезщетение се 
включват и транспортните разноски за репатриране от мястото на събитие

то до най-близкото място , където може да се избърши провизорен ремонт, 

позволяващ безопасното придвижване на МПС на собствен ход. Услугата 
по репатриране се предоставя от Асистанс компанията , с която ЗАСТРА

ХОВА ТЕЛЯТ има сключен договор. Ако репатрирането е извършено от друг 
превозвач , размерът на възстановимите транспортни разходи се определя 

след предоставяне на документ от съответния превозвач и не може да над

хвърля цените на услугите , предоставени от Асистанс компанията , с която 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има сключен договор . 

11. При настъпване на застрахователно събитие в чужбина , покрито по поли

цата , В резултат на което застрахованото МПС не може да се придвижва 
на собствен ход, ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да извърши провизорен ремонт, 
позволяващ придвижването му до Република България . 

11 .1. Провизорен ремонт може да бъде извършен след задължително съ
гласуване със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ извърши ремонт 

без такова съгласуване , ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали размера на 
обезщетението или да откаже изцяло плащането му ; 

11 .2. При настъпване на застрахователно събитие в чужбина се изплащат 
само разходи, свързани с изваждане , придвижване на автомобила до най

близкото място за съхранение и извършване на провизорен ремонт в размер 
до 10% от съответната застрахователна сума , но не повече от равностойнос
тта на 10 000 (десет хиляди) лева в ЕВРО; 

11.3. Уведомяването се извършва на предоставените за тази цел електронен 
адрес , факс и телефонни номера ; 

11.4. При ремонт на МПС, извършен извън територията на Република Бълга

рия обезщетението се определя , както следва : 

11.4.1. По калкулация съобразно Методика на ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ за урежда
не на претенции по застраховка .Каско"; 

11.4.2. По представени разходни документи за ремонта само в случаите на 
предварително съгласуване на необходимите дейности за ремонт на МПС 

със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

12. Със съгласието на ЗАСТРАХОВАНИЯ , декларирано върху застрахователна

та полица , ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да възстанови или подмени повреде
но МПС или част от него , вместо да изплати парично обезщетение или да се 

присъедини към други застрахователи за това . 

13. Ако застрахователната сума е определена , респективно и премията е плате

на в чуждестранна валута, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да получи обезще

тението по калкулация в същата валута . Обезщетението се превежда само 
по банков път , като разноските за превода са за сметка на наредителя . 

14. За щети , настъпили по акумулаторни батерии ; филтри ; ремъци; брезенти и 

гюруци ; изходящи тръбопроводи; шумозаглушители ; катализатори , застра- · 
хователното обезщетение се редуцира с процент на овехтяване според сте

пента на износване и моментното им състояние към датата на застрахова

телното събитие , определено от представителя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при 

извършването на огледа . 

15. За щети, настъпили по гуми , застрахователното обезщетение се редуцира 

с процент на овехтяване според степента на износване и моментното им 

състояние към даrата на застрахователното събитие , определено съгласно 
методика на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при извършването на огледа . 

15.1 . Методиката за изчисляване на остатъчната стойност е публична ин
формация , достъпна на сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ , и ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

може да се запознае с нея при сключването на застрахователния договор . 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТ А -
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

ПРИ ПЪЛНИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ НА СЪБИТИЯ, 

РАЗЛИЧНИ ОТ ПОЖАР И КРАЖБА 

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обявява пълна загуба , когато сумата за ремонт и 

възстановяване на повредите по МПС надвишава 70% (седемдесет процен

та) от действителната му стойност. 

2. При орявена пълна загуба се изплаща обезщетение в размер на застрахова

телната сума , но не повече от действителната стойност на МПС към датата 

на настъпване на застрахователното събитие: . 
2.1 . намалено със стойността на запазените части , възли и агрегати . В този 

случай намалението не може да надвишава 20% (двадесет процента) от дейст
вителната стойност и ЗАСТРАХОВАНИЯТ задържа останките на МПС или 

2.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали обезщетението със стойността на 
конкретна обвързваща оферта за закупуване на останките на МПС при нали
чие на такава . 

3. Преди изплащане на обезщетението ЗАСТРАХОВАНИЯТ снема от отчет 

МПС от съответния сектор .КАТ - Пътна полиция" при ОД МВР. 
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4. При обявяване на пълна загуба на МПС, за което към дата на застраховат vЛ· 

ното събитие не са изтекли 3 (три) години от производството му, пр I 1 съr, а-• 
сие от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ може да о.э изплати 100% (сто процvн• 
та) от застрахователната сума , но не повече ст действителната сто~ ност на 

МПС към датата на насrьпване на застрахователното събитие , в ,:;r tчай че 
правоимащият по застрахователната полицг. е nъра~1 собственик на зае, оа

хованото МПС и е налице осигурен регрес. 

4.1. Преди изплащане на обезщетението ЗАСТРАХОВАНИЯТ снеме с-т отuет 

МПС от съответния сектор .КАТ - Пътна полиция ' при ОД МВР. В тозv случай 
собствеността на увреденото МПС се прехвърля в полза на ЗАСТРАХОВАТЕГЯ ; 

4.2. В случаите, когато останките на увреденото МПС се предоставят на '.; t._. 

СТРАХОВАТЕЛЯ, от определеното обезщетение се удържат 5% (ne "i· проц-з н

та) , но не повече от 1000 (хиляда) лева , покриващи разходите за тран -;пор-:-и

ране, съхраняване на останките от МПС и за освобождаване от тях . 

5. За МПС под митнически контрол обезщетение cr, плаща само след предста

вяне на доказателства , че митническият контрол е огменен или след у qър» а

не на дължимите митни сборове . 

6. От определеното застрахователно обезщетен~.е за пълна загуба на tАПС е 

удържат дължими премийни вноски и платени предходни обезще· е -1 ия, ,а 

които не е извършено дозастраховане. Застрахователният договор 1 · рекра 

тява действието си поради отпаднал застрахова··елен интерес. 

7. В случай че застрахователната полица е сключвна под формата 1-,а мноп

годишен договор и страна по него е лизингодател , и застрахованот :) М ,С 

е отдадено · на лизинг, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е .r.лъжен да уведоми из~ ичн( . и 
писмено в еднодневен срок от деня на плаща1-:еrо лизингополучатвл:~, ка 1 0 

посочи размера на извършеното плащане . 

ГЛАВАПЕТА-

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ОSЕЗЩЕТЕНИЕ 

ПРИ ПЪЛНИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОЖА1Р И КРАЖБА 

1. УВЕДОМЯВАНЕ 
1. При настъпване на събитие по риска пожар ЭАСТРАХОВАНИЯТ тряrjва да 

уведоми компетентните органи незабавно, а ЗА J- РАХОВАТЕЛЯ да ув :щоw:-1 

писмено в срок от 3 (три) дни след узнаването . 

2. При настъпване на събитие по риска кражuа ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъж н 
да уведоми писмено компетентните органи и ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ в сро < от 24 
(двадесет и четири) часа след узнаването за съ тието. 

3. При кражба на МПС с монтирана система за гктив,ю проследяване :GP ) 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми незгбзвно фирмата , извъ1 ,wиr.a 

монтажа и предоставяща услугата по активно г.роследяване , и ЗАСТf 'АХ • 
ВА ТЕЛЯ , но не по-кьсно от 24 (двадесет и чети и) часа след узнаванrпо зэ 

събитието. 

11. РЕГИСТРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОЕ А ТЕШЮТО СЪБИГ~ : 
1. При пожар и кражба ЗАСТРАХОВАНИЯТ предоставя : 

• заявление за изплащане на обезщетение - по образец на ЗАС"."F АХС

ВАТЕЛЯ; 

• попълнено сведение- по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ; 

• пълномощно за получаване и съхранение на МПС при евентуалното М / 
намиране преди изплащане на обезщетението - по образец на ЗА< :ТРР. 

ХОВАТЕЛЯ ; 

• пълномощно за разпореждане с МПС при евентуалното му намиране след 
изплащане на обезщетението- по образец на зле· РАХОВАТЕЛЯ ; 

• пълен комплект заключващи устройства ~1 ди::танционни управлен~1я опи

сани в предложението за застраховка; 

• служебна бележка от полицията , съответно от службата за противс,п1 жар

на и аварийна безопасност за регистриране на с.ъбитието, съдър:-<ащ« 
пълните идентификационни данни на МПС. Когато събитието е насп пил 
в чужбина , документите за събитието , издадени на чужд език, се прнд )ста

вят в превод на български ; 

• документ за придобиване на МПС; 
• документ, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ е погасил данъци ·е и таксите , свърани 

със собствеността и ползването на МПС; 

• други документи , имащи отношение към заст~ахователното съб11т 1Je v. 
размера на застрахователното обезщетение. 

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да изиска от ЗАСТРАХОВАНИЯ да прецстави 

и постановление от прокуратурата за спиране на наказателното производ ;тво . 

З. Преди изплащане на обезщетението ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право 
да избърши проучване на фактите и обстояте:1ствата, свързани със за

страхователното събитие за срок, не по-•голя 1· ~ от 15 (петнадесет) ра
ботни дни след представяне на изисканите необходими доку ,1енти . 

За установяване на собствеността Застрахованит представя свидетеr•~тво 

за регистрация на МПС, договор за покупко-прод&жба на МПС, догозс р за 
дарение или замяна както и всеки друг докуr,1ен у;,,остоверяващ правоТJ му 

на собственост. 



111. САНКЦИИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА РИСКА 
1. Ако при кражба ЗАСТРАХОВАНИЯТ не представи всички обявени заключ

ващи устройства , дистанционни управления и/или свидетелството за ре

гистрация на МПС (част I на свидетелството за регистрация , когато то се 
състои от две части), ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да откаже плащането 

на застрахователно обезщетение . Това изискване и свързаната с него санк
ция не се прилагат по отношение на потребители по смисъла на §.1 З .т . 1 от 

допълнителни разпоредби на Закон за защита на потребителите , а именно 

за физически лица , които придобиват стоки или ползват услуги , които не са 
предназначени за . извършване на търговска или професионална дейност , и 

физически лица , които като страна по договор действат извън рамките на 

своята търговска или професионална дейност , но не и в частта за заключ

ващи устройства . 

2. Ако при кражба ЗАСТРАХОВАН - потребител по смисъла на § . 13.т. 1 от до

пълнителни разпоредби на Закон за защита на потребителите , а именно за 

физически лица, които придобиват стоки или ползват услуги , които не са 

предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и 

физически лица , които като страна по договор действат извън рамките на 

своята търговска или професионална дейност, не представи част 11 на свиде

телството за регистрация (когато свидетелството за регистрация се състои 

от две части), ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ намалява застрахователното обезщете

ние с 30% (тридесет процента) . 

3. Ако при кражба ЗАСТРАХОВАН - юридическо лице или търговец по занятие , 

не представи част II на свидетелството за регистрация (когато свидетелство
то за регистрация се състои от две части) , ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ намалява 

застрахователното обезщетение с 50% (петдесет процента) . 

4. Ако при кражба на МПС ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е изпълнил задължението си , 

посочено в подраздел 11 „Специални изисквания" на раздел .ОБЩИ ПОЛО

ЖЕНИЯ" , ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ има право да откаже плащането на застрахо

вателното обезщетение . 

5. Ако при кражба се установи , че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е изпълнил в срок 

някое от задълженията в подраздел 1 „Уведомяване" на тази глава , както и 

задълженията по подраздел VIII на раздел .Общи положения" , ЗАСТРАХО

ВА ТЕЛЯТ има право да откаже плащането на застрахователното обезще

тение. 

IV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
Не се покриват щети по МПС, настъпили вследствие на осъществено събитие по 

риска „кражба", в случай че : 

1. автомобилът не е бил заключен , оставен е с отворени прозорци , капаци или 

таван на купето/гюрук (в случай че е кабриолет) ; 
2. автомобилът е оставен с ключ на запалването; 

3. автомобилът е бил с неизправна, невключена и/или демонтирана алармена 

система или имобилайзер ; 

4. автомобилът с бил с неизправна , невключена , неактивна и/или демонтирана · 
система за активно проследяване (GPS); 

5. МПС е предоставено на лице извън лицата , поименно посочени в Предложе

нието за застраховане или преотдадено на лизинг на друг лизингополучател , 

без за това писмено да е уведомен ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и за целта да е 

издаден добавък. 

6. всички изброени _ в Предложението за застраховане заключващи устрой

ства на МПС не бъдат предоставени в срок от 24 часа от предявяване на 
претенция за застрахователно обезщетение. В случай че МПС е собстве

ност на лизингодател, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изисква директно от лизинго

дателя намиращите се у него заключващи устройства , като лизингодателят 

е длъжен да представи същите в срок от 24 (двадесет и четири) часа от 

получаване на уведомлението от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

V. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПОЖАР 
1. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ обявява пълна загуба вследствие на пожар , когато 

сумата за ремонт и възстановяване на повредите по МПС надвишава 70% 
(седемдесет процента) от действителната.му стойност. 

2. При обявена пълна загуба вследствие на пожар се изплаща обезщетение в 
размер на застрахователната сума , но не повече от действителната стойност 

на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие , намалено 
със стойността на запазените части , възли и агрегати . В този случай намале
ниете не може да надвишава 10% (десет процента) от действителната стой
ност и ЗАСТРАХОВАНИЯТ задържа останките на МПС. 

3. В случай че застрахователната полица е сключена под формата на много
годишен договор и страна по него е лизингодател и застрахованото МПС е 

отдадено на лизинг, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изрично и 
писмено в еднодневен срок от деня на плащането лизингополучателя , като 

посочи размера на извършеното плащане. 

3.1. Преди изплащане на обезщетението ЗАСТРАХОВАНИЯТ снема от о~ет 
МПС от съответния сектор .КАТ - Пътна полиция" при ОД МВР. 

4. При обявяване на пълна загуба вследствие на пожар на МПС , за което към 

датата на застрахователното събитие не са изтекли 3 (три) години о· про

изводството му , при съгласие от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ можв .~а се 

изплати 100% (сто процента) от застрахоЕJателната сума, но не пове·-1е от 
действителната стойност на МПС към датата а настъпване на застра <ова 
телното събитие , в случай че правоимащият по ззстрахователната п ·лица 

е първи собственик на застрахованото МПС и е налице осигурен регргс . 

4.1. Преди изплащане на обезщетението ЗАСУРАХОВАНИЯТ снема о ·, 

отчет МПС от съответния сектор „КАТ - Пътна полиция" при ОД МВР . 13 
този случай собствеността на увреденото МПС се прехвърля в пол за н& 
ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ ; 

4.2. В случаите , когато останките на увреденото МПС се предоставя~ 1-а ЗА

СТРАХОВАТЕЛЯ , от определеното обезщетение се удържат 5% ( пет п~,оце1-;
та ), но не повече от 1000 (хиляда) лева, покриващи разходите за трансr орт -
ране , съхраняване на останките от МПС и зг. ocsoбo>tq:,aEJaнe от тях . 

5. За МПС под митнически контрол обезщетение се 11лаща само след п ;>е дста 
вяне на доказателства , че митническият контрол е отменен или след уд:,ржа . 

не на дължимите митни сборове. 

6. От определеното застрахователно обезще ·ение за пълна загуба на МПС се 

удържат дължими премийни вноски и пла ·ени предходни обезщете,н 1 1 я, зз 

които не е извършено дозастраховане. Зас:трахоЕ,атнлният договор п~ екрс• · 
тява действието си поради отпаднал застрахователен интерес. 

7. Щети от пожар, възникнал като последица от пннотранспортно произ uест 

вие или природно бедствие , се обезщетяват по аеда на глави четвЪ'Jта .· 
пета на раздел .Каско" . 

8. В случай че ·застрахователната полица е с:ключ-эна под формата на r-, . ногс -
годишен договор и страна по него е лизингодаР11 и застрахованото ~ • пс е 

отдадено на лизинг, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е дпыt :ен да уведоми изr,.,нн о .· 
писмено в еднодневен срок от деня на пл&щаныо лi1з:.1нгополучате·1я кат" 

посочи размера на извършеното плащане . 

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ КРАЖБА 
1. При кражба на цялото МПС се изплаща обезще·;ение в размер на заси&хова 

телната сума , но не повече от действителната стойност на МПС към р. э татэ 

на настъпване на застрахователното събитие . 

1.1. От определеното обезщетение се приспадат /. ължими премийни в 1 оскv., 

санкции за увеличение на риска и платени предходнv, обезщетения, ~а <оитс 

не е извършено дозастраховане, а застрахователния · договор се пре1<р.пява 

поради отпаднал застрахователен интерес. 

2. Обезщетение за МПС под митнически контрол се плаща само след прЕ дста

вяне на доказателства , че митническият контрол е отменен или след уд· ,ржа

не на дължимите митни сборове с цел евентуаrното и .\1 плащане от с ·рана 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в случай на намиране на ~ПС. 

2.1. Ако МПС бъде намерено и върнато на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ , ЗАСТF f:.:X..O 
ВАНИЯТ има право да получи удържаната сума 1:лед ,1этичането на ср< ка Нё 
митническия контрол 

3. Със съгласието на ЗАСТРАХОВАНИЯ, деклар~.рзно Е~ърху застрах:>е-атеr 

ната полица, ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ може да възс ·анови или подмени МПС . 
вместо да изплати парично обезщетение или да се присъедини към дР} ги за

страхователи за това . Направените разходи при този начин на обезщвт .1ван-.. 
не могат да надвишават застрахователната сума . 

VII. ОТНОШЕНИЯ ПРИ НАМИРАНЕ НА МПС СЛЕД F'E Г СРИРАНЕ 
НА КРАЖБА 

1. Преди изплащане на обезщетението ЗАСТРАХОВАНИЯТ подписва нс.тарv. 

ално заверено пълномощно-декларация , с 1<ое10 у1ълномощава ЗАСТF АХО
ВАТЕЛЯ да се разпореди с МПС след намираI ◄~то M'J и се задъл)l(а а д, 

уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ , ако МПС бъде намерено в 3 (три) днееен сро~ 

от узнаването. 

2. Ако преди плащането на обезщетение открадн:пото МПС бъде намЕ ренс· 
собственикът е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . В този случс й ЗА
СТРАХОВАНИЯТ организира получаването на автомобила от 1<омпете~ гнит~ 

органи съгласно установения ред, като задължи~ епно се изготвя приема-пре 

давателен протокол с описване на видимите лиr .си и повреди. 

2.1 . Покритието по риска .Кражба" спира дейсп1ието си с настъпва -1е н :1 
застрахователното събитие и се подновява от момента, в който комп<этен·i -
ните органи предадат намереното МПС на собсп:еника , само в случа ~ , че э 
извършен оглед и заснемане от ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ 11 е издаден доба, ,ък з,; 

подновяване на покритието; 

2.2. Констатираните щети се обезщетяват по усповията за изплаща ,е на 

обезщетение при частични повреди. В обезщетението се включва~· разхо

дите за възстановяване, както и констатиран 11 е липси, като размер ы нз 

последните не може да надвишават 20% (двадесет процента) от застрfховr -
телната сума. 

3. Ако след изплащането на обезщетение оТt<радnатото МПС бъде на 1е рен , 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ уведомява писмено ЗАСТРАХОВАНИЯ и му даr.а 14-
(четиринадесет) дневен срок, в който ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да п)луч и 

МПС, като възстанови платеното обезщетение, ззедно с годишна лю ва по 



основния лихвен процент, считано от датата на плащането , както и разхо

дите по връщането и съхраняването на МПС, ако ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е 

направил такива . 

3.1. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не упражни правото си по предходната точка , 

ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯТ има право да се разпореди с намереното МПС въз ос

нова на даденото пълномощно и условията на застрахователния договор до 

размера на изплатеното застрахователно обезщетение ; 

3.2. Ако се установи , че след изплащането на обезщетение за кражба на МПС 

същото е намерено и върнато на ЗАСТРАХОВАНИЯ или последният е въз

становил по какъвто и да е начин владението си , или се е разпоредил с МПС , 

без да е уведомил ЗАСТРАХОВА ТЕЛЯ в срока по т. 1, то ЗАСТРАХОВАНИЯТ 
дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ връщане на изплатеното обезщетение заедно 
със законната лихва от датата на плащането . 

Този раздел се прилага заедно с раздел „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ" и в комбина
ция с избрана клауза. 

РАЗДЕЛ „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС" 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
По смисъла на този раздел : 

1. ЗАСТРАХОВАЩ е физическо или юридическо лице , което сключва застра

ховка .Злополука на лицата в МПС" от името на ЗАСТРАХОВАНИЯ . ЗАСТРА

ХОВАЩИЯТ и ЗАСТРАХОВАНИЯТ могат да бъдат едно и също лице . 

2. ЗАСТРАХОВАНИ са лицата , които пътуват в МПС, посочено в застрахова

телната полица , в срока на нейното действие . 

3. БРОЯТ НА МЕСТАТА В МПС съответства на тези , които фигурират в регис

трационния му талон, издаден от Министерството на вътрешните работи на 

Република България , и са посочени в полицата . 

4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК (ПОКРИТ РИСК) е опасността (вероятността) от 

настъпване на застрахователно събитие , което ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ поема 

като свой риск. 

5. ЗЛОПОЛУКА е внезапно , неочаквано събитие , настъпило по време на пъту

ване със застрахованото МПС (с изключение на мотоциклети и мотопеди) , 

включително при качване или слизане от него , в рамките на срока на застра

ховката , в резултат на пътнотранспортно произшествие , което пряко е при

чинило смърт или трайна загуба на работоспособност на лицата , пътуващи в 

застрахованото МПС. 

6. ТРАЙНА ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ в резултат на злополука е 
окончателно и невъзстановимо намалена или изгубена способност за из

вършване на обичайни действия и занятия вследствие на нарушена функция 

на отделен орган или на целия организъм , преценена не по-рано от 3 (три) 
и не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на настъпване на злопо

луката , установена от съответния компетентен орган на медицинската екс

пертиза на работоспособността или от ЗМК (Застрахователно-медицинска 

комисия) . 

7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА е сумата , дължима от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или законните му наследници при настъпване на застра

хователно събитие. 

8. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ е сумата , която ЗАСТРАХОВАЩИЯТ дължи 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по силата на сключена застрахователна полица . 

9. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК е срокът , за който е сключен застрахователният 

договор. Застрахователният договор може да бъде сключен за определен 

или за неопределен срок . 

10. ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ е периодът , в който 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ носи риска по застраховката . Периодът на застрахова

телното покритие може да бъде определен в минути , часове , дни , седмици , 

месеци или години или чрез изрично определяне на начален и краен момент. 

11. ЗАСТРАХОВА ТЕЛЕН ПЕРИОД е периодът, за който се определя застрахова

телна премия , който период е една година , освен ако премията се определя 

за по-кратък срок. В срока на застрахователния договор може да се включва 

повече от един застрахователен период . 

12. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е всяка настъпила злополука , покрита по 

настоящия раздел . 

13. ПРЕТЕНЦИЯ е всеки иск , отправен към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изплащане на 

эестрахователна сума при настъпило застрахователно събитие. 

11. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива рис;жа от настъпване на застрахователно съби
тие за всички места в МПС, включително мястото на водача , съгласно броя им , 
обявен в регистрационните документи на МПС или само мястото на водача . За 
застраховани се считат всички лица , пътували в МПС по време на злополуката . 

111. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети лицата , намиращи се в МПС , за трайна 

загуба на работоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранс-

портно произшествие , до размера на застрахова гелната сума за вся~ ) ед,- о 

събитие . 

2. Застрахователното покритие се простира от момента на качване в rvлc .~о 

момента на слизане от същото . 

IV. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи плащане на аастр1> :овэтелна сума в сл эднv,~е 

случаи: 

1. При настъпила щета вследствие на преднамерено действие на зае;ч ахое :з

ното лице или друго лице , правоимащо ,цс1 поп ,1ч,1 застрахователна·;а сум'·; 

2. При настъпила злополука, причинена от неправоспособен водач, о вор ч 
без валидно свидетелство за категорията моторно превозно средствс •, ко ~о 

управлява , или от водач с отнето свидетелство ~,а управление ; 

3. При ПТП с лица , намиращи се в МПС, използе:ано за обучение , съст Jзан1/. Я , 

изпитания и други , освен ако е договорено дру, о което е отразено е : i оба ък 
към полицата и е начислена допълнител1-1 а застрахователна преми.il; 

4. При неизползване на обезопасителни колани и системи за обезопася .1ане - ➔ а 

деца съгласно Закона за движение по пътищата : 

5. При ПТП , причинено от водача на МПС , което 1э посочено в полица ·а , у · о
требил алкохол с концентрация на алкохопа над дс11устимите по зако , 1 но~ ,,л и 

или който е под въздействието на наркотично 1зещество или негов ана ,ог , 

или който е отказал да се ПОДЛОЖИ , или който i3ИНОЕ!НО се е ОТКЛОН~1Л от П'10· 
верка по установения ред за употреба на алкохс,л , наркотично вещёJс гво 1и 

негов аналог, или който е напуснал местопроv.зшествието преди П\ и ... тиr":,е 

на компетентните органи за контрол на движението по пътищата ; 

6. При настъпила злополука вследствие на воv-на, размирици или дЕ йст&ия , 
имащи военен характер , бунтове, граждански , ълнения и други подо,'5ни ; 

7. При настъпила злополука вследствие на теро~·и,)тичен акт , освен в с1 уча~~те , 

когато за покритието на риска е издаден доба~ък; 
8. При настъпила злополука вследствие на опит зн иэаършване или изг,ърu а„ 

не на престъпление от общ характер от пъ тни 1< ; 

9. При настъпила злополука вследствие на опит за самоубийство ип~ ; ca11~JY·· 
бийство на пътник; 

1 О . При заболяване от каквото и да е ествство на пътник, включително е :1и„ 

лептични припадъци или припадъци от дру, и за ·олявания, кр1: воизливи , 
парализи , стомашночревни инфекции , хранителни отравяния и друг ,1 , освен 

в случаите , когато Вследствие на застра:совюенно ·о събитие се пор щят 60-
лестни страдания и те причинят смърт или те есно увреждане ; 

11. При преждевременно раждане или аборт на riъ тни1<, освен ако те са пре;~из

викани от настъпила злополука; 

12. При температурни влияния (простуда , измръззане , слънчев или 1 )плv.не 1 i 

удар), операции , облъчване, инжекции и друг ,1 лечебни дейстi3ИЯ н, път,и~:, 
доколкото те не са следствие от възникнала злополука ; 

13. При загубена възможност за упражнява~,е на n1юфесия в резулта, · ha на,:,тъ

пилата злополука ; 

14. Когато пътниците в застрахованото МПС са пове е от предвиждани е в .:·ви
детелството за регистрация или МПС пренася тов~~р . надвишаваш иварсно

симостта , предвидена в свидетелството за рэгистрация ипи от съо :веп, ,1те 

разрешения на компетентните власти . 

15. При трайна загуба на работоспособност или те.,,есни увреждания , с- ,щес :ву- 

ващи преди застрахователното събитие~ , както и по::ледиците или · 1сло;,r1нн

нията от тях. 

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 
1. Застрахователната сума се договаря между ЗАСТРАХОВАЩИЯ/ЗА~ ;тр1.хо„ 

ВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и се посочва з застрахователната по11ица . 

2. Застрахователната сума е горната гран·,1ца , ~о която ЗАСТРАХОНР ТЕЛ. Т в 
отговорен при настъпване на застраховатеш о събитие . 

3. След извършване на мащания по застрахователната полица ~астрахJв:з

телната сума се намалява с размера на извършените плаща ия . 

4. Застрахователна сума е сумата , определена от ЭАСТРАХОВАНИ~ об J эа 
всички регистрирани места в МПС, включи·rе,л ~о и 1,1ястото на вод, ча, к я--о 

при настъпване на събитие се разпределя между пострадалите ЛИL а съг,,ас

но подраздел V\11 по-долу. При пострадали повече от едно лице за, ~тра ова

телната сума се разпределя между всички уе-редени лица в зависимо ... т от 
степента на причинените им неимущес-гвени v. св·орзаните с тях и~ уще,:тве

ни щети , които произтичат от увреждането . 

VI. ПРЕМИЯ 
1. Застрахователната премия се определя от 31\СТРАХОВА ТЕЛЯ и се отр· зяаа 

в застрахователната полица . 

2. Застрахователната премия се плаща едно , ыно при сключване t'>a за :;тра

ховката или разсрочено на вноски, ако е догоеорено в полицата . 

3. Когато е договорено разсрочено плащане , п ри сключване на догово~ :1 се . прн

делят и датите на падежите на текущите пре,м ии . ЗАСТРАХОВАЩИ RT е ЦГ;Ъ· 
жен да следи за настъпване на падежите и да ппаща дължимите вно ;ки в ;рок. 

4. Допълнителна премия е сумата , която прер,стс~влявз допълнителнс зад·.: пже-



ние за плащане от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ , съответстващо на задъл

жението на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за разширяване на покритието , промяна в 
риска , удължаване на периода на застрахователното покритие или друга 

промяна в условията на застрахователната полица . 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
СЪБИТИЕ 

1. При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ или него

вият законен наследник в случай на смърт на ЗАСТРАХОВАНИЯ е длъжен : 

1.1. да поиска освидетелстване на събитието от компетентните държавни 
органи ; 

1.2. 7 (седем) дневен срок от узнаването писмено да уведоми ЗАСТРАХО
ВА ТЕЛЯ за настъпилото пътнотранспортно произшествие . Уведомлението 
съдържа данни за : датата и мястото на събитието , вида , марката и регистра

ционния номер на МПС . 

1.3. да представи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ : 

1.3.1 . писмена претенция за изплащане на обезщетение; 
1.3.2. застрахователна полица - оригинал ; 
1.3.3. Констативен протокол или протокол за ПТП ; 

1.3.4. медицински документи , удостоверяващи получените при застрахова
телното събитие телесни увреждания ; 

1.3.5. решение на от Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК); 
1.3.6. акт за смърт и удостоверение за наследници ; 

1.3.7. други доказателства и сведения , които бъдат поискани от ЗАСТРАХО
ВАТЕЛЯ . 

VIII. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА 
1. При трайно намалена работоспособност ЗАСТРАХОВАНИЯТ следва да 

представи документите по подраздел VII, т . 1.3.4. не по-късно от една година 
от настъпване на застрахователното събитие. 

2. Дължимата застрахователна сума се изплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок 

от 15 (петнадесет) работни дни , считано от датата на представяне на всички 

посочени в подраздел VII документи . 

3. При настъпване на застрахователно събитие застрахователната сума се раз

пределя по равно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената 
сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях . Пострадалото лице 

ще получи обезщетение в зависимост от определения от ТЕЛК или ЗМК про
цент трайно намалена работоспособност. При смърт на лице се изплаща 100% 
(сто процента) от лимита на обезщетение на неговите законни наследници . 

4. В случай на смърт на ЗАСТРАХОВАНИЯ, след като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е 

изплатил застрахователно обезщетение за трайно намалена работоспособ
ност, същото се приспада от застрахователната сума. 

Този раздел се прилага само с раздел „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ". 

Общи условия 

АСИСТАНС ЗА ЧУЖБИНА 

РАЗДЕЛ „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ" 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
По смисъла на тези Общи условия използваните термини имат следните значения : 

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛ (ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ): ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИН

ШУРЪНС ГРУП", пл . .Лозитано" 5, 1000 София, България. www.bulstrad.bg 
2. Асистанс компания , действаща от името на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 

3. ЗАСТРАХОВАН : Лицето посочено като ЗАСТРАХОВАН във валидна застра

хователна полица „Каско", издадена от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и/или всеки де

клариран и одобрен от компанията водач , и пътниците със закупени билети 

(с изключение на тези пътуващи на автостоп) , намиращи се в застрахованото 

МПС в момента на Асистанс събитието , но не повече от броя на местата , 

определен от производителя на съответното МПС. 

4. Застраховано МПС : МПС до 3.5 тона, регистрирано в България и застрахова
но по клаузи „Бонус Каско" , ..Пълно каско", ..Пожар , природни бедствия и ПТП" 

или ..Пожар , природни бедствия , ПТП и злоумишлени действия" без подза

с-фаховане при сключване на договора и предоставена Асистанс карта. В 
случай на повреда са застраховани единствено автомобилите на по-малко от 

дванадесет пълни години от официалната дата на производство . Покритието 

важи само за упоменатите по-г-оре МПС. 

5. Полица : застрахователна полица „Каско", издадена от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и 

платена от ЗАСТРАХОВАНИЯ . 

6. Медицински екип : медицинска структура , готова да окаже съдействие при 

всяко Асистанс събитие и определена от главния лекар на Асистанс компа

нията и лекуващия лекар . 

7. Телесно увреждане: телесно увреждане , причинено единствено и директно 

с насилствени , инцидентни , външни и видими средства , с изключеn~е на ·3а„ 

боляване или болест , възникнали по време на rгьтуване със застрахJваното 
МПС, предприето от ЗАСТРАХОВАНИЯ. 

8. Постоянно местоживеене : последният известен за :3АСТРАХОВАТЕЛЯ ад::>ес 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ като домашен адрес или място , където обикно 1ено до 

мува автомобилът. 

9. Пътнотранспортно произшествие (ПТП): всяко неочаквано събитие , Е-КЛЮLВа • 

що застрахованото МПС като участник в rгь тното движение или докат J е б гло 

паркирано, предизвикало загуба или повреда н.э застрахованото МГ :С и/ ,ти 

смърт или телесно увреждане на Застраховани~. 

10. Техническа повреда : Внезапна или неоча ,<ванэ повреда на част , вые.1 ил ~ аг

регат от застрахованото МПС, вследствиз на i-:o;iтo последното е неv зпра&но 

за движение и в резултат , на което може да нас:ъ и Асистанс събип е. 

11 . Застрахователно/асистанс събитие: Всяко непредвидено събитие , :;танало 

известно на Асистанс компанията и/или застрахователна· а ком, ания, зо

дещо до правна , административна и финансона намеса от тяхнс, страна в 

рамките на услугите предоставяни от Ас11стан~ програмата . 

12. Валидност на покритието: 1 пълна година, освен а,ю в предоставена ra кэ - та 

за Асистанс не е посочен по-кратък срок. 

13. Евро : Законната валута на Европейския Съюз. 

14. Роднина : Баща, майка , дете , сьпруг(а) или партньор , брат , сестра I,а Зас· ·:)а
хования . 

ТЕРИТОРИАЛ·но ПОКРИТИЕ и ВАЛИДНОСТ 
Споменатите в Раздел 11 услуги се предоставят в родължение на едн.э пъ, ,на 

година извън територията на България, в страните, включени в конвенц1--ята „Зе

лена карта", освен ако писмено не е уговорено друго . Услугите се преJ 1ост, ·1ят 

по време на ггьтувания извън територията на Репу,5лика България, ненздви „Jа

ващи 90 (деветдесет) последователни дни всяко. Всички услуги се преJ,ОСТЭdЯТ 

единствено при ПТП, при ПТП и/или техническа повреда или кражбг r.ъгла но 
лимитите и условията, посочени в съответния napar ,Jaф по-долу. 

ДАВНОСТ . 
Всяка претенция по отношение на покрито засrрахова·:елно/асистан с ::ъб~ ··:· и1~ 

губи давност след изтичането на три години от ,о а-rата на настъпване 11а съби

тието . 

СУБРОГАЦИЯ 
Асистанс компанията замества ЗАСТРАХОВАНИЯ до размера на нап~ аве1-; ,пе 

разходи в правата и действията му срещу всяко лице , с изключение на ~АСтРА

ХОВАНИЯ , отговорно за злополука, довела до претенция по едно от изf рое1-,1те 

тук покрития. 

ОТГОВОРНОСТ НА АСИСТ АНС КОМПАНИЯТА 
Асистанс компанията е отговорна за предоставян.,,о на техническа, ме1- ици ~ка 

и правна помощ на застрахованите автомобили и/vли застрахованите r ица , пъ

туващи с тях в случай на Асистанс събитие, както е определено по тази асис . Jнс 

програма . Асистанс компанията не носи отговорно :1 за непредоставянсто илv. не

подходящото предоставяне на услугите (забава , еизпълнение и т . н.) о страна 

на външните доставчици по отношение на качество·:о на медицинската гамоt , . 

РАЗДЕЛ „УСЛУГИ" 

Агрегатната отговорност на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за това покритие е определена 

на не по-вече от€ 60 000 на ЗАСТРАХОВАН и МПС за периода на зас ;·рахова

телното покритие. Описаните тук услуги се предоставя· на ЗАСТРАХС ВА~ v1Я , 

както следва: 

1. РЕМОНТ НА ПЪТЯ ИЛИ АВАРИЙНО ТЕГЛЕНr:: НА БУКСИР 
При ПТП или техническа повреда на застрахова, ото ПС по време на п:, тувэне , 

вследствие на които последното е обездвижено , Асистанс компанията извър · вз 
следните Асистанс услуги: 

а) Ако увреденото МПС може да бъде ремонтИJано на мястото НБ Е ьзнv. ,.-ва

не на ПТП или техническа повреда , без да е ~ еобходимо транспорти )ане със 

специализирано превозно средство и ако ремонтът отнеме не повече; от дин 

час, Асистанс компанията покрива разходите за ··акьв ремонт (с изключение: на 

разходите за резервни части) в размер до раеюс:тойността в местна в 1луг' на : 

• € 250 (двеста и петдесет евро) при ПТП ; 

• € 250 (двеста и петдесет евро) при техническа повреда; 
б) Ако увреденото МПС не може да бъде ремо1-.тирано на мястото нн въ2:-I и1 :

ване на ПТП или техническа повреда в рамк,пе на един час, Асистаf :с коf:. n, I

нията организира и покрива разходите за транспортиране със специ 1лиэ Арс1-

но превозно средство на застрахованото МПС до най-близкия автоr:ерв1 1 з, в 

размер до равностойността в местна валута на : 

• € 250 (двеста и петдесет евро) при ПТП 
• € 250 (двеста и петдесет евро) при техническа повреда 
в) Ако поради заключване или изгубен ключ застрахованото МПС не може да 



започне или продължи пътуването , Асистанс компанията организира и покри

ва разходите за транспортиране със специализирано превозно средство на 

застрахованото МПС до най-близкия автосервиз , в размер до равностойнос
тта 3 местна валута на : 

• € 250 (двеста и петдесет евро) при техническа повреда 

г) Ако поради повреда , причинена от липса на гориво (празен резервоар) , 

застрахованото МПС не може да започне или продължи пътуването , Асис
танс компанията- организира и покрива разходите за транспорт на необходи

мото гориво, в размер до равностойността в местна валута на : 

• € 250 (двеста и петдесет евро) при техническа повреда 
Доставката на горивото до увреденото МПС се извършва от най-близкия сер

виз. Разходите за горивото се покриват от Застрахования . 

д) Ако поради повреда, причинена от презареждане с неподходящо гориво , 

застрахованото МПС не може да започне или продължи пътуването , Асис

танс компанията организира и покрива разходите за транспортиране със 

специализирано превозно средство на застрахованото МПС до най-близкия 

автосервиз , в размер до равностойността в местна валута на : 

• € 250 (двеста и петдесет евро) при техническа повреда 
Разходите за горивото се покриват от Застрахования. 

11. РЕПАТРИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ И/ИЛИ РАЗХОДИ 
ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

При ПТП или техническа повреда , вследствие на които застрахованото МПС не 

може да бъде ремонтирано през следващите 12 часа , Асистанс компанията или , 

а) заплаща допълнителните разходи на Застрахования за настаняване 

(ограничаващо се само до нощувка и закуска) в размер до равностойността 

в местна валута на€ 50 (петдесет евро) на нощ и на Застрахован (ограни
чаващ се до броя на местата на пътниците , съгласно свидетелство за регис

трация) и за максимум 2 нощувки, ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ избере да пре
късне пътуването до приключване на ремонта на застрахованото МПС, или 

б) организира и заплаща разходите за репатриране на ЗАСТРАХОВАНИЯ до 

постоянното му местоживеене или до крайната дестинация. В случай че 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ избере да продължи пътуването, финансовата отго

ворност на Асистанс компанията се ограничава до стойността на разходи

те за репатриране на ЗАСТРАХОВАНИЯ до постоянното му местоживеене 

в България . Транспортните средства се избират от Асистанс компанията и 

включват автомобил под наем , категория А или Б за не повече от 48 часа . 

в) Ако вследствие на кражба на застрахованото МПС, за която полицията е 

надлежно уведомена веднага след узнаването, последното не бъде наме

рено в рамките на 12 часа след уведомяването на полицията , Асистанс ком

панията организира и заплаща разходите за репатриране на ЗАСТРАХОВА

НИЯ до постоянното му местоживеене или до крайната дестинация . В случай 

че ЗАСТРАХОВАНИЯТ избере да продължи пътуването , финансовата отго

ворност на Асистанс компанията се ограничава до стойността на разходите 

за репатриране на ЗАСТРАХОВАНИЯ до постоянното му местоживеене . 

!11. МЕДИЦИНСКО ТРАНСПОРТИРАНЕ 
При ПТП , техническа повреда или кражба , в резултат на които са нанесени 

телесни увреждания на ЗАСТРАХОВАНИЯ , които налагат прекъсване на пъту

ването, Асистанс компанията организира и поема разходите за: 

а ) Приемане на ЗАСТРАХОВАНИЯ в най-близката болница ; 

б ) Ако се налага от медицинска гледна точка преместване на ЗАСТРАХОВА
НИЯ с някакво транспортно средство (включващо , но не ограничаващо се 
до хеликоптер , редовен самолетен полет , линейка и т . н . ) до по-подходяща 

болница в зависимост от естеството на телесните увреждания ; 

в) Репатрирането на ЗАСТРАХОВАНИЯ до България , когато състоянието му 

след проведеното в чужбина лечение позволява той да бъде репатриран 

като редовен пътник съгласно становището на медицинския екип на Асис

танс компанията и след консултация с лекуващия лекар. Лекарите от Асис

танс компанията са единствените лица , които имат право да решат кога 

и как да бъде репатриран ЗАСТРАХОВАНИЯТ. Ако медицинският екип на 

Асистанс компанията сметне , че ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да бъде репа
триран и той избере да продължи пътуването си , финансовата отговор

ност на Асистанс компанията се ограничава до стойността на разходите 

за репатриране на ЗАСТРАХОВАНИЯ до постоянното му местоживеене в 

България или директното репатриране на ЗАСТРАХОВАНИЯ до болница в 

близост до дома му в България с някакво транспортно средство , ако него

вото здр~вословно състояние позволява такова репатриране. 

11. РЕПАТРИРАНЕ В СЛУЧАЙ НА ВНЕЗАПНА СМЪРТ 
При смърт на ЗАСТРАХОВАНИЯ вследствие на ПТП Асистанс компанията 

предприема всички необходими за репатрирането на тленните останки дейст

вия , като заплаща следсмъртните манипулации , основния ковчег, необходим 

за международното транспортиране и транспортирането на тленните останки 

или праха на ЗАСТРАХОВАНИЯ до мястото на погребение в България. Тази 

услуга не включва разходите за опело , кремация и погребение . 
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V. СПЕШНО СВИЖДАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ 
Ако вследствие на ПТП на ЗАСТРАХОВАНИЯ с:а на :➔ е.:сен и телесни увре>1 да
ния , в резултат на които бъде приет в болница за поаече от 10 последовате ,ни 
дни и няма пълнолетен придружител със себе си, Асис:танс компанията ос 1гу

рява на роднина или друго лице , посочено от ЗАС1РАХОВАНИЯ и живееu10 в 
България двупосочен билет (икономична класа) , за да го посети . 

VI. ПРИБИРАНЕ НА ДЕТЕ (ДЕЦА), ОСТАНАЛ (ОСТАНАЛИ) БЕЗ НдДЗО , 

Ако вследствие на ПТП , в случай на телесни увреждания или смърт н :1 ЗА

СТРАХОВАНИЯ , които не е в състояние да се грижи za дете под 15 годиt 'J На 

възраст, което може да е пътувало с него по време на Асистанс събитието , 

Асистанс компанията организира прибирането на детето до България по~. 1-. ад

зора на възрастен и заплаща самолетен билет иконс.мична класа или екзv ва

лентен . 

VII. ЗАМЕСТВАЩ ВОДАЧ 
Ако вследствие на ПТП и след извършване на проаизорния ремонт НИКl)Е от 

застрахованите лица не е в състояние да управлява автомобила обратно до 

България (поради недобро здравословно състояние или липса на шофьор ,;ка 

книжка) , Асистанс компанията осигурява и плащз разходите за заместващ во

дач. Разходите за гориво и пътните такси не се покриsш. 

VIII . ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ 
Ако вследствие на ПТП застрахованото МПС е обездвижено в продължен11е на 

поне 8 часа и ремонтът не може да бъде завършен в следващите 48 часа, 1-,с 11с
танс компанията покрива разходите за автомобил под нс.ем , категория А или ; в 
рамките на не повече от 48 часа. Разходите за гориво ' v1аг~.1стралните такси не 

се покриват . В случаи че ЗАСТРАХОВАНИЯТ се възrюлзва от заместващ ;э в го
мобил , нито той, нито друго Застраховано лице, пътуващо с него в застрююэа

ното МПС , може да се възползва от услугите, предос·.-ав:1ни по точки § 11.2 ,1 t. 6. 

IХ. ИЗОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХО АНОТО М С 

Ако вследствие на ПТП разходите, изчислени эа ре .~онт на застрахованио 

МПС надхвърлят определената в застрахователната пс.лица .Каско" застра {О

вателна сума, Асистанс компанията организира и поемё- разходите за закон, ю

то изоставяне и митническите такси, свързани с него , в размер до равностой
ността в местна валута на€ 500 ( петстотин евро) . 

Х. ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

Ако вследствие на ПТП или техническа повреда застрахованото МПС се Н) ж
дае от резервни части, които не могат да бъдат закуг.ени на място и кои,о са 

необходими за неговата изправност, Асистанс компанинта ги намира и пла , ца 

за тяхната доставка . Асистанс компанията обаче не носи отговорност : 
а) за цените на резервните части ; 

б) в случаи че резервните части повече не се произзеждат и/или не могат •:ia 
бъдат закупени от продавач на едро или агент , и/или е невъзможно да бъ,~:: ат 
· изпратени до страната, където се намира застраховано··о МПС. 

XI. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ГIРОВИЗС ЕН РЕМОНТ 
Вследствие на ПТП и при писмена молба/съгласие о·; страна на ЗАСТР,А)(;). 
ВА ТЕЛЯ Асистанс компанията извършва авансово пr;а .ца не на разходив ~а 

провизорен ремонт на застрахованото МПС от иметс на ЗACTPAXOBATEJ J в 
размер на не повече от€ 1500 (хиляда и петстотин евро ). 

XII. ПРАВНА ПОМОЩ 
Ако вследствие на ПТП с участието на застрахованото МПС водачът е подвед :Н 

под юридическа отговорност: 

1. Депозит 

Асистанс компанията депозира в полза на ЗАСТРАХО13.А.НИЯ всяка r:-_;~ а, 
нужна за гарантиране на: 

а) изплащането на съдебни разноски , с изключение 11а депозити, нгобходи~. ,и 
за покриването на гражданска отговорност, глоби или лични обезщете;,vя , 

които се заплащат от ЗАСТРАХОВАНИЯ; 

б) освобождаването на ЗАСТРАХОВАНИЯ , в случай че бъде задърж· 1 н 

вследствие на ПТП . 
Депозитът се счита за заем, даден от Асистанс компr н ията на ЗАСТРАХОВА
НИЯ , които трябва да възстанови на Асистанс компан ията цялата предвв р ~

телна сума веднага, щом тя му бъде върната в случаи на отхвърляне на 1 1 с ·а 

или оправдаване или в рамките на 15 (петнайсет) днн от датата на съдебно .. ·о 
решение , с което ЗАСТРАХОВАНИЯТ е осъден , но з·.,е Всеки случай в рамк 11 -
те на два месеца от датата на внасяне на депозита от Асистанс компаният 3. 

Сумата на депозита се ограничава до€ 8000 (осем ХИ;lЯJ::,И евро). 
2. Адвокатски хонорар 

Асистанс компанията заплаща също и адвокатския хонорар , с изключение f а 

всички такси, свързани с професионалната дейност на :ЗАСТРАХОВАН И:1 . 
Сумата на адвокатския хонорар се ограничава до€ 1500 (хиляда и пеrстот~ н 

евро) . 



XIII. РЕПАТРИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАНОТО МПС 
Ако вследствие на ПТП или техническа повреда застрахованото МПС не може 

да се ремонтира на място в рамките на до 10% (десет процента) от застрахова

телната сума , но не повече от€ 5000 (пет хиляди евро) , Асистанс компанията 
организира и заплаща транспортирането му до постоянното местоживеене на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или до определен автосервиз в България. 

Ако разходите , изчислени за ремонт на застрахованото МПС , надхвърлят 

определената в застрахователната полица .Каско" застрахователна сума, от

говорността на Асистанс компанията се ограничава до разходите за законното 

изоставяне на застрахованото МПС в страната , където са настъпили произ
шествието или повредата . Във всеки случай отговорността на Асистанс компа

нията се ограничава до € 1500 (хиляда и петстотин евро ). 

X!V. ИНФОРМАЦИЯ 
При ПТП или техническа повреда Асистанс компанията предоставя на ЗА

СТРАХОВАНИЯ информация за сервизи и агенции на ЗАД .БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП" . 

РАЗДЕЛ „ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ" 

1. При техническа повреда се оказва помощ единствено на автомобили на 

по-малко от 12 пълни години от годината на производство. 
2. ЗАСТРАХОВАНИЯТ няма право на възстановяване на разходите , които ди

ректно е заплатил , без предварителна оторизация от Асистанс компанията . 

3. Извън отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и Асистанс компанията са : 

а) Техническа повреда , дължаща се на повреда на rума , управление на тех

нически неизправен автомобил; 

б) Всяка щета , възникнала когато лицето , управляващо застрахованото МПС , 
не притежава валидна шофьорска книжка , издадена от компетентните власти ; 

в) Всяка щета , възникнала докато автомобилът е превозвал или теглел 

повече товар/лица от предназначеното според спецификацията на произ

водителя ; 

г) Всеки автомобил , който не е преминал задължителен годишен технически 

преглед; 

д) Всяко събитие , настъпило като последица от използването на застрахова

ното МПС в автомобилни състезания , тестове или други надпревари; 

е) Асистанс компанията не носи отговорност за забавяне или непредоста

вяне на асистанс в случай на стачки , бойна , инвазия , вражески действия , 

военни действия (независимо дали е обявена война или не), гражданска 
война , въстание , метеж , тероризъм или военен преврат , или узурпиране 

на властта , бунт и граждански размирици , радиоактивност или друго фарс

мажорно събитие ; 

ж) Всяка щета , която може да възникне като последица от употреба или ин
токсикация с алкохол, както и от употребата на лекарства , опиати и нарко

тични вещества. ПТП, при което нивото на алкохол в кръвта на водача е 

по-високо от законно установеното в страната , където е настъпило ; 

з) ПТП , причинено умишлено от ЗАСТРАХОВАНИЯ . 

РАЗДЕЛ „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ" 

А) ОБЩА ПРОЦЕДУРА 

При настъпване на Асистанс събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ трябва незабавно 

да се свърже с посочения по-долу денонощен център на Асистанс компанията , 

преди да предприеме каквито и да било действия : 

Асистанс компанията 

При свързване с този център ЗАСТРАХОВАНИЯТ трябва да подаде следната 

информация : 

• Пълно име и адрес на ЗАСТРАХОВАНИЯ ; 

• Номер , дата на влизане в сила и дата на изтичане на полицата ; 

• Марка , регистрационен номер и дата на производство на автомобила ; 
• Местонахождение и телефонен номер за връзка със ЗАСТРАХОВАНИЯ ; 
•.Кратко описание на проблема и естеството на желаната помощ. 

Б) МЕДИЦИНСКО РЕПАТРИРАНЕ 

Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ поиска _ репатриране , трябва да се спазват следните 
условия : 

а) За да може Асистанс компанията да предприеме действия възможно най
бързо , ЗАСТРАХОВАНИЯТ или друго лице , действащо от негово име , трябва 

да подаде: 

• име , адрес и телефон на болницата , в която а ::>ТКаран ЗАСТРАХОВЬ.НИЯТ ; 

• име, адрес и телефон на лекуващия лекар и ако се налага-- на личн ,1я л кар 

в България; 

• кратко описание на проблема. 
б) Медицинският екип или агентите на Асистанс компанията ще имат с ,эободен 

достъп до ЗАСТРАХОВАНИЯ , за да установят състоянието му. А1;0 товс. ус
ловие не е спазено поради волята или поведе~нието на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

и освен , ако няма оправдателна причина за тсва , ЗACTPAXOBAHltiЯT г би 

правото си на медицинско репатриране . Във всеки случай Асистан .... компа
нията избира датата и транспортното средс1 во с1 .ед консултация с лек ,вг

щия лекар . Лекарите от Асистанс компани~тз са единствените лиL .а , к -1то 

имат право да решат кога и как да бъде репа- ~иран ЗАСТРАХОВА~ ! ИЯ . Аю 
медицинският екип на Асистанс компаният&. с~v етне , че ЗАСТРАХО ЗАНИЯТ 

може да бъде репатриран, а той откаже , финансовата отговорност .-1а Асис
танс компанията се ограничава до стойността :-1а разходите за реnс:трирне 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ до постоянното му местоживеене . 

В) ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Ограничения - Непосредствено след възн!-iкване о на щета ЗАСТРАХОЗАНИЯТ 
трябва да положи всички усилия за ограни аване,о или прекратява1-,е· · о нг по-• 

следиците от нея. 

Възстановяване - ЗАСТРАХОВАНИЯТ предос·:авя на Асистанс ко~~ пан :1. ята 

всички документи и допълнителна информация необходими за еве ~-гуальото 

изплащане на обезщетение . 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С КИБЕР СЪБИТ~Е 

Независимо от други условия по полицата или друго приложение към не5- , страни-

те се съгласяват и договарят следното да има приоритет: 

Настоящата полица не покрива заrуба или повреда на имущество , кыто и сrго

ворност, които пряко и/или косвено са вследствие 1-.а КУIБЕР СЪБИТИЕ . 
Кибер събитие е всяко неразрешено , случайно илл злоумишлено делс гвие или 
серия от свързани с него неразрешени, случайни или злоумишлени дейс ~вия ~<а к
та и заплахата или измамата, свързани с достъпа до , обработката, опе•.>ира нето 
с или използването на която и да е информационна технология или er актр .' нни 

данни от лице или група лица. 

ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ САНКЦИИ 
Независимо от условията по настоящия застрахJваrелен договор , ~ аст~ 1хо
вателят не предоставя покритие , не изплзща Зс:страхователно обе:: щет,:. ние 
или не предоставя какъвто и да е вид услуги ип11 110лз v, към Застрахое зниs или 
трето лице, доколкото подобно покритие , обезще·.-ен11е , услуга или по. 1 за v. !или 
доколкото даден бизнес или дейност на Застрс:хi)вания биха довели до нару

шение на приложими от Застрахователя n,рговски, финансови, ембарговv1 или 
икономически санкции , закони или реrулаторн,1 изисквания . 

Приложимите санкции могат да бъдат следните : 
а) санкции на конкретна държава; 

б) санкции на Европейския съюз (ЕС) ; 
в) санкции на Организацията на обединените .-1 а L,ии (ООН); 

г) санкции на Съединените а~ански щати (С:1\Щ) 

и/или ~ БУЛСТРАД 
д) други санкции. ВИЕНА ИНШУРЪН : 

За Застрахования : 

(три имена) -~i;;,•:- ; }\ 

.... .. ....... .. .. ... ............. ... .... .. ........ ....... ... .. ... . 
(подпис) 

Тези Общи условия са приети от УС на ЗАД ,БУЛСТРЬ,Д ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУ l" на 
05.12.2011 r. Променени с решение на УС на 21.05.2014 r .. в с:иr:а от 09.06.2014 r., nроменвни 
с решение на УС на 23.03.2016 r., променени с решение на УС на 07.08.2017 r. ,l ром<:: НЕJНИ 
с решение на УС на 06.06.2018 r. Променени с решение 11а УС на 06.08.2018 r. П ,)Оме1,ени с 
решение на УС на 17.09.2018 r. 



VIG SERVICES BULGARIA- ОФИСИ В СТРАНАТА 

VIG Services Bulgaria - ХЪШОВЕ 
1330, СОФИЯ , кв . Красна поляна , ул. ,,Хъшове" 1А 

тел.: 02/ 9117 588; 522; 525, факс : 02/ 9117 546, GSM: 0885 304 246 
email: casco_claims@bulstrad.bg 

VIG Services Bulgaria - ГОРУБЛЯНЕ 
1138, СОФИЯ , кв . Jорубляне" , ул . ,, Инж. Георги Белов" 4 
тел. : 02/8927 255; 256; 211 , факс : 02/ 8927 221, GSM: 0885 304 999 
email: casco_claims@bulstrad.bg 

VIG Services Bulgaria - ПЛОВДИВ 
4000, ПЛОВДИВ , бул . ,,Найчо Цанов" (под надлез „Родопи") 

тел .: 032/963 011 , GSM: 0885 004129 
email: plovdiv@vig-sb.bg 

VIG Services Bulgaria - БУРГ АС 

8000, БУРГАС , ж . к. Изгрев , ул . ,,Транспортна" (район автокъщи) 

тел./факс: 056/522 214, GSM: 0885 304 993, 0884 494 011 
email: burgas@vig-sb.Ьg 

VIG Services Bulgaria - ВАРНА 
9000, ВАРНА, ж. к . Възраждане , ул. ,,Анна Феликсова" 12 /до БИЛЛА/ 
тел ./факс: 052/50 58 00, GSM: 0885 304 014,0884 494 008 
email: varna@vig-sb.bg 

VIG Services Bulgaria - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
5000, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул . ,,Ниш" 7 А 
тел./факс: 062/670 61 1, GSM: 0885 004 131 , 0884 494 024 
email : veliko_tamovo@vig-sb.bg 

VIG Services Bulgaria - РУСЕ 

7000, РУСЕ, жк. Изток, ул. ,,Котовск" 12 
тел./факс: 082/895 574, GSM: 0885 301 124, 0884 494 019 
email: ruse@vig-sb.bg 

VIG Services Bulgaria - ПЛЕВЕН 
5800, ПЛЕВЕН , жк. ,,Сторгозия" 81 
тел.: 0641600 305, GSM: 0885 301 223, 08В4/494 023 
email: pleven@vig-sb.bg 

VIG Services Bulgaria - ШУМЕН 
9700, ШУМЕН , кв . Добруджански, ул. ,,Съедине,1ие" 39 
тел .: 0541800 627, GSM: 0885 004 703, 0884 494 016 
email: shumen@vig-sb.bg 

VIG Services Bulgaria - СЛИВЕН 
8800, СЛИВЕН , ул. ,, Бургаско шосе· 55 (до Билла) тел .: 044/ 681 068, 
GSM: 0886 696 919, 0884 494 014 
email: sliven@vig-sb . Ьg 

VIG Services Bulgaria-CTAPA ЗАГОРА 
6000, СТАРА ЗАГОРА, бул. ,,Славянски" 22, Би· нэс център „ПРАКТИС 
тел. : 042/638 097, GSM: 0885 331 341 · 
email: st_zagora@vig-sb.Ьg 

VIG Services Bulgaria - БЛАГОЕВГРАД 
2700, БЛАГОЕВГРАД, ул . • Плиска" 2А, квартал J1ароша" 
тел. : 0885 301 883 
Ыagoevgrad@vig-sb . Ьg 



ОФИСИ НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" 

СОФИЯ 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

София ,,Позитано" 

София J орубляне" 

София "Хъшове" 

София "Балша" 
София „Венелин" 

Офис "Черни връх" 

Офис .Мария Луиза" 

Офис „Възраждане" 

Офис .София Запад" 

Офис .Южен парк" 

Офис "Вапцаров 
Офис Ларадайс" 

София мЛевски" 

Офис .Овча купел" 

Офис J орнобански път" 
Офис .Самоков" 

Офис „Златица" 

Офис .Ботевград" 

Офис .Перник - Изток" 

Офис .,Перник" 

Офис „Кюстендил" 

Офис .Дупница" 

ЮГОЗАПАДНА БЪЛГ АРИЯ 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис .Кирил и Методий" 

Офис „Разлог" 

Офис .Банско" 

Офис „Сандански" 

Агенция .,Петрич" 

Офис Jоце Делчев" 

ВРАЦА 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис .Демокрация" 

Офис "Мездра" 

Офис .Козлодуй" 

Офис "Бяла Слатина" 

МОНТАНА 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис „Видин" 

Офис .Цар Александър" 

пловдив 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис "Запад" 

Офис "Васил Априлов" 

Офис .Македония" 

Пловдив .Средец" 

Офис "Смолян" 

Офис „Карлово" 

ПАЗАР,а.>КИК 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис .Марица" 

Пазарджик 2 
Офис "Велинград" 

1000 София , бул . • Цар Освободител" 6 
1000 София , пл . • Позитано" 5 
1138 София , кв . Jорубляне", ул .• Инж. Г . Белев" 4 
1330 София , ул .• Хъшове" 1А 

1000 София , ул . • Балша", бл. 8 (бул .• България") 

1000 София , ул .• Юрий Венелин" 44 
1164 София, бул .• Черни връх" 32 Г 
1202 София , бул .• Мария Луиза" 77 (ъгъл) 

1303 София , бул .• Инж. Иван Иванов" 80 
1331 София, бул .• Сливница" 429, Авто ВИП Сервиз 
1404 София , бул .• България" 53, ет. 1 
1407 София , бул . • Никола Й. Вапцаров" 33 
1407 София , ул .• Банат" 28 
1527 София , бул .• Васил Левски" 136 
1618 София , кв . Овча купел 1, бул .• Монтевидео" 14 
1618 София , бул .• Никола Петков" 73 
2000 Самоков , ул . .Хан Кубрат" 2 
2080 Златица , ул . "Васил Друмев" 16 
2140 Ботевград, ул . "Цар Иван Шишман" 2А 

2300 Перник, кв. Изток, ул .• Благой Гебрев" 37А 

2300 Перник, ул . • Кракра" 20 
2500 Кюстендил , ул .• Цар Освободител" 72-74 
2600 Дупница , ул . "Иван Вазов" 5 

2700 Благоевград, бул .• Васил Левски" 18А 

2700 Благоевград, ул . • св .св. Кирил и Методий" 29 
2760 Разлог пл . .Преображение" 5 
2770 Банско , ул .• България" 47 
2800 Сандански, ул .• Воден" 1 О 
2850 Петрич , ул .• Вардар" 9 
2900 Гоце Делчев , ул .• Бяло море" 13 

3000 Враца , ул .• Стоян Калъчев" 6 
3000 Враца , бул . .Демокрация" 7, ет. 1 

3100 Мездра , ул . .Христо Ботев" 26, офис 104, 
Хотелски комплекс .Родина" 

3320 Козлодуй , ул .• Кирил и Методий" 1 
3200 Бяла Слатина , ул . • Захари Стоянов" 12 

3400 Монтана , ул. ,,Ал. Стамболийски" 23 
3700 Видин, ул . .,Цар Александър 11" 23 
3700 Видин , ул .• Цар Александър 11" 27, офис 2 

4000 Пловдив , ул .• Ибър" 23А, етаж 1 
4000 Пловдив , кръстовище на бул .• Копривщица" 
и ул .• Севастопол" 

4000 Пловдив , ул . • Васил Априлов" 96, 
(до ресторант .Стадиона") 

4000 Пловдив , бул .• Македония" 55 
4003 Пловдив , ул . • Средец" 41 
4700 Смолян , бул . • България" 75 
4300 Карлово, ул .• Тодор и Ана Пулеви" 7 

4400 Пазарджик, ул .• Цар Шишман" 7 А 
4400 Пазарджик, ул .• Екзарх Йо~иф" 1 Б 
.4400 Пазарджик, бул .• Цар Освободител" 88 
4600 Велинград, бул . .Христо Ботев" 6 

тел .: +359 2 937 9830, +359 2 9379 820, факс: +:359 2 981 824 
тел. : +359 2 985 6610 
тел. : +359 2 8927 257 
тел .: +359 2 911 7586, +359 2 911 7547 
тел. : +359 2 968 1905, +359 2 915 8789, --35 2 1115 8730, +359 88 530 t301 
тел .: +359 2 980 3900, факс: +359 2 987 :2409 
тел .: +359 876 095 266 
тел. : +359 2 875139 752, +359 876 655 633, +359 2 8241849 
тел .: +359 /2 829 38 71 , +359 887 32 65 26 
тел.: +359 888 491 010 
тел . : +359 2 859 6558, +359 2 427 9927, +359 !182 6'51 765 
тел .: +359 2 423 2002 +359 888 884 629 
тел. : +359 889 950 525 
тел .: +359 2 943 4393, +359 2 943 4849 
тел .: +359 888 80 35 37 
тел. : +359 888 80 35 37 
тел. : +359 722 66 375 
тел .: +359 888 578 638 
тел .: +359 888 46 7417 
тел.: +359 895 525 055 
тел .: +359 76 60 0274 
тел .: +359 899 990 989 
тел .: +359 701 51145 

тел. : +359 73 88 4422 
тел .: +359 73 83 15 46, +359 888 689 034 
тел .: +359 747 80 486 
тел . : +359 7443 88 014, +359 88 5304145 
тел .: +359 746 31108, +359 746 31108 
тел . : +359 745 61 771 , +359 60 405 
тел .: +359 751 60 143 

тел . : +359 92 62 4429, +359 92 66 52 55 
тел. : +359 888 888 525 

тел .: +359 888 200 925 
тел . : +359 973 80 715 
тел . : +359 915 82 536 

тел .: +359 96 30 0667, +359 96 30 0668 
тел .: +359 94 60 0687 
тел .: +359 94 60 0119, +359 895 828 159 

тел. : +359 32 96 3006, +359 32 96 3009, +359 32 96 3006 

тел .: +359 32 356 666, +359 889 666 838, +359 е94 403 633 

тел . : +359 32 94 09 91, +359 878 975 52i' 
тел. : +359/ 988 827 860 
тел . : +359 32 96 3005 
тел .: +359 301 63 354 
тел . : +359 878 643 176, +359 335 96 422 

тел .: +359 34 40 381 1, +359 40 3815, +359 34 40 3817 
тел. : +359 898 212 737 
тел. : +359 895 410 808 
тел.: +359 359 54 087 



ПЛЕВЕН 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис .Свищов" 

Офис .,Д. Ценов" 

Офис .Севлиево" 

Офис ,,Jlовеч" 

Офис.Троян" 

Офис ,Христо Ботев" 

Плевен 2 .Мусала" 

Офис .Престиж" 

Офис ,,Jlевски" 

СТАРА ЗАГОРА 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис .Славянски" 

Офис .Казанлък" 

ХАСКОВО 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис ,Димитровград" 

Офис ,Харманли" 

Офис „Свиленград" 

Офис .Кърджали 2" 
Офис .Пазара" 

Офис „Кърджали 1" 
Офис „Изток" 

РУСЕ 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис ,Дунав" 

Офис .Исперих" 

Офис .Бяла" 

Офис „Разград" 

Офис „Силистра" 

Офис .Симеон Велики" 

Офис ,Дулово" 

БУРГАС 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис .Славейков" 

Агенция .Бургас 1" 
Офис „Резвая" 

Офис .Бургас - Център" 

Офис ,,Лермонтов" 

Офис „Созопол". 

Офис .Поморие" 

Офис .Карнобат" 

СЛИВЕН 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Офис .Ямбол" 

Офис ,Диана" 

Офис .Нова Загора" 

ВАРНА 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Варна 2 
Офис ,,Агенция Варна" 

Oq»,1c .Бенковски" 

Офис ,Добрич" 

Офис .Балчик" 

Офис „Каварна" 

ШУМЕН 

ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 

Шумен „Цар Симеон" 

Офис .Нови пазар" 

Офис .Търговище" 

5800 Плевен ул . ,Дойран" 110 
5250 Свищов , ул .• Никола Петков" 1 
5250 Свищов , ул . ,Димитър А. Ценов" 6, партер 
5400 Севлиево , ул . ,,Ген . Никола Генев" 39 
5500 Ловеч , бул .• България" 49, бл . • Спартак- 1", пк 33 
5600 Троян , ул .• Раковски· 53 
5600 Троян ул. ,Христо Ботев" 212 
5800 Плевен, ул .• Мусала" 18 
5800 Плевен , ул .• Св .св . Кирил и Методий" 18, 
търговски обект 6 
5900 Левски пл .• Свобода" 2 

6000 Стара Загора , 

бул . • Митрополит Методий Кусев" 6 
6000 Стара Загора , бул . • Славянски" 22 
6100 Казанлък, ул .• Иван Вазов" 1 

6300 Хасково , бул .• Ст. Стамболов" 4 
6400 Димитровград, бул . ,Димитър Благоев· 19 
6450 Харманли , пл .• Възраждане" 6А 

6500 Свиленград, ул . • Иван Вазов" 6 
6600 Кърджали , бул .• Тутракан" 2 
6600 Кърджали , ул .• Републиканска" 26 
6600 Кърджали , бул .• България" 47 
4000 Пловдив , бул .• Източен" 75, ет. 1 

7000 Русе , ул .• Славянска" 9 
7000 Русе , ул .• Кирил Старцев" 3, ет . 1 
7 400 Исперих , ул .• Васил Левски· 38 
7100 Бяла , ул .• Стефан Стамболов" 42, бл .• Кольо Фичето" 

7200 Разград, ул . ,,Никола Вапцаров" 14 
7500 Силистра , ул .• Стефан Караджа" 19 
7500 Силистра , ул .• Симеон Велики" 17 
7650 Дулово, ул .• Силистренско шосе", бл .• Мусала" 2 

8000 Бургас, пл .• Баба Ганка" 4 
8000 Бургас, к-с .Славейков", бл . 107, 
партер , след паркинга на магазин .Билла" 

8000 Бургас, бул .• Ст. Стамболов" 96 
8000 Бургас, жк .Меден рудник", бивш РУМ .Резвая" 

8000 Бургас , ул . • Стефан Караджа" 14 А 
8000 Бургас, ул .• Михаил Лермонтов" 46 
8130 Созопол , ул .• Яни Попов" 7 
8200 Поморие , ул .• Цар Асен" 9 
8400 Карнобат , ул .• Сашо Кофарджиев" 2 

8800 Сливен , ул. ,Д-р Константин Стоилов" 30 
8600 Ямбол , ул . ,,Ал . Стамболийски" 31 Б, ет . 1, ап . 9 
8600 Ямбол , к-с ,Диана", бл .7 , вх .А, партер 

8900 Нова Загора , ул .• Св . св . Кирил и Методий" 42 

9000 Варна , ул . ,Д-р Заменхоф" 20 
9000 Варна , пл . .Петко Р . Славейков" 4А 

9000 Варна , ул .• Софроний Врачански" 8 
9000 Варна , ул. J. Бенковски" 50 
9300 Добрич , ул . • Иван Пенаков" 15, вх. Б 

9600 Балчик, ул .• Приморска· 7 
9650 Каварна , ул . .Георги Кирков· 10, бл. Рила 2 

9700 Шумен , ул .• Презвитер Григорий" 10, ет. 1, вх.Б 
9700 Шумен , бул .• Цар Симеон Велики" 466 
9900 Нови пазар , ул .• Цар Освободител" 16 
7700 Търговище , ул .• Епископ Софроний" 17 

тел. : +359 64 821111 , +359 64 81 5938 
тел. : +359 631 60 163 
тел .: +359 895 723 007 
тел .: +359 675 342 0939 
тел .: +359 68 64 4061 
тел .: +359 670 60 419 
тел .: +359 67 060 347, +359 878119 383 
тел. : +359 64 82 1717, + 359 885 ЭО 1'!47 

тел .: +359 64 870 670, +359 889159 015 
тел.: +359 650 86 645 

тел . : +359 42 62 2591 , +359 65 5085 
тел . : +359 42/256115 
тел .: +359 431 64 149 

тел .: +359 38 666 445, +359 38 66 54 97 
тел.: +359 391 6 14 18 
тел .: +359 889 212 496, +359 888 583 .234 
тел .: +359 379 7 21 40, +359 888 310 373 
тел. : +359 361 6 2611 
тел . : +359 878 223 383 
тел . : +359 361 62 360 
тел .: +359 32 397 089, +359 898 927 33!! 

тел.: +359 82 82 0172, +359 82 0174, +351182 82 0168 
тел .: +359 887 096 399 
тел .: +359 8431 22 75 
тел. : +359 81 77 27 29, +359 17 052-2 
тел.: +359 882 125 948 
тел .: +359 86 82 1860 
тел .: +359 86 820 214 
тел .: +359 864 25288 

333 

тел .: +359 56 877 000, 056/877 02С• , 05618· 7 030, +359 56 87 702 2 

тел.: +359 56 58 3220, 359885301748 
тел . : +359 56 84 5799, +359 885 00 49 1U 
тел. : +359 56 855 678, +359 8991 55 445 
тел .: +359 888 578 705, +359/56ПО 51 :ю 

тел .: +359 895 383 823 
тел. : +359 550 23 051 , +359 885 30 ~9 40 
тел. : +359 596 22 337, +359 885 30 49 ЗО 
тел .: +359 559 22 778, +359 885 304012 

тел.: +359 44 62 5300, +359 44/62 480С•, +Э59 44/62 3900 
тел. : +359 46 66 4006 
тел .: +359 888 253 291 
тел .: +359 886 242 431 

тел. : +359 52 60 1012, +359 63 0630, +359 52 60 2180 
тел .: +359 52 60 2510, +359 52 633 155 
тел .: +359 52/630192, +359 894 380 498 
тел. : +359 888 441 571 
тел . : +359 58 60 0884, +359 58 60 2884, +259 58 60 3884 
тел. : +359 579 72 519 
тел.: +359 570 86 127 

тел . : +359 54 83 0369, +359 54 88 6160 
тел .: +359 54 80 0451 
тел. : +359 537 22 262 
тел .: +359 601 67 360 



---11 ! СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

-

на ЗАД „Булстрад Виен~ Иншурънс Груп" 

КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

ЗА ЗАСТРАХОВКА БУ ЛСТР АД КАСКО СТАНДАРТ 

за автомобилите, собственост на ВА „Г.С.Раковски" за 2020 г. 

_ · На- основание на раз.цел XV ,;Изменения и . допълнения на общите условия" на 
Общите ус,;ювия на горепосочената - застраховка, ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП" допълва Общите условия със · следните Специални условия -
както сш~)J;В_а: 

I. :К~ ~ ~азде.;'1 "Каско", глава Втора „Покрити рискове и из1~лючен11я", клауза 
„Пъш~о !fаско", т.1 .,,До11 ·ы1111пелно покрити рискове"', се добавят следните 
пок ' ' 

• Морски вълни, ·в т. ч. и при вулканично ,це~с_твJiе; 

• Внезапно избили подпочвени води; земетресения, лавини; 

• Внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение; 

• Покриване на разходи за престой на увреденото МПС на пар!(ИНГ до 15 дни -
при представена фактура; 

• Кражба чрез взлом -на трайно монтирано в МПС аудио или мултимедийна 

си те~а; 

• Застр~-хователят не предявява . изисквания за наличие на алармени системи на 
автомобилите. - - -

• 
1 :рJздел "Каско", глава Трета „Изплащане на обезщетение при частични 
'11 клауза „Пъ.rшо каско", т.VI „Общи положения при изплащане на 

~аlj'елно обезщетение" се добавят следнmе допълнителни покрития: 

-- . -

- • За - алидността на застраховката да не се из~~~ва извършване на предварителен 
оглед и заснемане на автомобилите и/или монтирането, и/или наличие на аларми 
и/или други технически средства. 

· • Застраховката е валидна при или по повод използването на МПС на БА „Г. С. 

Р аковски" за изпълнение на всички задачи свързани с учебни-я процес, бойната 
подготовка и осигуряването на ежедневна войскова дейност. 

• Застрахователят възстановява на -3.,:\_СТР АХОВАНИЯ вс~чки разумно направени 
разноски за спася~ане, огран~чение и/или намаляване на щетата - ~а 
застрахованото МПС срещу представени - от -него фактури с касови= бележки за 

действително направени разходи; 

• Застрахователното обезщетение покрива 100% реално направените разходи 
BGJЩIJ ствие на настъпилото застрахователното събитие с~щу представени 
надлежно оформени докvменти. 



-·---.. - - --

--•--- .. 

.,... · 

стойността на предполагаеми-iе вреди, · ак?}-1-S:ТР АХОВАНИЯ писмено поис-ка 
та.кова изплащане. 

• Покриване на разходи за репатриране на увреденото моторно превозно средство 
вследствие на застрахователно събитие на територията . на Рецублика България 

де> ВА „Г. С. Раковски" му или до най-близкия сервиз, по избор на служител на 
Военна академия „Г. _С, Раковски". 

• Ползване на -пътна пом.ощ на .. _територията на Република . България, без 

ограшiчения на разстоянието -за транснортцране и броя -на случаите, при които 
може да се ползва безплатна пътна-помощ, - --___ ·· 

• Ползване доверен сервиз на застрахователя за всички автомобили при ремонтни 

де)':iности за отстраняване на частични щети: 

раздел ,,Общи по.rшжения" т. Х. Общи изключения, се изключва текста: 

• Зt~метресение. 

--

ЗА ЗАД "БУ ЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГР 

. / 

А\ 
\. 

БУЛСrРАД . 
1 

с-==] 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ~ РУП 

0240 



ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА 

-VIENNA INSURANCE GROUP Зn(!non_yкa на _пицата, __ _ 
П1?туващи _в-мqтор~о превозно средство-(МП~) 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. ОПРЕДЕЛЕН1'1Я 
По смисъла на тези .Duщи условия: 

ЗАСТРАХОВАТЕJ1 е З.АД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", който с издаването на 
полицата поема рис·<а при настъпване на застрахователно събитие да заплати застра-
хователно обезщетен11е._ _ 

:-ЗАСТРАХОВАЩ е физичес1со· или юридическо лице, което сключва застр~овка ':з:110- .: 
полука на лицата, пъ i)rващи в МПС" от името на Застрахования. Застраховащият и 
Застрахованият могат да бъдат едно и също лице . 

ЗАСТРАХОВАНИ са лIщата, които пътуват в МПС, посочено в застрахователната поли
ца, в срок от нейното дnйстзие. 

БРОЯТ НА МЕСТАТА ·fЭ МПС съответства на тези, които фигурират в регистрационния 
му талон, издаден о-г Министерство на вътрешните работи на Република България и са 
посочени в полицаr.1 . 

ЗАСТРАХОВА ЕЛЕН Р~СК (ПОКРИТ РИСК) е_опасността (вероятността) от настъпване 
~-на-застрахователно с-i>битие , което застрахователят поема като свой риск. 

ЗЛОПОЛУКА е вне,:а~fно, неочаквано събитие, настъпил~ п~ време на ·пъrуване със 
застрахованото МПС (,: изr<пючение на мотоциклети и мотопеди), включително при 
качване или слизане от него, в рамките на срока на застраховката, в резултат на път

но-транспортното произше(:твие, което пряко е причинило смърт или трайна загуба на 
работоспосбносr на л ,щата , пътуващи в застрахованото МПС. 

ТРАЙНА ЗАГУБЛ н,,l'АБОТОСПОСОБНОСТ в резултат на злополука е окончателно и 
невъзстановимо наrА&лена Imи изгубена способносr з~ извършване на обичайни дейст
вия и занятия вследствие нарушена функция на отделен орган или на целия организъм , 
преценена не no-pttнa от з (три) и не по-късно от 12 w~анадесет) месеца от датата 
на настъпване на зпопш:~уката, усrановена ат съответния компетентен орган на меди-

~-цинската експертиза fia работоспособността или от ЗМК (Застрахователно-медициt1ска . 
- комисия). . _ ~ . _ _ . . · · · 

ЗАСТРАХОВАТЕПНJ\ СУМА, е сумата, дължима от Застрахователя на Застрахо;ания 
или законните му наследници при настъпване на застрахователно събитие. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ/\ РЕММЯ е сумата, която Застраховащият дължи на Застраховате
ля по силата на склю~ена застрахователна полица. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕli РОК е периодът, през който Заgрахователят поема риска от на
стъпване на зас:грахователно събитие. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪJ;ИТИЕ е всяка нас11,пила злополука , покрита по настоящите 
общи условия. - · __ _ 

ПРЕТЕНЦИЯ е всеки иск, оmравен към Застрахователя за изплащане н~-застрахова
телна сума при наст1-пило застрахователно събитие. 

11. изrlЪЛНЕНИЕ 

Изпълнението на условията, определени в застрахователния договор , предхожда вся
каква отговорност на Застрахователя за изплащане на договорените застрахователни 
суми. 

111. ПРЕДМЕТ НА Зf1СТРАХОВКАТА 
Застрахователят п·окрива риска от настъпва1:1е на застрахователно събитие за всички 

:_ ме-ста в МПС, в1<лю ~vтелно и мястото на водача, съгласно броя и~. обявен в региgrра-
. ционните документи на МПС-или само мястото на водача. За Застраховани се считат · 
всички лица, пътув М:ив МПС по време на злополуката. -

IV. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР 
1. Застрахователния договор представлява комплект от документи, включващ: поли

ца, общи условия, клаузи, добавъци и сметки, въпросник (когато той се изисква от 
Застрахо~ате.nя) к.'!КТО -~1 всички други документи , които са приети от страните и 
носят неин,~я номsр . 

2. Максималният срок на действие на застрахователната полица е една година. При 
сключване на краткосрочна застраховка минималният срок на действие на застра
хователната ол1ща е един месец. 

З .-Застрахователнаrа 11олица влиза в сила в .о.оо часа на деня , следващ този , в който 
:.. е платена застрюювателната премия (или час-гта от нея, кога'rо е договор·ено_~аз- . 
·· срочено плащане) , освен ако е договорено друго, което е . отразено в полицата или · 

добавък към нея . -
4. Покритието по тази застраховка е валидно 24 (Двадесет и четири) часа в де~оно

щието, за територията на Република България , ЕС, ЕИП, както и Андора, Швейцария 
и Сърбия. . 

5. Застраховката со скпючва при един от следните два варианта: 
5.1. Индивидуална З!С.-rраховка - за местата в 1 МПС. Застраховащият избира и 

с~~~~! ~<::? ~~~!!~ _п~ I<:1.о~~ята на _!Здна от предложените З клаузи: Клауза 

5.2. Застраховка на местата в група МПС , съгласно приложен към полицата списък. 
Застраховащият избира и склюва застраховката по условията на една от пред
ложените 2 клауз~: Клауза „Злополука на местата в МПС" или Клауза „ Злополу~s.а 
на водача на МПС . Избраната застрахователна сума за едно място е валидна за· · 
всички МПС, посочени в приложен К11м полицата списък. Общата застрахователна 
сума за конктретно МПС се формира като общият брой на местата в това МПС 
се умножи по избраната застрахователна сума за едно място. При изчерпване на 
общата застрахователна сума за местата в конкретно МПС, то застраховката за 

. местата в него се прекратява. .. . 
Общата отговорност на Застрахователя по полицата за всички места в групата МПС 

. се формира като общият брой на местата във всички МПС се умножи по избраната 
застрЭlСОl!~Jелна сума за едно място. . -

· · 6:Заётраховащият/ Застрахованият е длъжен при сключване на застраховката д~ 
представи: 

6.1. Свидетелство за регистрация на МПС ; 
6.2. Лиценз за извършване превоз на пътници , ако МПС се използва за превоз на път-

ници срещу заплащане. · •. 

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
1. Застрахователят ще обезщети лицата , намиращи се в МПС , за трайна загуба на рабо 

тоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие 
. до размера на застрахователната сума за всяко съби;rие. 
2. Застрахователното покритие се прос-гира от момента на качване в МПС до момента 

на слизане от същото . 

· · vr. изюtючения 
Застрахователят не дължи плащане на застрахователна сума в следните случаи: 
1. При настъпила щета, вследствие на преднамерено действие на застрахованото лице 

или друго лице правоимащо да получи застрахователната сума; _ 
2. При настъпила злополхка, причинена от неправоспособен водач , от водач без валид." · 

но свидетелство за категорията моторно превозно средство , което управлява или от 

водач с отнето свидетелство за управление; 

3. При ПТП с лица, намиращи се в МПС , използвано за обучение, състезания , изпитания 
и други, освен ако е договорно, друго, което е отразено в добавък към полицата и е 

начислена допълнителна застрахователна премия ; .,.. . 
4. При неизползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца 

. съгласно Закона за движение по пътищата; · 
5._Пр~ .fТ!:.0, причинено от водача на МПС, което е посочено в полицата , употребил ал-

. кохол с концентрация на алкохола над допустимите по закон норми или който е под 

въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или който е отказал да 
се подложи , или който виновно се е отклонил от проверка по установения ред за 
употреба на алкохол, наркотично вещество или негов аналог, или който е напуснм 
местопроизшествието :преди прис-гигане на компетентните органи за контрол на · 
движението по пътищата; · · 

6. При настъпила злополука вследствие на война, размирици или действия, имащи-
военен характер, бунтове , граждански вълнения и други подобни; 

7. При настъпила злополука вследствие на терористичен акт, освен в случаите, когато 
. за покритието на риска е издаден добавък. .,.. 
8. При настъпила злополука вследствие на опит за извършване или извършване на 

. престъпление от общ харакер от пътник; 

9._ Пр_и Ji~тъпила злополука вследствие на опит за самоубийство или самоубийство 
· от пътник; · 

1 О . При заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични 
припадъци или припадъци от други заболявания , кръвоизливи , парализи , стомаш

но-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен случаите, когато вслед
ствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причин т·· 
смърт или телесно увреждане ; · · 

11. При преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са придизвикани 
от настъпила злополука; 

12. При температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар) , 
. операции , облъчване, инжекции и други лечебни де~твия на пътник, доколкото те 

не са следствие от възникнала злополука; 

. 13. При заметресение или атомни и ядрени експлозии , радиоактйвни продукти и за-
. м_ър~ания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение. · 

14. При загубена възможност за упражняване на ·професия в резултат на настъпила 
злополука. 

15. Когато пътниците в застрахованото МПС са повече от предвижданите в свидетел 
ството за регистрация или МПС пренася товар, надвишаващ товароносимостта. 
предвидена в свидетелството за регистрация или от съответните разрешения на 

компетентните власти. · · 
16. При трайна загуба на работоспособност или телесни увреждания , съществуващи 

преди застрахователното събитие , както и последиците или усложненията от тях. 

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА -
1. Застрахователната сума се договаря междУ Застр;оващия/Застрахования и За

страхователя и се посочва в застрахователната полица. 

2._ОТ[ОВо_р}!остта на Застрахователя при настъпване на застраховатёлно събитие е до 
размера на застрахователната сума и той не може да бъде задължаван над нея. 

З. След извършване на плащания по застрахователна полица застрахователната сума 
се намалява с размера на извършените плащания. 

4. Застрахователната сума се определя по една от следните клаузи , в зависимост о.т __ 
~~~~~ на ЗАСТРАХОВАЩИЯ/ЗАСТРАХ~ВАНИЯ и с~ записва в спецификацията на по-



Застрахователната сума е фиксирана за едно място в МПС. Вписаната в застрахо
вателната полица застрахо:эателна сума за едно място е еднаква за всички места в 

МПС. Общата застрахJнателна сума по застрахователния договор се опраделя от за
страхователнаrэ. су,~а на едно място, умножена по броя на местата в МПС, посочени 
в полицата. 

4.2. Клауза .ЗЛОПОЛ)IК1 на лицата в МПС" 
Застрахователната сума е сумата, определена от Застрахования общо за всички ре

. ги~рирани мес~·а в МПС, вю1ючително и мястото на водача, която при насn.пване на 
. - събитие се разпреднл·;~ между пострадалите лица съгласно Раздел Х, т.2 по-долу.-- . 
При пострадали повече от едно лица, застрахователната· ·сума се разпределя · между -
всичкй увредени лиця, в зависимост от степента на приченените им телесни увреж
дания. 

По условията ~а l<лау2а 2 "Злополука на лицата в МПС" не се застраховат МПС с повече 
от 9 (девет) места, съп1г,сно данните в регистрационния му талон. 
4.3. Клауза „Зло11ол:tка на водача на МПС" 
По условията 11а тазл:КЛауза се застрахова само мяатото на водача на МПС. 
Застрахователната 1:ума е ГJосочена в полицата максимална отговорност на Застрахо
вател~ за мястото н:~ чодача на МПС. 

VШ. ЗАСТРАХОВАТl:ЛНА Пl'ЕМИЯ . 
. 1 :~астрахователната прем,~я се определя от Застрахователя и с~ отразява в застра-
··· хователната гюлиц, . · · 

2. За~раховате ,на1а flремия се плаща еднократно при скл·ючване на засrраховката 
или разсрочено н.а зноски, ако е договорено в полицата. -

Х\. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА -ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
Застрахователят има право : 
1. Да предприема дейСТ1n1я за намаляване или ограничаване на вредите , както и ii 
дава задължителни писмени препоръ-ки на Застраховащия/Застрахования за пред
приемане на такива мерки , без това да предрешава въпроса за изплащане на за
страхователната сума. 

2. За собствена сметка да извършва действия , да води преговори и да сключва спо
. годби във връзка с претенции на трети лица по повод,1:Jа застрахователното събитие . 
3. Да назначава експерти (вещи лица) за установяване на размера на вредите и/или 

друrи обстоятелства, свързани със застрахователното събитие. · 
4._Пр_и Ж!_~~пълнение на задълженията от страна на Застраховащия/Застрахования, Зае 

страхователят има право да прекрати действието на застраховката, а при настъпило 
застрахователно събитие - да откаже изцяло изплащането или да намали размера 
на застрахователната сума, като не възстановява застрахователната премия . 

Х\1. ПРОМЯНА 

Настоящите Общи условия могат да бъдаr променени и/или допълнени със специални 
условия или с добавъци. 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
1. Де_йствието на застрахователната полица .се прекратJJБа : 
1.1 . При изтичане на срока, за който е сключена застрахователната полица. 
1.2. При изчерпване на застрахователната сума. 

3. Когато е догоzор()НО разсрочено плащане, при сключване на договора се определят 
и датите на пмеж•,пе на текущите премии . Застрахованият е длъжен да следи за 

настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок. 

· 1.3. Пр.и о:ц:1адане на застрахователния интерес. . · . 
· - 1.~. Ra оёнование писмено 15 (петнадесет)-дневно предизвестие на една от страни

те, като прекратяването не накърнява правата на страните до изтичане срока на 

предизвестието. 

4. Допълнителна прения е сумата , която представлява допълнително задължение за 
плащане от страна- на Застрахования, съответстващо на задължението на Застра
хователя за разшйрs;ванн на покритието, промяна в риска, удължаване на периода 

на ~астрахователн .та полица или друга промяна в условията на застрахователната 

полица. 

. 1)(83АИМОО-ГНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ·НА ЗАСТРАХОВАЩ.НО СЪБИТИЕ 

1.5. При разсрочено плащане, ако Застрахованият закъснее с плащането на съответ
ните вноски от премията и закъснението продължи повече от 15 (петнадесет) дни· 
след падежа, покритието по настояЩата полица се прекратява автоматично , а при 
настъпило застрахователно събитие след изтичане на петнадесетдневния срок За· 
страхователят не дължи застрахователно обезщетение. В този случай Застрахова
телят си запазва правата върху вече платената застрахователна премия . 

Настоящето се счита за писмено предупреждение за прекратяване действието на за
страхователния договор по смисъл на Кодекса за застраховането. ·-1. При настъпване t1a застрахователно събитие, Застрахованият или неговият законен .. 

наследник в случа~~,а СJАЪрт на Застрахования, е длъже'н:· 
1.1. да поиска О(:ВИ;-\Нелстзуване на събитието от компётентните държавни органи; 
1.2. в 7 (седе~..)••дннвен срок от узнаването писмено да уведоми Застрахователя за 

насn.пилото пътнотраttспортно произшествие. Уведомлението съдържа данни за: 
датата и мя1:тото на събитието, вида, марката и регистрационния номер на МПС. 

1.3. да представи н:~ :Jастрахователя: 

- . 2. Застрахователят може да прекрати тази застрахователна полица едностранно без 
предиза.~стие и като си запазва правата върху .платената застрахователна премия 

1.3.1. писмена ГJретенция ·за изплащане на обезщетение; 
1.3.2. застраховатмна nол1ща - оригинал; 
1.3.3. Констативен 11ортокол или Портокал за ПТП; 
1.3.4. медици1-1с1<и до•<11менти, удостоверяващи получен!fТе при застрахователното съ

битие телесн,~ вреждания; 

1 :i.s. Решение на Т:>)1дово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК); _ 
·-1.3.6. акт за смърт и удостоверение за наследници; 

в ёлучай на: -
2.1. неnредСТаВяне (укриване) от Застрахования на обстоятелства, при чиято извест

ност Застрахователят не би сключил тази полица. 
2.2. предявяване от Застрахования на претенция за застрахователно обезщететниеJ;_. 

невярно съдържание-с цел да получи изгода от тази застрахователна полица. 

3. При прекратяване действието на застрахователната полица по искане на Застрахо
ващия/Застрахования , Застрахователят удържа административни разходи от плате
ната застрахователна премия и възстановява съответната част от нея за неизтеклия 

срок на застраховката , при условие, че не е била изплащана застрахователна сума . 

XIV. ДАВНОСТ 
1.3.7. ~руги док.аза·rелства и сведения, които бъдат пои~кани от Застрахователя. 

Х. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 

- Правата по сключена застраховка по настоящите Общи условия се· погасяват с изтича
. н~ н~ 5 ~Т) години от датата на настъпване на за~трахователното събитие. 

При трайно намалеliа работоспособност Застрахованият следва да представи докумен
тите по Раздел IX, т. 1 .3.4. не по-късно от една година от настъпване на застраховател

ното събитие. 
Дължимата застра>:озателttа сума се изплаща от Застрахователя в срок от 15 (петнаде
сет) дни , считано о---датата на представяне 11а всички посочени в Раздел IX документи. 
1. Опр_еделяне на дължимата от Застрахователя застрахователна сума при сключена 

Клауза 1 .Злополу:<а на местата в МПС" _ 
1.1. При смърт на Застрахования, настъпила вследствие на злополука, на законните 

-_ наследници и/или на ползващите се лица се изплаща nълния_размер на зас:rрахо-
вателната сума за едно лице. . 

1.2. При трайно намаяена работоспособност, настъпил~ в р·езултат на злополука, на -
застрахова11ия се изплаща процент от Застрахователната сума, равен на процента 
на загубена ра1iотоспособност, установен по надлежния ред от ТЕЛК или Застрахо
вателна медец•~Ес,<а комисия (ЗМК). 

1.3. В случай на смър на Застрахования, след като Застрахователят е изплатил за
страхова· елното _обе~щетение за трайно намалена работоспособност, същото се 
приспада от застl)ахователната сума. 

2. Определяне на ~,Ъ:1жимата от Застрахователя застрахователна сума при сключена 
Клауза 2 .злополу·<а на лицата в МПС" 

2.1. При настъпване на застрахователно събитие застр_ахователната сума се разпре
деля по равно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума 

-_ представлява ли~ит на обезщетение за всяко от тях. Пострадwото лице ще получи 
обезщететttие а зависимост от определения от ТЕЛК или ЗМК процент трайно на- ·. 
малена работоспособност. При смърт на лице се изплаща 100% (сто процента) от 
лимита на обеэщетение на неговите законни наследници. -

2.2. В случай на смърт на Застрахования , след като Застрахователят е изплатил за
страхователно·rо обезщетение за трайно намалена работоспособност, същото се 
приспада от застрахователната сума. 

3. Определяне на r,ыркимата от Застрахователя застрахователна сума при сключена 
Клауза З .злополу:<-а на· водача на МПС" 

В случай на эастрахователно събитие Застрахователят дължи застрахователна сума 
до ПОGОЧения в полица. а лимит само на Застрахования водач или на неговите законни 
наследници в случай на смърт на Застрахования. 

. За.ЗАСТРАХОВАЩИЯ: 

ХV.КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
Всяко съобщение или уведомление отпарвно към Застрахователя , съгласно изисква

нията на настоящите Общи условия , трябва да бъде в писмен вид. 

XVI. ЮРИСДИКЦИЯ 
Всички спорове между Застрахователя и Застраховащия/Застрахования , ако не се ре

шат чрез преговори , се отнасят за решаване към компетентния български съд. 

XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
1. Настоящите Общи условия , -<:пециалните условия, застрахователната полица, списъ

кът със застрахованите лица, дибавъците и сметките издадени към нея, представля
ват един.договор и всяка дУМа или израз, които -са носители на конкретен смисъл и 

·се срещат в тях, носят този конкретен смисъл навсякъде, където се появят. 
2. Този договор е изготвен съгласно българското законодателство и приложимо право 

по него е българското право. 
3. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на_ 

Търговския закон, Закон за застрахов_ането и Код~кс за застраховането . · 

XVIII. ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ САНКЦИИ 
Ахо през срока на действие на застрахователния договор, Застрахованият и/или него
ви служители и/или пълномощници нарушат действащо ембарго и/или санкции , които 
произтичат от закон или подзаконов акт на българскид~· власти , от правото на Евро

пейския съюз или решение , или друг акт на международни организации , то Застрахо-
. вателят не носи отговорност за събитие, настъпило в резултат на това нарушение и не 
дължи.обезщетение по полицата. -

· · Нёзависимо от условията на застрахователния договор, Застрахователят няма да оси
гурява застрахователно покритие или да плаща застрахователни обезщетения както и 

да предоставя услуги от различен характер, на Застрахования и/или негови служители 

и/или пълномощнищи, които 1m да доведат до нарушаване н~ дейс~ващи търговски __ 
или икономически санкции. ·. _· БУЛ · . 

- СТРАД .: 
ИЕНА ИНШУР . не 

За ЗАД „БУЛСТРАД вие.k-инШУРЪНС ~~4 ~ 
. / 
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: СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" 

КЪМ ОБЩИТЕ.УСЛGВИЯ 
З:А. ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА, ПЪТУВАЩИ В МПС 

- зн автомобилите, собственост на ВА „Г.С.Раковски" за io20 г. 

- ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШ:УРЪНС -Г-РУП'' допълва Общите условия съ~следните - . 

Специални условия - както следва: 

IIIID!~ раздел ,,1. Определения" се добавят дефиниц11ите: 

"ВРЕ-МЕННА ЗАГУБА НА ТРУДОСПОСОБНОСТ" в резултат на злополука е 
време:нно намалена или частично изгубена способност за извършване на обичайни 

действия и занятия от._Застрахования. 
"ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И - --МЕДИКАМЕНТИ" - са тези лекарствени 

средст а _али медикаменти, които са разрешени за употреба и продажба в съответствие 
- - - --- -

с изискванията на действащото законодателство и: 

- с~ предписани от правоспособен лекар, предназначени и касаещи лечението на 

Застрахо~ания във връзка с настъпила злополука, с оглед възстановя~ане на здравето и 

трудосп()собността му, в р~ките на периода на временна загуба на трудоспособност от 

злополука, до определен~я процент от застрахователната сума, определена в 

застрахователната полица; 

_ - н,~ са поети от задължитещщго -1шц доброволно здравно осигуряване и/или 
-

други застраховки; 

- а закупени от аптека. 

"ЛЕКАР" е лице с висше медицинско образование, което има право да упражнява 

меди инска професия в съответствие с действащото законодателст_во на страната в 

която работи. 
- "РАЗХОДИ ЗА МЕдиnинсКИ ТРАНСПОРТ" са необходимите и действително 

-_ извършените разходи за прево~ на З_астрахования със специализиран медицински 
-- транспор~ от мястото на настъпване на злополука ДО най-близко·то здравно заведени.е за 

оказваш: на спешна медицинска помощ. 

IED! ~ раздел "V. Застрахователно покрит11е": 

-
Допълнително покритие: 

:- При временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука, настъпила 

-_ с пътуващите, докато :.се намират..в застр'1.~ованото МПС, след първите 20 дни но_ за не 
повече от_четири седмици - 200 лева,- платими еднократно. 
- азходи за медицински транспорт на Застрахования в резултат на злополука - ДО 1 % 

от застрахователната сума 

- , азходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти , предписани от 

правоспособен лекар, в резултат на ПТП - до 1 % от застрахователната сума. 

Медицинските разнос_ки в следствие на злополука се дефинират като : 

А. Раз~оди за медицински-транспор_т ~а Застрахования в_ резултат на злополука, 

и -
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Б. Разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани 

от правоспособен лекар, в .резултат_!lа злополука. 

- ~м рюдел „XV Изп~~шщане на застрахователна сума" се добавят 
fe: 

Изплатената застра?(ователна сума за временна загуба на трудоспособност в 

резултат на злополука се пр!fспада от одобрената застрахователна сума за трайна загуба 

на трудоспособност, ако такава се установи. . 
Ако определената застраховат_~~на--сум_а за временна загуба на трудоспособност 

надвишава. тази за трайна загуба на трудоспособцоg_т, Застрахователят изплаща само 
застрахователната сума за временна загуба на трудоспособност. -

Застрахователят не дължи на Застрахования застрахователна сума за загубена 

възможност за упражняване на професия в резултат на настъпила зло~олука. 

- ЗА ЗАД ."БУ ЛСТР Ад ВИЕНА ИН 

1 
,i 

DУЛСТРАД 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГР.УП 

0240 
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ЗАд „БУ ЛСТР АД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" 

ЦЕНТР AJiHO УПРАВЛЕНИЕ 
София, Пл. 'Позитано" № 5 · 
тел. 02/9856 634, факс: Q2/9856 606 

_:.. e-mail: :puЫic_tenders@bu1strad.~g 

ЗастраховатеJши офиси 

РЕГИОН СОФИЯ 

1: СОФИЯ - :ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 
- бул. "Цар О~вободител" № 6 

-тел. 02/937 9830, 02/9379 820 · 
фак : 02/981 8242 
sofia@· Lйstrad.bg 
Директ~р: . Алиция Минкова 

2. София "Позитано" 
пл. Позитано № 5 

- тел. 02/985 6J 66; 02/985 611 ~ . 
факс: 02/985 6103 
pozitanc@bulst1·ad.bg 
Мениджър Агенция: Боян Петров 

3. София-"'Левски" 

бул. "В . Левски" № 136 
тел. 02/9'- 3 4393 
факс: 02/943-4849 
-1evski@bulstr~d.bg 
Мениджър Агенция: Пламен Ангелов 

4. София '!Ба.лша" 

ул. · "Балша' 1 бл. 8 
тел. 02/91 5 8786; 915 8730;-915 8789 
факс: 02/915 8769 
balsha@puJ.st1·ad.b g 
Мениджър Агенция: Никол.ай Михов 

5. София "Венелин" 
ул. "IO,. ~Венелин" № 44 
тел· . 02/980 3900 
факс : 02/987 2409 
venel.iв@bнlstrad.bg ·_ 
Мениджър Агенция: Костадин 
Костадинов . 

6. София "Хъшове" 

ул. "Хъшове" № lA 
тел. 02/911 75 86 
а_ stoyanova@bulstrad.bg 
Мениджър Агенция: Антоанета 

Стоянова 

7. София "Горубляне" 

кв. "Горубляне" 

ул. ,,Инж. Георги Белов" № 4 
тел. 02/ 8927 261 
K _ Boyadzhiev@bнlstrad.bg 
Мениджър Агенция: Кирил Бо~юкиев 

- 8. - Дупница 
2600 Дупница 
ул. "Иван Вазов : • № 5 
тел./факс: 0701!51 145 
dupnica@bulstrad.bg 
Мениджър Агенц:ия: Лliтоанета 
Николова-

9. Кюстендил 

2500 Кюстендил 
ул. "Л. Каравело_в" № ~О 

тел./факс: 078/551 502 
kyustendil@bulstrad.bg 
Мениджър Агенция: Гергана Калчева 

_ 1 Q_--Перник 

· 2300 Перник, 
ул. "Кракра" № 20 
тел./факс: 076/6_00 274. 
pernik@bulstтad.Ьg 
Мениджър Агенция: Катя Парушева 
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fЕГИОН ВРАЦА 

-
11. -ВР АЦА-.. ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ-

3000 Врг.ца 

ул. "Стоян Калъчев" № 6 
тел./фак~~: 092/624 429, 092/665 255 
vratsa@bulstrad.bg 
Дире1шУ : Валери Дилов 

~--12. Козлод~!! _ 
3320 Коз}юдуй 

ул. "Кирил и Методий" № 1 
тел./факс : 0973/80 715 
kozlodui@bulsti-ad.bg 
Менид)1-:ър Агенция: Виолета Спасова 

_--РЕГИОН МЮНТАНА 

13. МОНТАНА- ГЕНЕРАЛНА 
АГЕНЦИЯ: 

3400 Мо.нтана 

ул. "Ал .- Стамболийски" № 23 
тел. 096/3 00 667 
факс: 096/300 668 
mon"tana@b llstrad.bg 
Директор: Райко Георгиев 

14. Види~ 
3700 В1~цин: 
ул. "Цар Александър П" № 23 
тел./фак : 094/600 687 

- vidin@Ьulstrad.bg · 
Мениджър Агенция: Людмил Еленков - . 

РЕГИОН ПЛЕВЕН 

15. ПЛЕВЕН - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 
5800 :п.т~вен 

ул. ' 'Дойран'~ № 11 О 
тел: 064/821 111 
факс: 064/815 936 
pleveп@bulstrad.bg 

Директор: Светозар Ганчев 

16. -Плевен 2 "Мусала" 
5 800 П.1евен 

- ул. "Мусала'~ № 18 
тел. : 064/821 717 

17. Ловеч 
5500 Ловеч 

- бул. България 49, бл."Спартак-·1~• , пк 33 
· - · __:~тел./факс: 068/644 06 ( 

lovetch@bulstrad.bg 
Менидщър Агенция: Светла Бешкова 

18. Троян 
5600 Троян 
ул. "РаковGк:и" № 53 

· _. _тел./факс: 0670/60 419_ 
- - ti·oyan@bulstrad.bg 

Мениджър Агенция: Никола Илиев 

Пиронков . 

19. Свищов 
5250 Свищов 
ул. "Никола Петков" № 1 

_ _ · ___ тел./факс: 0631/60 163 
·svisl1tov@bulstrad.bg 
Мениджър Агенция: Минчо Минчев 

20. Бяла Слатина -
3200 Бяла Слатина 
ул. "Захари Стоянов" № 12 

_ тел./факс: 0915/82 536 
_ _ - _-Ьslatina@bulstrad.bg ~ 

Мениджър Агенция: Даниела Данова 

21. Севлиево 
5400 Севлиево 
ул. "Ген. Никола Генев" № 39 
тел./факс: 0675/34 209 .... 
sevlievo@bнlstrad.bg __ 

- - - · --мениджър Агенция: Силвана Стоева 

22. Левски 
5900 Левски 
пл. "Свобода" № 2 
тел./факс: 0650/86 645 
levski@butstrad. Ьg-
Лице за контакт: Славка Стойко~а 

РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

23. ВЕЛИКО ТЪРНОВО- - ГЕНЕРАЛНА 

АГЕНЦИЯ 

5000 Велико Търново 
ул. _ "Мармарлийска" № 8~ 

_ . . :ел./факс: 062/625 980_ 
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_:._24. Велико Търново „България" 
5000 ·велико Търново - · 
ул. "Васил Левски" № 2 
тел./ акс: 062/630 · 180; 062/639 839 
v ~etюYµ@bulstrad.bg 
Менид:>fсьр Агенция: Веска Петрова 

2-5. Габрово 
5300 _Габрово 
ул. "Ор;1овска" № 92А 

тел: 066/809 О i О 
факс: 066/805 191 
gabrovo(ztbt1lstrad. bg 
Менид)Jiър Агенция: Христо Христов 

2(). ГорнаОряховица -
5100 Гор_!fа 0ря:ховица 

ул. "Мано Тодоров" № 2 
тел./факс : 0618/64 200 
шаriана __ bojinova@bulstrad.bg 
Менид~-ър· Агенция: Марияна 

Божинова 

--- РЕГИОН ~УСЕ 

27. РУСЕ ·· ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 
7000 Русе 
ул. _ "Слаnянска" № 9 
тел: 082/820 172, 0-82/820 174 
тел/факс: 082/820 168 
ruse@bнlstrad.bg 

Директо!): Илия Илиев 

28. Бяла 
7100 Бяла 
ул . . "Сп~фан Стамболов" № 42, бл. 
Кольо Фичето 

тел./фак ..,: 0817 /72 729 
Ьiala@Ъulstп~d.bg -
Мешiджър Агенция: Мариан Антонов· 

29. Разгра.rж 
7200 Раз,трад 
ул. "Никола Вапцаров" № 14 
тел: 084/661 509 · 
факс : 084(661 511 

- razgrad@bulstrad.bg 
Мениджър Агенция: Вяра Георгиева 

silistra@bulstrad.bg -.- · 3 
·_ - _}v1ениджър Агенция: I)нка Георгиева 

31. Исперих 

- -

7 400 Исперих 
ул. "Васил Левск-и" № 38 
тел./факс: 08431/22 75 
isperih@bulstrad.bg 
Мениджър Агенция: Величко Енчев 

32. Дулово 
7650 Дулово 
ул. Силистренско шосе, бл. Мусала 2 
тел: 0864/252 88-

dulovo@bulstrad.bg 
Лице за контакт: Живко Добрев 

РЕГИОН ШУМЕН 

33. ШУМЕН - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 
9700 Шумен 
ул. "Презвитер Григорий" N~ 1 О, 
вх. Б, ет.{ 

- - - - ---тел. 054/830 369 
факс: 054/886 160 
shoumen@bulstrad.bg 
Директор: Нико~ай Каракашев 

34. Шумен "Цар Симеон" 
9700 Шум~н 

- бул. "Цар Симеон Велики" № 4qБ 
- ·- -·.-:rел./факс: 054/800451: 

shumen2 _ office@bulstrad.bg 
Менид~ър Агенция: Павлин Банчев 

35. Търговищс 
7700 Търговище 
ул. "Епископ Софроний'~№ 17 

_ тел./факс: 0601/67 360_ 
- - -~fargovishte@bulstгad.bg 

Мениджър Агенция: Николай 

Станим11ров 

36. Нови пазар 
9900 Нови пазар 
ул. "Цар Освободител" № 16 · 

_ · _. _тел./факс: 053 7 /22 262_ 
- - novipazaг@bulstгad.bg 
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РЕГИОН ВАРНА 

3 7. ВАР НА - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 
9000 Варна 
ул. - "Д-р Заменхоф" № 20 
тел: 052/601 012, 052/630 бЗО 
факс: 052/602 180 
varn.a@Ъ.11lstrad.bg 
Директор: Галин Георгиев 

38. Варна :~ 
9000 Варна 
дл. "Петко Р. Славейков" № 4А 

тел: 052/602 51 О, 052/633 155 
varna2@bulstrad.bg · 
Мениджър Агенция: Красщ.mр 
Недялков 

3 9. Лo.o.l!!~t _ . 
9300 Добрич 
ул. "Иван Пенаков" № 15 ," вх. Б 

тел: 058/600 884, 058/602 884 
факс: o:s gi60? 884 
dobrich@Ъulstrad.bg 

Мениджър Агенция: Тодор Димитров 

40. Kaвa.J!i1!! _ 
9650 Кшзарна 

ул. "Георги Кирков" № 1 о·, §л. Рила 2 
тел./фак :_ 0570/86 127 

- kavar11a@bнlstrad.bg .. _ 
Jlице за контакт: Денко Игнатов 

Василез 

41. БаJ11чик, 

9600 Балчик 
ул. "Приморска" № 7 
тел ./фа:."< :. 0579/72 519 
balch.ik@bнlstrad.bg 
Лице за конта1:<т: Камелия Марева 

РЕГИОН БУРГ АС 

--42. БУРГАС - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 
8000 Бургас 
пл. "Баба Ганка" № 4 
тел: 056/877 017, 056/877 007, 
052/877_ ыо и 052/877 030 
факс : 056/877 032 
burgas@bulstrad.bg 
Директор: Красимир Събев 

4 3. Агенция Бургас 1 
8000 Бургас _ 
бул. "Ст. Стамболов" № 96 
тел./факс: 056/845 799 
rumen _ malkochev@bulstrad.bg 
Мениджър· Агенция: Румен Малкочев 

44. Офис "Славейков" 
8000 Бургас 
к-с „Славейков",_ бл . 107, партер 
след паркинга на магазин „Билла" 

тел./факс: 056/583 220; 
мобилен : 0885/301 748 ,... -
irina _ dabeva@bulstrad.bg 

- - -· --лице за контакт: Ирин:а Дабева 

45. Карнобат 
8400 Карнобат _._ 
ул. "Сашо Кофарджиев" № 2 
тел./факс: 0559/22 778 
мобилен: 0885/304 012 ,... 

. karnobat@bulstrad.bg 
- - · -~-мениджър Агенция: Гергана Вълева 

46. Поморие_ 

8200 Поморие -
ул . "Цар Асен" № 9 
тел./факс: 0596/22 337 
pomorie@lэulstrad.bg 

,... · 

- _ Мениджър Агенция: (;тоян Николов 
- ._ - ---

47. Созопол 
813 О Созопол 
ул. "Яни Попов'r -№ 7 
тел./факс : 0550/23 051 
sozopol@bulstiad. Ь.g ,... 
Мениджър Агенция: Стойко Д~митров 

РЕГИОН СЛИВЕН 

48. СЛИВЕН - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ 
8800 Сливен 
ул. "Д-р Константин Сто.}:Iло~" № 30 
тел : 044/625 300 

_ -_ -·_-факс : 044/623 900 
sliven@bulstrad.bg 
Директор: Иван Иванов 

49. Ямбол 
8600 Ямбол 
ул. "Ал. С_:гамболийски"-Nо 31 , вх.Б 



·----- - .-

--•--- . . 

·•--- . .. .. _-

тел./факс: 046/664 006 
yambol@b lstl'ad.bg 
Мен:ид:~ър Агенция: Мирослав Боев 

. :еЕГИОН СТАР А ЗАГОР А 

- . 

50. СТАРА ЗАГОРА - ГЕНЕРАЛНА 
АГЕНILИЯ 
6000 Ст~р~ Загора 
бул. "Митрополит Методий Кусев" № 6 
тел./факс : 042/622 591 ; 042/655 085 
stzagora@bпlstrad.bg _ 
Директо . :· Н!{колай Дончев 

51. КазанЛ!-lf 
6100 Кэ.занлък 
ул. "Иван Вазов" № 1 
тел./фю,ё 0431/64 149 
-kaza lak@bulstrad.bg 
Мениджър Агенция: ~лка f еоргиева 

ПР-ЕДСТ АВИТЕЛСТВА КЪМ -
РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА 

52. Офис "Сла.вянски" 
6000 Стара Загора 

бул. ' ' Славянски" № 22 _ 
тел./фа.кс: 042/256 115; 042/638 097 
stzagora@bulstrad.bg __ _ 

· -Липе за "контакт: Мирослав Цанеков 

РЕГИОН )JЛОВДИВ 

5~. ПЛОВД.ИН - ГЕНЕРАЛНА 
АГЕНЦИЯ -

Lt-000 ловдив _ 

ул. "Ибър" No 23А, етаж 1 
тел/факс: 032/963 006, 032/963 009 
plovdiv@Ыйstrad.bg 
Директор: Георги Ненов 

. 54. Пловдив ·"Средец" 

4003 Пловдив 
ул. "Средец" № 41 
тел./фаJг : 032/963 005 
plovdiv@bu.lstrad.bg 
~нидж1,р- Агенция: Станислава 
Павлова 

55. Смолян 
4700 Смолян 
бул. "България" _№ 7 5 
тел./факс: 0301/б3 354 
smolian@bulstrad.bg 
Мениджър Агенция: Севдашща 
Тодорова -

РЕГИОН ХАСКО~О 

56. ХАСКОВО - ГЕНЕРАЛНА 
АГЕНЦИЯ 

- 6300 Хасково 
- - - ---бул. "Стефан Стамболов" № 4 

тел: 038/666 445 
факс: 03_8/~65 497 
haskovo@bulstrad.bg 
Директор: Георги Димов 

57. Кърджали 
_ 6600 Кърджали 

- ----ул . Тутракан № 2 
тел./факс: 0361/62 611 
мобилен: _0885 301 749 
kardjali2@bulstrad.bg · 
Мениджър Агенция: Сейдахмед Авкат 

_Р-~rион ПАЗАРДЖИ1=( 

5 8. ПАЗАР ДЖИК --ГЕНЕРАЛНА 
АГЕНЦИЯ 

4400 Пазарджик 
ул. "Цар Шишман_'_' № 71\.
тел. 034/403 815, 034/403 81 б 

_ _ - - _..факс 034/403 817 
pazard j ik@bulstrad.bg 
Директор: Златка Живкова 

59. Велинград 
4600 Велинград 
бул. ,,Христо Ботев" № 6 · 
тел./факс 0359/54 087 

- - -·--=--veling1:ad@bulst1·ad.bg= 
Мениджър Агенция: Георги Ачев 



--,-_ . - - . 

РЕГИОН IОГОЗАПАДНА БЪЛГ АРИЯ 
(ПЕТРИЧ) -

69. ПЕТF'11lЧ - ГЕНЕРАЛНА "АГЕНЦИЯ 
2850 Печ;ич 
ул. "Вардар"-№ 9 
тел./факс: : 0745/61 771 ; 0745/60 405 
petrich@bulstrad.bg 
Директор : Младен Тупаров 

61. Благое1~r·рад 

2700 Благоевград 
бул. "Bac1iiл ,Jlевски" No 18А 
:rел./факс·: 073/884 422 
Ыagoevgтad@bulstrad.bg 

Мениюкър Агенция: Огнян Будинов 

.. 

62. Сандавrс,~и 

2800 Сандански 
ул . "Во;:('"' Н" № 1 О 

- тел./факс 0746/31 108 
sanda11@Ьulstrad.bg 

Мениджър Агенция: Валентин 

Димитров 

63. Гоце Делчев _ 
2900 Гоце Делчев 
ул. "Бяло море" № 13 
тел./факс Q751/60 143 
gocedelchev@bнlstrad.bg _ 

· · - - - · -~мениджър Агенция : Младен Тупаров 

64. Разлог 
2760 Разлог 
пл. "Преображение" № 5 
тел./факс: 0747/80 486 
razlog@bulstrad. ьg· 

. Мениджър Агенция : ~алентин· _ 
· ·- - _:--Стоицов 

65.Банско . 
2770 Банско, 

ул . "България" № 47 
тел . 0749/88 014 
bansko@bulstrad.Ьg _ 

_· _ . _)\1ениджър Аген~ия: Иван Атанасов 

... ,.., 
, БУЛСТРАД / · 
8ИЕНА ИНШУРЪНС ГРУО' 

l 0240 / . -
- .. / - ,. -

llодпис: ························~·· ,••· .... 
-Кос!адJ:Jн_Костадинов 
Мениджър на агенция и 

упълномощен представител 
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Спис:ьк на доверените сер;визи, с които Булстр<;1.д "ВИГ" има сключеrtи договори за автор~монтни услуги 
' 1 ' 

! 

l 

i ' 

~е. :~.1w.::щ,,z_~.· 
(~ 'lt-tr1Rl~1В1~-

Ловеч с. Лисец, ул . Централна 51 

София ул . Костенец 1 

Благоевгр_ад ул .Места №27 

Со_ф_ия ж. к . Враждебна, ул. 55 № 6 

с . Нови Хан, област 

Сь_tия 
с . Нови Хан 

Ямбол ул. Сердика 3 

Шумен Стопански двор_ - Дивдядово 

Доl>Q_ич х.л . "Осъм" 3 

Варна бул . "Владислав Варненчкк" 262 

София ул. Тинтява №5А 

Добр_ич Вар_ненски път 45 

Со_ф_ия бул . "Цар Борис I!I" 126 

Пловдив (общ. Труд) IКарловско шосе 12 

. , София бул . "Европа" 157 
1 

Пловдив · . . . 1 ул . _ "полк. С.Мутруков" 22 

Смолян ул. Петър Берон 

София ж. 4'. · ''Дружба" бy.ri. \'проф. Цветан ЛазарЬв" 99 

Плевен Бул."Георrи Кочев" 4 

Со_ф_ия , 1 Бул. "Първа българска армйя" No.' 1 1, В . 

Со_ф_ия · •ул . "Тодор Александров" бл . 75 

' София ул. 'Бесарабия No 55 

Со_ф_ия ' /р. "Витиня" 1 ,,· 

София · · . 1 '6ул. "Ген .. Данаил Николаев" 3р . 
. . . __ i_ 

Вар_на ж. к . "Вл . Варненчик", бул. "Трети март" 59 

·. lспр, 'Загора _, . • :: l~r.~-: :;~i<>JiaП~~в"~5 > . / .· 

Ямбол 1, IУЛ "П . Яворов" бл 10 1, · 

· -,►1~5~ 

В. Търново IMecпioc~ Ко:туджа, зai-iaдeli nьтен възел (пътя за Софи,~} 
Сливен кв. "Речица" , Хале пр_омишлена зона 

Стара Заrор_а , •i_л . К. Танчев №45 
-

Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов 11 О 
'! 

· 1ваQна . , yлJv1ypraitr, прСссitкап с'рещу ;'.Алати" 

Хасково ул ".Банска" 59 

!Пазарджик 'Пло.в.iщоско шосе 5 -~ 
София кв . Княжево, ул.Евлия Челеби №55 

f4{~1itll#'Yl(frlll«-•aw ,~~1111111.t 
Клас В I Х 0887401746 Милко Митков 

х 0887299 166, 0878299 166 Стефан Динов 

Клас Б Skoda 073/ 880088 Лидия Митова . 
х 02/ 9456199 Тони Богданов ---
,х 

~ х 089791 9332 Андей Бошев 

Клас В х · 0898561605, 0898561609 Данчо Стоянов 

х 058/ 604464, 0888378851 Ивелин Станев ---
Citroen 0886576771 Павлин Недев 

Клас Б Citroen 02/ 802 22 53 , 802 22 75 Ненко Николов 

Клас Б Citroen 058/ 550 832; 550 831 Галин Желев 

Citroen 02/ 855Ц21 , 8559021 --
Клас Б Citroen 032/909075 Иван Станчев 

Клас А . Citroen 02/ 8022202, 8022221 Асен Коцев 

Клас Б х 
1 ' 1 1 

032/ 963 150, 032/ 962 785, 0888579444 Пламен Ангелов 

Клас В х 888204557 Детелин Билюков 
Клас В .· х 02/ 81'20L0I , 0887559090 Камен Малинчев 

Клас В Fiat, Lancia, AJfa Rошео 064/ 807680, 088905494 Бойко Димитров 

. ,Клас А х 02/ 931 7777 , , Светла Вълова 

Клас А х 02/ 920 6903 ,, Райна Филипова 
1Клас А х 02/945 5102 Росица М~тинова 

х 02/ ~736737 

- Da.il1at~н 02/ ,942 40 21 Петър Стефанов, Светлана Петкова 

Клас А Volkswl!Вen 052/ 570724 Ге<>~>rи Панайотов 

: J~IIFБ ; < Aнdi, Volkswagen 
042/ 616047, 0889432706, 0886860~14 Христо Христо~ . 

1, . 1046/ 665868, 0898246656 - 1) 1 . Радостин Станев 
!Клас Б .·· 1 Aнdi; Volkswagen ; · • 10882629425 

'-1 
· 1 

Йордiш Цаневски 
Клас В Х 1044/ 41203, 0887441546 Геор_ги Пенчев 

Х 1042/48112 . 
-

КласБ Нопdа 042/ 603507, 042/ 603317, 0886102280 1 Венелин Делчев, Венелин Георгиев 

i<ласВ Х .. '052/507772, 0896685458 1 Цветомир ·цочев 
Клас В х 886977944 Иван Иванов 

х 034/ 448422 Анrел Шопов .. 
-

клас Б бои DнPont 02/973 32 90 088/7912698 Геор_ги Ринков 

' 

1

Coфif~' . ' l~~~;j'М1~f :f:f c,'IJI~: № :'76 /~а 1~6;f ~~,:~;~~п .наБ,анкар/ . : х . 02/467.7109; о21415;71щ 089~554J1J ' /м~e~~Cтoiiii~~1i •· 
Пловдю; ''I<арловско шосе" 4- Клас Б 

,софия 

fсоФия 

•. Н/~и~набад\д. :·тинтява'; 100! 

lбу~ . "Първа българска Армия" 18 •· - -1 

lкп~~; в 
1 1 .·. 

!Клас В 1 1 

София · бiл. ~•Овча КуМл" 77 ·. -~ 
С~ия бул. Ботевградско шосе 260, Бизнес център Юнг Клас В 

Соф~ · •у.ri/'Твърдишки проход" 23 

Плевен ул . "Георги Кочев" 65 

Great Wal! 

·х 

х 

х 

х 

. х 

Hytшdai 

032/ 909 909, 032/ 909 904 

02/ 41_83296 08878~9985, 0898672.!iJ 1, · 
to_o_7867253 J, 
02/ 41169186. 0894760192 

02/4169083, 0899)87842 

02/ 9454066, 0899820130 

0887433313 

064/ 800862, 06357/ 2896 

Стан!'..№~а Лапева 

БоGи Цветано~: 
1 
Др__аrан Др_аrанов 
Георrн Кирков 

Тома Василев 

· 'Адександър__ Никитов 

Ангел Ангелов, Илиана Аrпонова 

1 ; ,, 

1 ' 

1_ 

w 
:хника пм·· EOU.Li. (УЮ) j [lлевен jул . Стор,озня J ';3 1 к.,,ас ::; ! \/\,'/ Gгонр lo88G! 14223, 064/ 888798 !дюнш [;у овс;..;: 1 ~ 
!~~=-i:оод (~IG) . ·-. ···-- · -- - ·-- .•. . . ста· а З~rо а - ·- -~~в~за~-;;-~~~~lк~ след ме:~, о Клас Б Оре!, Cl1cvrolct 04~/ 280280, 0889774155 Жанета Иванова ~ 
ао ЕООЛ (\- !G) \С\,фн~ j,·,_,;; ·,'! 0~1~ 1:<" Ш'"' ~е „ .д.1:;1рr:.1н• 1 на N;• ! ,1 , R9:-/\бR~3б ___ . , Р,х·~н Ariel<'~~rmpoн 



1, 

Груп - 5" ООД (VIG) София 

--
ДГ" ООД (VIG) ' 1 ' Сливен 

--
Екип" ,АД (VIG) София 

--
Експрес" ООД (VIG) Варна 

- Рик"ЕООД 

!С Ауто" OOД . 

Сливен 

'' София 
!С Ауто" OO,Д · София 

1cAyi-_o" ООД Шумен 

IC Ayi-o" оод Варна 

вят" ООД -~ 
l,,!талия" АД София 

~олор ММ" ЕООД (VIQl Харманли 

lапи" ООД (YIG2 Свиленград 

:'тев : • ООД Разrрад 

Гашев" EOOД(VIG2 Пловдив 

I>р11нс 3000"ЕООД (VIG) С<&ия 

1 
j , .~ 

"Челопешко шосе" 40 

' 1 lбул. "Банско Шосе" (на изхода за С<!>фия) 

1 kв . Враждебна, м. Япаджа I IA 
зад автокомплекс "Маргел" 

ул . Мургаш 27 

бул . Банско шосе 11 3 

ж. к. Младост'IV, ,ул . Самара 1 (д,о Бизнес парк Соф'и11) , 

бул . "Христо Ботев" №131 

··-. , 1 бул. "Ришки проход" 197 

бул . "Владислав Варненчик" 262 

бул . "Трети Март" 155 

бу_л.'~Х_l)_ис'!ОФор_!Sо~6"43 

Харманли 

бy.ri . "България" 197 

Местност СтаQ_жецки Лозя 

бул . "Цариrрадско шосе"№8 

У л . Р~збарска 5 

1акс" ЕМ (VIO) lcoc ·. JМладост 4 
~ия 

1 
i , 
1 

1 

----
Клас А 

---
Клас Б' 1 ' 

----, 
КлаF В 

-
Клас А 

--
--

!... 

клас Б , 

Клас А 

Клас В 

Клас В 

--
Клас Б 

Кла~Б 

Клас Б 

( 
Isнzu, Piaggio, A,1ia 

VWGroнp 

х 

02/ 4218190 

1 
i . 

,1 

Димитър Пенчев, Ивайло Иванов 

''0lt4 / 631010, 044/ 624070 , 087851515З I I Георrи Вакалов 

02/ 8920920, факс . 02/ 84 11 038 
1' 
Добром11р Цоков 

Reanнlt, Re11aнlt Tп1cks & Dacia 1052/ 500369, 052/ 500367, 0887269 165 lдимитьр Сапунджиев 

х 044/62 44 42 

1 02 / 975 70 80 
Re11a(1ft, Dacia 1 

Венислав 
1 

Re11aнlt, Dacia 02 / 931 13 85 Борис Борисов 

Re11aнlt, Dacia Q54/86 02 86 , IР . Митев 

Reпaнlt, Dacia 052 / 50 11 03 Ивайло Панов 

Opel, Cl1evrolet 088/2811637 Николай Недев 

Fiat, La11cia, Alfa Rошео 02/462 11 22 Миеослав Тодоеов 

х за веъзка - аr.Хасково 

х 0888/668888 Панайот Панайотов 

х 0888/357193 Стефан Христов 

Re11aнlt, Dacia 032/621052; 0888/413040 Йо~н Кисимов 
1 Renatrlt, Dacia 02/9732~61 __ 1 

Opel, Chevrolet 02/9753878 Цветелина Панчева 

! 
/ , 

,1 

~Клас В 1 
Клас В 

~ 
~~ 

х o5iJ979059 

х 02/920 17 69,920 19 15 
!,Иван Цветанов 
Ашканов 

~~на lр . Ка:енар(напътя~а.~: ~уманово) 1::·--: il 1:}:_·:~:',_ м- __ __ l,Иoanцo<- • anuo ==i, 
t:.VV,Ц { V!Vl_ JL.0( 

1Ауто" ООД . 

1"OO_,Ц_ 

,иа~:1 Трак Сървис" ЕООД 

~стар Ритейл" ЕООД 

:ервиз'! ООД : 

\yro" ЕООД 
:ар" . ЁООД ., .. __ -

,yro 09" ЕООД (VlGl . .1 

Церневи''ООД {БИ) 

-о"М 
,ия :Холдинг" АД -изток . 

•ия ХОJщинг'' АД -запад 
,ия .Ванна:"ЕООД -· 

>Фит Център" ЕООД - Автостъкла 

Ав'I'о" ,Ад 

,ски Авто9ТЬкла" OO_,Ц_ 

, Авrо'; ЕООД (VIG2 

-• Ва.Е_на :: ·_- · , У л. Т_р_олейна No 8 

В. Търново западен вход на В .Търново на главен trьт Е772 София-Варна 

Сливнiща 1 ,/ул."Хан KJ)}'М"№IA • 1 

София ' !кв . Х. Димитър,ул. Резбарсl\а №5 ' 
' 1 ё . Тодорова . · · - lул.Рила No5 

. 1 
1 

Перник Jул . "Брезник"/Бивш Таксиме-тров гараж/ 

~Jfu'pгac ; .\, Lкii .Изrрев,ул .Транспортна 
София ,1 !Околовръстно шосе 

· 'Карлово · .- Околовръстен път - ·срещу tюделението · 

Варна 1Бул . "Владислав"№262 

. ! София' !бул : Клн.менrOхркдски№65 
София lул . "Орион" No84 

-•- 1варн'_а_ · ::; _J_~ЯH_ytll ){уitияди No7 

София fул ."Хъшове" 

Бургас !4'-~ кило~е-rьр,шосето за Сарафова ·· . 

Нови Искър lкв .Славовци, , , 

!Шумен ', ! Lllyмeн 

-

Клас ·~ 

~ас А 

~ 

~ 
·•Клас А 

!Qiac В 

Клас А -

Клас А 

Клас А 

Клас л ·,. 
Клас В 

Клас В 

Клас В 

х 052/505959 

х 062/601310 

Iveco, Мап 1 Q727/44 123; 0727/42 489 

Mercedes, Mitsнbishi, Cluysler )(1)888722651; (~0887561163 

Х 106357 42 22; 0888 228610 

Х 1899831425 

BMW,Mini 887646544 . 

х 0885/755911О 

. Peugeot 0335/942 02 ; 0888-228873 
lveco, Irisbнs, Fpt, Renat1lt, 

Dacia, Riшor, Case 1052/505036 

Opel, Chevrol_et 102/489 55 66 

Ор~ Chevrolet 102/926 77 77 

b_p_el, CЪёvro!et 10'52/574!05 

, Хеисто Багеров 

Симеон Стойчев 

-, 1 Боя~ Тасев 
· ' ( 1 )Бойко Биячки- началник 

сервиз;(2)Милеи Милошев

п~чик (щети} 

Емил Петков 

Юлиан Рачев 

Кирм Иванов 

Борис Такев 

Михаил Калчев 

Розалия Лазаj>ова 

Людмил _,Ц_имитров 

Х 1911 75 38 !Добромир Тодоров 

CIТR.OEN 1056/860199 l,!1инко Статев 
, Х 102/4390385 !Милена Ди~ова 

.Х 1898,573504 li!iвaн Славчев 
К::рс" ОQД Вар~ lбул . "Rл . Варненчик"№320 1- 1 BMW,Mini ----~J9869 IЯнкоЯнков 

.,_,_____,_ 

Ве.iIИко Търново) EOOЩVIG) lв, Тъr»ово~.J ; ' /ул.''36~та"Nо5 !JP,ac Б I Toyota 1062/677409 lteoprи Георгиев 
Габрово" ЕООД (VIO) i Клас Б i То 1ot11, Пre11.t Wii l! 066/810!Р I i Хпи= Йоте,~ 

' -'-

Шумен" ЕООД (VIG) i · • \ . Клас Б То ota, Ureat Wall u,4/!!74341 Дамян Филипов -' i 

ервиз" ЕООД(\'Ю) jКла~В _ . i.. Х j899!0&8G:L ~ Никола f1ванов 

.ЕООД (VIG) <; ! София < lх.л~Академична No4 . !Клас в ; 1 х !88862921Ю !Велизар Канев 
:нтеркар" ООД Плевен BMW,Mini , 064/870007 Михаил Илиев c,;J 
-c"OOД(VIG) 
1:>ъш-ария '· ЕООД 

"ООД(БИ) 

София 

~и;; 

'Кюстендил 

кв . Бен-ковски ул . Кооп .труд 28 Клас В 

l~lл. Сливnица ,.!•:::630 ,!<-~2~ А 

Гюсшевско шосе Клас А 

1м "ООД (GИ) ' С~ВЛ!!С:SС ! У." 1-1 1!1<(\ЛЯ fl ~П'('f\ '} -- -·--- -·· ·-··-----,,-··---·--·-· ... tклас .А ____ . ______ --· 

Renaнlt, L>acia 02/936 73 44 ; 02/936 61 59 Весел ин Манолов; Анд__!)t:_Й _,Ц_жиков -Vo!,,,:, ()?/RIM,737 

tыь.: ss2 432 
/1.митrий Г::inh(II' '--° 

0675/ 347 37 
' -- . ~~---· .,_ --··-· ·---- ----· - -~-. 



1 
i, 

' ·~ 
rто." ЕООД Бургас 

Сливен 
(i:'D" ЕООД 

'1 

)" АД fоtия 
>в Груn" ЕООД (YIG2 ~ 
>в Кар" ЕООД (YIG2 ~ 
' ООД{УЮ) София 

1и4"00Д София 

СGфия 

~ ца 
ъс Ауго" EOOДJVIG) 

ъс Ауго" EQQД Сателит Бургаd(УЮJ 
Ес Сервиз" ООД 

ООД-Люлин · София 

ООД-Долни Богров София 

00,z:{-Драгалевци София 

"ЕООД Самоков 

р Пенев" ЕООД (VIG} Димитровград 

.Р Дизайн"ЕООД София 

ОД(УЮ) София F~ Р се 

Плевен 

Колор Ауто" ООД (VIG) 

арс'1 М (YIG2 

:.о.о8__ 
)OД(VIG) ' София 

ЮД(VIG) София 

"ООД дООЕИЧ . 

ион" ООД (VIG) София 

ар" АД (VIO) София · 

шз Тандер" ЕАД (VIG) С~ия 

>с"ООД -~ 

Сервиз" ЕООД (VIO) Бур_га_с 
ro" ЕОQД . . . . 1 · . 1 ваена ·· 

lлевен" ООД 1, Плевен 

:bb_l! Русе •::-

>ейд" ООД (VIG) Пазарджик 

>л:U.инг" АД -~. •·· 1 Хасkово 

:"00,Ц ! Русе , 
Ауто;'ОО_l! • I СОФия 
ю.,ц С_офия 

о"ООД(БИ) Стара Загора 
:порт" ООД (VIG) Добрич 

~а.лJ<омерс1' EQO.,I! • ·: GьФия 
'АД Шумен 

з"ООД (Бi1) . · 1 Смолян 

,ni:::" лд (\'.Ю) С·:-зра За1'ора 

-cne,...- r Pnu1,1 -:i 11 .l{<~n r~пG,. . !IJ,:нf,и<i 
ЮД(\!!G} Сливен 

ци Билдинг" ЕООА 1 

rro" ЕООД (:_офия 

bll. • с~ия 
! Сервиз" ЕОО,Ц С<>Ф_ия 

," ЕООД (VIG) . Варна 

Враца 

ю, · АД ' <-vФих 

1 

1 
i, 
1 

на изхо.ц'а за Соф_ия 

' 1 ' 
l ул ."Цар Симеон" №14 

lул . Илия Бешков No2 
~аш".№3 

с. Бесарабово,ул . "Иван Вазов" 2 

Бул . _"р_отевгр_адско шосе"№260 

к.в . Република,ул"729"№ 15 

Бул."България" ,ул . Бяло море №8Д 
1 [ район 7-и километър 

1ул . Хан Крум №2 

Около!!Ръстен път №765 

"Ботевградско шосе"№35 0 

Околовръстен път,с/у Шел· 

бул . .,Искър" № 64 

о:ул .Съединение 110 

1 
i , 
1 

1' 

кв. ИJrиянци, ул.Петър Панайотов No22 

ж. к Обеля_ул. 24-та №21 

западна r:!_РОм.ишлена зона 

Русе 1 

ул. Г.М . Димитров 125 

l ул.\ Вихрен 35 

1 ул . Подлозище 25 

бул . Добричка ·еполея 10 

бул :Сливница 618 J_до магазин М_е,ро_ 22 · 

' IУд : Житница ·5д 
lул . Прохлада 15А 

Бул .България 310 

l ул . Транспортна(р-н Автокъщи, 

; .: l бyJi . 8-ми Приморски полк 119 1 · 

t Ь,л . Дружба 90 1, 

. ь,_л . Ген. Радещк~t 21 . 

Пловдиско шосе 105 

. , Околовръстен mт КърджалисХ!!рманли 

бул. "Липник" 62А. 

Ул. Хан Кубрат No27 · 

Ь'_л . "Кукуш" № 1 

Кв. Три' чучура-Центьр'40 
бул . "25-ти Септември" 4 

··• l "Околовръ~н 1r{ъ'r'~ 260 

tул . Ммара 42 
1/л,Н~r,~iии; : --

j ул . Промиwлена.8-10 

lин~ Геnрrи i>e,юil .2 

!бу.п1 · Тt11r С'имеон №18А ' · 

-· --

Бизнес Парк София № 5 

[ул . Мечка 35 

! ул . Резбарска 9 

I УЛ .. Аl;fдрей Сахаров )А 

гл . rтьт Е79 Враца-Мездра 

бул . С..амu}~о~:;1-~о шо:t: 21 • .. 

-

__:_ 

1 
i , ! 

1 , .~ ·' 

Mercedes, Mits11bisl1i, Clпysler J056/8405Q2 ; 056/8804 78 

, 

11 

Mercedes, Mitsubisl1i, Cl1rysler lo4~/600006; 044/600000 

BMW ,Mini 102/960 1623 
Клас Б' 

0

BMW,Mi11i 08922 11944: 0894471612 

х 082/800214 

Клас В 02/4883808 

х 888147214 

Клас Б O_()el , <I' l1~yrolet 02/8088804; 0888680&5.8 

КласБ 1 Opel, Cl1evrolet d56!808.843; 0888996919 
Клас В х 899984095 

02/9250130 

02/8148 140 

02/9627 199 

клас В х 0722 / 6 61 94 

Клас В х 89862 1133 

Клас В ~ 0888/231929 

Клас В ~ 02/9341054 

Клас В х 052/910111 
1 ~ 887516983 1 

х 0887/852452 

1 Клас В 1 ' х 0888-639774, 8565380 
Клас В х 0888-413160, 9576396 

КIА 0~8/ 667 \67 ---

Клас А MAN 81 28i°'25 

Клас'В 1' Citroen 8022Р5, 8022393 
Клас В 

!6iacA 
Клас В 

КJiac А 
1-

1 

Клас Б 

Клас~ 

.. Клас А 

Клас А 

Клас В 

J . .:..: 

Клас А 
Кtтас Б 

1 КJiacH 

Клас А' 
Клас· д 

х 0888-705271 

Mercedes, Mit!iubish.i, Chrysl~r 1082/ 813 320, 0885395231 

_j .. 

Х · 1056/ 881 197 

Х ' 10878-861903,052/302421 

Citroen 1, · 1064/870 963 

х 

Rena11lt, Dacia,O_J)el 

Х -

NISSAN, .Great Wall 

Skoda . 

х 

Peu1Ieot 

Ford, Volvo, Skoda 

Hyundai 

Citroeп 

.. Ге11~еоt ·. 

Mits11Ьisbl , Mcrcedes 

х 

Т ovota, Lexsнs 

х 

BM~Mini 

х 

х 

х 

Hy11ndai 

I~I.i~ 

0888-639967 

0888 62 66 99 

038/ 60 Jl 03 

0886-902904, 082/84 7424 

813700/222 

0888-000488 

042/670417 

058/ 603 556, 0887922996 

0894-600082; 804ФЗ'о7. .. 
054/830646 

088/8759560 

• • 1042/62 25 30 

· 1u1S99-IS44247 

044/6 ,· 1 665 

02/976 6502 

0882- 100330 

84 70402, 08849402 

0899-070160 

!092/622 008 
0878 205 001 

,(; , 84846, 08!:79;2,2 

1 
j , 

,1 

Митко Кам~ов 

'1' 
Николай АнJШеев 

Йото Радев 
Иван Колев· 

Енчо Енчев 

Тома Василев 

Владим~-tр Костов 
1 ' Красимир Балев 

Няма лице за контакт 

Няма лице за контакт 

Няма лице за контакт 

Димитър Пенев 

~~то Динчев 

Славина Сте~анова 

Николай 1 Гатев 

Владислав Михайлов 

Ясен Иванов 
Геоrги Стоянов 

Тоньо Стоянов 

Милен Кундрев, Влад_им':!.Р Нинов 

Н~нко Николов 

Иван Иванов 

ГеоЕги Начев 

Александъе Стамов 
. / Ценко Иванов · 1 

1, Стоян ТодО[!ОВ 1 

Емил Енчев 

Костадин Чееийски 

Иванов 

Мирослав Ива!JОВ, Стела AIIJ!P.oвa 

Алекса1щъ....Р..1!,оганджийски 

Михайлов 

-
Васил Василев · 

._ Иван.Митев 
-

Lf!оорикка Иванова 

М~и11 ИRано1ч• . 

Генади Гетов 

Вмею-ин Николnв 

Тачо Тачев 
·• Веселина Манева 

Ели Петрова , Васил Дойчев 

~СИМИJ)_ Иванов 

1 
1 1 ,, 

1 ' 

~ 

00 



1 1 1 1 
j ; i , i, i , 
1 

1 
1 ( 1 

1 
1 

, 1 

В" OOД(VIG) Русе ул . Цвеп1 ица 6 Клас В 

,р Профи Це1-11ър" ООД Варна бул . Вл . Варненчик 325 . 
' 1 ' 'J' бул . Самуиловско ШОf~. местността "До коруча" (срещу , 

1 
, 

.ор Ауто"ЕООД (VIO) Сливен утайника на ТЕЦ Сливен), Клас В 

ерация Аутомотор" Варна бул. Вл . Варненчик до Мол Варна 

кт Франс Ауто"' ООД (VIG) Со'фия ул . Джерман 7 
1 

Кл
0

ас В 
1.динови и Ко" ЕООД Хасково бул . Димитровградско шосе Клас А 

>в 2005" ЕООД Пловдив бул . Македония 4 

:и"ЕООД Хасково бул . "Съединение" (предДАИ) 

JCT" OOД 1 

' ' Плевен бvл . "Българска авиация" № 20 1 

'' 
1 

,ит Сервиз" ООД София jул.Иван Хаджиенев 2 

·иС.М .С"ООД София бу; . Никола Мушанов 120 

:с Мотоос" АД София кв. Крива река, Красно село, ул. Ами Буе №8 

жс Транспорт" ЕООД Ловеч 1 ул. Хан Кубрат 
ународен Тоанспорт и Туризъм" София jул . Филип Кутев 7 Клас В 

оал Аvто" ЕООД Хасково 1 vл .Димитровградскошосе 4 

:в Ауто" ООД (VIG) '. Русе 1 ул . Русофили 2 . ' ; Клас Б 

Авто" ООД (VIG) · Монтана бул. Трети март 155 Клас Б 

,с" ЕООД София бул. Проф. Цветан Лазаров 48 

Пфое" ЕООД София Бул. Сливница М-444 Клас А 

ехника Сливен" Ад (VIG) Слив~н ' 1 ул . "Банско шосе'' № 10 Клас Б 

ом" ООД Добрич бул . 25-ти септември № 6 

>м" ЕООД ., Каспичан l vл. Ал.Стамболийски \Оа 

ЕООД 1 Монтана' бул . Трети март 157 
1 1 

: Сеовиз" ООД (VIG) ·· София бул. Христофор Колумб 4 Клас Б 

-Pvce" ООД ,' ! Русе .' бул . "Христо Ботев:• 1 : Клас А 

София" ЕАД (ViG) ·~ .,. •.; 

в . търноl/о j ул . ''Магистрална'' No2 -КласБ 

София" ЕАД (VIG) · София , бул . "Европа" - Воденю,арски път 4 ' Клас Б 

:.'vпертоанс" АД . . 1 
София · 

1 · 1 ул. Боit.н Магесник № ~ 1 
·. 

IVТO Бургас. , 1ул .Индустриална № 9 . Клас А 

Гранс Такtи'' ЕООД (VIG) . · София кв. Захарна ф~брика бл . 1-2 
1 ';. Клас В 

ар дуто" Бургас ООД (VIG) Бургас бул. Владимир Вазов 5 · Клас Б 

'О .. / . . · ;;, ; .. , .·.·.,. . ' Сливен :, 1ул.Цар ·Симещr'l 8А;- , : ·" ·. : ' ' · Клас А 

ар Ауто" QОД (VIG) Пловдив ул. Карловско Шосе 42 Клас Б 

<\в'го" оод1 ,. ,, ., 
·в . Търноiiо ' 1 vл . "Магис-гралkа"29 . ,1 Клас А ·.· 

!А - Лазерни технолоrии"АД (VIG) Пловдив 1 ул . ,,Проф, Цве1-ан Лазаров" 1 /зад Мебелна къща/ Клас В 

15"EOOД(VIG) : .-,,.', . \: .. Варна ,., ,,л. "Акад. И1'0р Курчатов" №1 . .цо зеле1:1чукова борса . ·.: :-

Холдинr" ООД (VIG) Варна к. к. "Св . Константин и Елена" срещу спирка "Слънчев ден" Клас В 

Сервиз" ЕООД . ·,, ,.: : ·:,. Стара Загора ,· 
.... 

' бул:• }{и кола Петков TJ ' '· '· .- '.· 

IP Стара Загора ! УЛ.Новозаrорско шосе Клас А 

Авто" ЕООД ,·• .:, :•. 
... :·. . Плевен . :• ул .. Българска авиаiiия 2 

. ... :·· . ,.•·:·· ·,·. .. -· .... ·:· .. .. 

rro" ООД Хасково Бул. Съединение 90 
ое :: ·_': ,:· ,,. ,·: .. ,-' ·,/':' . .-.... ( .. :,,_у'. ' Пловдив · 1 • ;; ; '· бул,Цариградско шосе 5Б · '. > ±_ .. . ': ·:•;.} . Клас k 
>" ЕООД (VIG) , , София бул. Искърско Шосе 1 9А Клас Ц ' 

~вто'; ЕООД (VIG) ·, •:,,_ .. '·, :',, ":'. С~Фия''.· г кв: Орз1 аffдовw( ';. ,. '· .:,· ·vл . "Мара:Бунева" 99 
.. ·'•· 

"·",' · - · 

iнтер Аvто БГ" ЕООД Запад София бул. Enpona No447 Клас А 

:ie 
,., .... , ,.· , .. , .. . ,_.::·. fiypi:a~ · : : •:.;:,·· ,.· 5~тй киломе'!~р, , т-1 ;:;'. > · . 

Клас А. ; 1 ' ,.··,.· ' 1 

Х:~ско :ю бу.'! . Осnо5•;)):-денш: !СР.ас А 1 

fн~~I"_~OQ,ll, Изток ~ия,, !Околовръстен ПJ;Т:.360 \ 1 J Клас А 
1- 1 Клас Б 

ui"Aд(VIO) . . · София · . . ,., , ·: ' Ул: Искърско: Шосе · J J .-' Клас Б · 

J) Хасково бул.Освобождение ,240 Клас А 

1е .-·· · Смолян jул .Димитър Благоев 3 Клас А 

fранс Сервиз" ООД Пловдив бул. "България" 125 Клас А 

~.:.Ocк~I J 
..... r,- .. .. , . ......... 

_ _ ______ _1r1..'1О-ВДИБ ii°Jl. !Cor1cтaнi'i-iH i CQ03 34· L оск~ .. а 1µ-:с i::.UVt:, \. ,. 1v 1 11 1.:1\JВДИ ~ 
,е Стара Загора Клас А 

• ()C)JJ 1п9~'1r""'I ' •' , у~ ('т_ ('т?••бО ."<' il 17 

кс Ко~:1.,р:.1.ъ..r: s~лг~~~,я" ЕООД .: ' Jе:афи~ ~д1• Ca.':!OK'J!!t.:!-Ф шо,:е 99 

l( Г' ~С f; 

i<л-;;·л1 

' ' 

··.' 

., . 

1 
j , 

.( 

х 

х 

' 1 ' 

х 

Citroe11 

х 
Peugeot 

х 

х 

х 
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1-1кон Шипинг" АД (VIG) Русе бул . Гоце Делчев No.9 1 Клас А Мап 08 2/844052 0886/ 1882 13 Светломир Василев 

Мастерверк Добрич " ООД (VIG) , Добрич ул . Околовръстен път No27 Клас ,Б Bosc/1 ,0889/441 109 Мирослав Петков 

lP Ауто" OOД ' ' ' София ул. Б . Бойчев 16 , ,!(лае А Aнdi , Volkswal-(eп , 02/8187702 ' ' ' Ангел Рашев 

' ' 
ГЛАВЕН ПЪТ Е79, ИЗХОДА ';)Т, БЛАГОЕВГРАД ПОСОКА 

1 1 1 1 1 Благоевград" ООД (VIG) Благоевград СОФИЯ, МЕСТНОСТТА АНТЕНИТЕ Клас Б Ford 073/884025 ; 073/884026 Любомир Тошев 

. Каре'' ООД ' Са~-щанскй Г~авен път Е-79 посока kvлата Клас Б Pe11geot 0746/3 191 1 0885/565343 В~адимир Фикинчев ' 
ПетСим" ООД София ъгъла на бул . Александър Стамболийски и бул . Вардар х 02/920 1 1 14 0886/573300 Боян Йонев 
1"ЕООД Троян Месност Троя нско поле х 0888/33909 1 Гриша Иванов 

, Т Д" ООД (VIG) София бул . Сливница 192 Клас В х 02/9833253 0878539032 Иван Иванов 

,пион'tv\" , ООД (VIG) 1 Търговище l vл . Еп~J~скоп Софроний 4 1 

'' Клас Б ' х 0601/64230, , ВладиNщр ,Илиев 

ена" ЕООД (VIG) В . Търново' с . Леденик Маринкини мостчета Клас В х 0887/935 11 5 Димитър Димитоов 

ен Ауто'' . ООД (VIG) Сливен бул . Бург;;ско шосе 57 (пред бл . 28) Клас Б Сi tтоеп 044/666789; 666788; 667509 Николай Колев 
Ко" Ад София бvл . Европа№l71 lst1z11, Piaggio, Avia 02/9676585 Михаил Георгиев 

я Ауто ГД" Ад (VIO) Благоевград IУЛ , "Васил Левски" 61 Клас Б Оре\, Cl1evrolet, Hainrner, Cadilac 073/8893000 0885/400206 Румен Михайлов 

я Ауто" Ад (VIG) 
София 

Бул . "Ботевградско шосе" №239 Клас Б Оре\ , Cl1evrolet, Hainrner, Cadilac 02/8163636 0896/887826 Ивайло Атанасов 

я Франс Аvто" Варна· (БИ) '' ·, 
Варна Ул . Ян Хунияди 6 Кл~сА Peнgeot 052/ 554 125 ' . 

В . Търново 
Западен изход на главен път Е772 Варна-София, разклон с . 

~ Франс Ауто" Велико Търново (БИ) Леденик Клас А Peugeot 0879/12 32 26 

1 Франс Аvто" Плевен ,(БИ) 1 Плевен · 1 ж. к. "Доvжба" , м . Чаира No 11 ! Клас А 1 Peugeot 064/ 680 409 1 
'. ул . Васил Левски 143 ' ' 

1 Франс Ауто" Пловдив (БИ) 
Пловдив 

Клас А Peugeot 032/ 908 073 

1 Франс Ауто" Русе (БИ) 1 Русе - 1 l ул . Иван Ведър 5 · 1 - КjласА Peugeot 1 082/ 840 444 1 1 
' Франс Ауто" Сливен (БИ) Сливен Клас А Рещ~еоt 

Франс Ауто'~ TCJ( София- ! (БИ) · София ·: бул. Цариrрадско шосе .1 О-ти kИлометьр Клас А Peнgeot 02/ 960 11 73 

Франс Аvто" ТСК СоФия-2 (БИ) София ж. к. Люлин 10, Бул. ,.Д-р Петър Дертлиев" Клас А Pet1geot 02/921 6 1 73,921 61 79 

Франс Аvто" тек СоФия-3 (БИ) · София ', бул . ·'Ботевrрадско шосе" 459 ·,. Клас А Peugeot 02/ 892 2 1 73, 892 21 79 ·, 

:рой"ЕООД (VIG) · 1 ' ' Варна 1 ' 
, 

БУ Л. СЛИВНИЦА 181Б' ' ({лае В х ,,· 052/502084 1 ' Живко Желев ' 
: 

', 
" (БИ) Варна бvл. Христо· Смирненски 31 · . х 0896/804 143 Йордан -Иванов 
юв Мотьрс" ЕООД (VIG)' · Пловдив бул. Васил Априлов 158 „ Клас Б Оре\ , Cl1evrolet 032/5 11 512 Георги Личев 

:"OOД(VIG) :·';·i:. : ; .( . . Русе , .; . ул: Русофили 9 /зад паметник русофили/ ; - Клас Б Renaнlt, Dacia · :. 0878/316970 ., . ' 
СБА"ЕООД Благоевград v;1. Ди-миrьр Солунсюt 85 . х 073/882932 Александър Цацев 

'-'i'омей Сервиз"· ООД .· 
_., , , 

'·_.:,: . Софи·я; : ·.,·. · · бул. Боте11градско Шdсе:56 .,._,, ·'.',, .·. .. :· • ··· :·· . . ! . ' ' 02/8412882 .' 0888/36192~ Юлий Рашев - 1 ' ,, 
' 

Сървю БГ" ЕООД (VIG) София 1 ул. Банско Шосе 5 1 1, . х ,, 02/9250525 0878/3724381 Валентин Стоев 1, 
.. 

1 .. ' 1 ,. 1 ... .. ' ' . ' ' София 
. . ·: . . · .. 

;5•• ООД (VIG) . ,·. Ce~e~i-ta ·и~сfuиал~~ зона ул.26 No6 до митически терминал l<лас В х . ,. 0888/718738 Тодор Косmв . ,.: 

J сървис" ЕООД (VIG) Бургас жк. Меден Рудник Промишлена зона Юг парцел 58 Клас В х 056/855083 0899/855083 Ивайло Тvмбев 

!р", ЕООД . ·;' .. ;, :.-,· _;:..,·,. : .. ,; Варна :'' . .с· бyJi . Владисла:ii Варнейчик 310 / .. "· .. , .. _ Класл ·- .· . х 052/737373 0895/895759 Димитър'ДИМИТDОВ ·'·'· . ·•, .... _: .. , 

' ' ' 1 ' 
олор mvп"ООД (VIG) София бул. Ботевградско шосе, кв. Връждебна (бивш стопански двор) Клас В х 0888/870885 Георги Пcmon 

ОД (VЩ) ,: ,:- ·:-::,,,_,.· ._\ . ;:• . :, .,· ,·.,' ... ,'. Враца .:>- ... .. , yi,> ИliиtЩе·н 4. ·:. ·,::":.,. ' -:;;;:,_, .. 
·' . ,: . :': ' Клас Б ·Reпault, Dacia .. ' 092/6424)4, 08891 J 1165 {'iван t!ерноr:орски ' .... 

о"ООД София бул. ,, Сливница" 570 Клас А Toyota, Lexsus 02/960 41 05 Валери Димитоов 

Гнксим''ЕООД° -· ·, '\: ·;, i•': . ::-•" ' ПазарджНk ·. ,.:,,,·.,·, ,_-. · · ул . .,Стеd>ан Стамболов" №38'.,:; · ,. . ' Клас А · Toyota,:Lexsus -· 034/403 310,' 034/ 403312 .· ТриdюнКоев ';-

)()Д(VIG) ' София ул. Резбарска No9 , ' · Клас В ' х 0885/828309 Стоян t1'еп~ов 
,· lvfvб•( ЕООд (VIG) 1 :.·-·' .. , ... _ ... :, :- :,·,_,, СоФия ,.-_,.· , . :.- КII.Драrалевцй; 'vii: Birtoшкa' зорница 2 : : ·' ... ' -·• Клас В ·. ·" х i :: 0888/803050.. · .· :-'' ·_, ·, Любо " ,. 

. · , . 

, Дизел" IЮОД (VIG) В . Търново ул . Никола Габровски No82A Клас В lv:cc 062/678678 Анатоли Христов 

:,.:;J!ГА~~";, ()()!{ (Vif.) · ·••· , София• , . :, r=·· бy.ii. C:j~toiшвc1,o шос~· Nо 1 •·' ' ,. . Клас В . 
,. 

Renaнlt. Dacia 02/9743743, 0886654491\i , · .. · Росен ГъпчеR 1' 

., .. 

ългаnия" OO,Ц (VIO! /llловдив· IУЛ . t'orocкo шосе No38 Класts 

кЫ 
Renaнi t, Dac1a t 0888/82635 i. 03215864U lдимитъо Максимов 

ьлгаоия" ООД (VIG) .. 1 ! Стара Загора ' · lvл . Патриарх 1 1 ! Веселин Бонев 1 1 
ьлгария" ООД (VIO) 1 хасково бvл. Освобощцеш:е Ncl 12 1 Клас В Renau!t, Dacia 038/60<'!21 0, 038/601212 Недялко Делчев 

ьлrария !' ООД Клон Бургас (УЮ) · ... '. Бургас ; .. : :.; . Северна промишлена·з·она, ёi>ещу Тоnлофикация · ,. ,' f<лас Б Renat1\t, Dacia 056/563141 . Руси Кирязов . ... 
1" ЕООД (VIG) Пловдив бул. България No 121 Клас Б Audi, Volkswagen ' 0899/965971 Мартин Ениджелян 

"OOД(VIG) · 
., 

Плевен lул . Гривиwко пiосе 1 . 1 
Клас В х 

1 
064/803991 ' ' 

) " ООД Ваона бvл . "Uао Освободител" №181 . х 0888/331376 Хnистn w 
v-rn ~;лnп ll 'nnня Onlfxnвипa lvл .Млапост2 i i Х I06i821920 1 j >, 
>" ЕООД ________ се 6 л . Х исто Ботев №1 Aнdi . Volks\va •en 082/50 04 94, 0885 097 576 Лаза ова ~ 

K.s:~,. Б • Х ,C'8 ?J/E-O lJ1 (· vJ)~ ( \ 'JtJ) · : aCµ~r.o : a. i -~;:,; -t Kt)L, 
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Силис_!!>_а би11:ш завод Добруджа 

"ЮБН. Аvто" ООД София б)(Л. "Илиянци"№16 Клас А 

"Юве и ко" ЕООД София кв . Илиянци, ул.Балчо Нейков No7 Клас В 

"Ююпрейд Сервиз" ООД София жк. Дружба 2, бул . Проф.Цв.Лазаров 12 

Агри - М (VIG) Пловдив бул . Васил Априлов No 166 К:1ас А 

1::::Т ' 'Авто Ьил - 1 lечо ,Цимищов" София кв. Герман ул . Вилна зона l 

1::::Т "Лвто-НИК Никола орънчев" ' ~:тара ~агора l vл . Димчо L'та~в .№ ьu ' . 1 -
ЕТ "Автотрансссрвиз " Варна (VIG) Варна iУЛ - Тролсйна 48 КласБ 

Е'г "АИД-Кар - Иван Колев" Ямбол ж.к. Зт~тен рог, на територията ~а 'бившия автосервиз Диана 
ЕТ "Велец-94-Велин Башев" (VIG) Смолян · ул . Тракия №17 

ЕТ"Венцислав Боянов-РОКО" (БИ) Перник ул . Крум Накаев 33 

ЕТ "Габи Комерс - Рvмяна Христова" . с : Балканец с . · Балканец 

ЕТ "Даше - Людмил Ванков" с. Гиген 1 ул Никола Дуканов No5 

ЕТ "Денис-95 -Диана Попова" · в . · търново IУЛ Акация №21 

ЕТ "Джек - Йордан Тодоров" София кв. Враждебна ул . 1 No78 

"Джоки"ЕООД София кв . Овча Купел, ул.Лиляче Nol8 Клас В 

ЕТ "Ирин\i-92-Ирина Чанкова" 1 Кърджали Идусtриална зона ЮГ, УЛ .ТИНА КИРКОВА 18 . -
ЕТ "Кием - Емил Чи.riингиров" (VIO) : Кърджали 1y,n. Възрожденци No62 Клас В 

ЕТ "КИС - Стойчо Байкуwев" (VIG) София 1ул . "Босилек" №3 Клас В 

ЕТ rмакси-Ани Минкова" 1 Севлиево 1ул . Ал . Стамболийски 10 · 1 Клас В 1 

ЕТ "МиК - Васил Стойнов" Бусманци 1ул. Милин камък No 1 

ЕТ"Невен Харизанов•Хари" (БИ}' - ,. Русе :" ·.' 
1 -, 

ЕТ "Пенев - Пенчо Пенев" Пловдив 1ул . Кукленско шосе № 17 

ЕТ';Петьо Стойчев" (БИ) Благоевград . Ул . Ангел Кънчев 24 . - , 

E'tr"Paчo Ковача" ' ' ' ИсперИ,Х :, Ул. Сергай Румянтев No25A ' Клас 9 
ЕТ "Родео 6 - Рафет Ахмедов" Асеновград IУЛ , Св . Княз Борис I No40 

ЕТ "Рубин - Николай Филипов". (VIG) София ' [Ул.Първа Българска Армия .No 13 , Клас В 

ЕТ ".СЕТ-Стойчо Михалев" ' Пловдив 1ул . Кукленско шосе No2 I 

ЕТ "Скорпион - Янек Петров" (БИ) Видин Западна складова база 

1,: · 
· ЕТ "Тома Тодоров" · Бургас 1 . 1 ул. Вая No2 , Клас в 

ЕТ "Хоби Макс" (VIG) '1 с. Мартен 11 1ул. Червен Иван Nol . ,, 1 1Клас В 
ЕТ "Ю. Василев - Сvперавто" (VIG) с . Брестовец ул . Х. Димитър №3 Клас В 

Скания България (VIG) с . Герман ул . Среден път No 1 Клас А 

СФА Бургас (VIG) Бургас ., ул Транспортна №3 Клас А · 

ТПК "Тракия" (VIG) Пловдив У л. Владая №8 Клас В 

ТСТ-АУТОООД . ' · Добрич ул . Васил Левски 19 ,. Клас А 
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0894/q42033 
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0884/006299 

02/838] 049, 02/8380302 

02/807 41 17 

032/ 96 40 11, 0885/577456 

02/97&426i 

i , 
,1 
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: IJVlaPдИK 

инж. Петя Илиvцова 

Ивелин Господинов 

Людмил Петnов . 

Гроздан 

j Печо Димитров 

1042/6382&6 ; 

'' ·--· 
1 

inикола_Бръ!:\ЧеL._ __ 
0887/8962.37 Пт~мс::н НикОJюl! 

Ь46/666569 Иван Колев 

030 1/ 804 84 · Велик Башев 

0898/637255 Венцислав Боянов 

089/9872655 Христов 
.. 

0888/971736 Людмил Ванков 

Диана Костадинова 

02/8406453, 0888/800632 Йордан Тодоров 
0888/635942, 02/9558570 Атанас Атанасов 
0887/3 1~915 Ирин\i Чанкова 

0888/259092 Емил Чилингиров 

02/ 951 11 11 , 0888/626 050 Стойчо Байкушев 

08185/203263 . Дилян 

02/9738007, 0886454 750 Васил Стойнов 

' ' 
· 032/657373 Пенчо Пенев 

0~86/8357 15 . Петьо Стойчев 
d888/863605 :, Иван Рачев Семов 
033/162150, 033/165080 Рафет Ахмедов 

, 0888/563206 Николай Филипов 

032/692943, 0888 503041 Ясен Петков 

0888/2 1 О 182 ЯнекПетров 

056/845898, 0888/55 3 125 Тома Тодоров . 
0888/230715 1: инж. Александър Тодо1 

06357 1/417, 08882 13846 Юрий Василев 

02/9705400 Михаил Милvwев 

056/860003 Христо Сираков 

032/625409, 0888/733985 Р.Занев 

058/690 136, 0581/690 135 Снежана Ташев'а 

Подпис и gечат: ............... ......... . ( \:,. 
Костадин Костадинов \,,.-- \ 
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