
Покрития Комфорт Плюс Екстра Макс Описание на покритията Наръчник за ползите

Гражданска отговорност 
на автомобилистите

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите осигурява покритие, съгласно КЗ.

Правни разноски Поемат се правните разноски на Водача, като Пострадало 
лице, във връзка с участието му в съдебни производства за 
претендиране на претърпените от него неимуществени вреди 
при ПТП в България с участието на МПС, настъпило не по вина 
на Водача.

Включват се асистанс услуги по повод на МПС (напр. ремонт 
на място и транспортиране на МПС). 

Ще организираме и покрием разходите за 
транспортиране на автомобила до най-близката 
подходяща зарядна станция

Само за електрически автомобили:Автоасистанс
(основно покритие)

Злополука на местата 
(основно покритие)

Покриват се рискове, свързани с живота, здравето или 
телесната цялост на Водача и Пътниците в МПС, вследствие 
на ПТП, възникнало в процеса на движение или на престой 
на МПС (вкл. при качване или слизане).

Природни бедствия

Покриват се Вреди, пряко причинени от Наводнение, 
Вулканично действие, Свличане или Срутване на земни 
пластове, Буря, Градушка, Пороен дъжд, Мълния, падане на 
ледени късове или снежна маса.

Покриват се вреди на МПС, пряко причинени от Пожар, 
Експлозия и Имплозия. 

Само за електрически автомобили:

Покрива се оборудване за зареждане при Пожар 
(зарядни кабели, стационарна зарядна станция, 
адаптори).

Покрива се батерията вследствие на Пожар.

Пожар, Експлозия, Имплозия

ПТП с животно
Покриват се Вреди на МПС, пряко причинени от ПТП с 
животно, в резултат на което МПС не може да се движи на 
собствен ход, ако събитието е посетено от компетентните 
органи и е съставен протокол.

Автоасистанс
(разширено покритие)

Към основното покритие по Автоасистанс се добавят и 
допълнителни услуги като: Заместващ автомобил, 
настаняване в хотел или връщане до Местодомуването на 
МПС, смяна на спукана гума, доставка на гориво, 
придвижване на застрахованите лица и др.

Злополука на местата 
(разширено покритие)

Разширеното покритие по Злополука на местата включва 
покритите рискове по основното покритие,  но при по-висока 
застрахователна сума.

Покриват се Кражба/Грабеж на цялото МПС, частични 
увреждания на МПС, разходи за подмяна на Ключа на МПС 
и др.

Покрива се оборудване за зареждане при 
Кражба или Грабеж (зарядни кабели, 
стационарна зарядна станция, адаптори).

Покрива се батерията вследствие на Кражба или 
Грабеж.

Само за електрически автомобили:Кражба и Грабеж

Злоумишлени действия на трети 
лица, 
вкл. Вандализъм

Покриват се Вреди, пряко причинени от или във връзка със 
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, и 
умишлени палеж, експлозия и/или взрив.

Стъкла Покриват се Вреди на МПС, свързани със счупване или 
увреждане на стъкла или стъклен таван на МПС, когато 
няма увредени други детайли от същото събитие.

Само за електрически автомобили:

Покрива се оборудване за зареждане при ПТП 
или Паркинг (зарядни кабели, стационарна 
зарядна станция, адаптори).

Покрива се батерията вследствие на ПТП или 
Паркинг.

ПТП и Паркинг

Покриват се Вреди, пряко причинени от ПТП или от сблъсък 
с и/или удар от други физически тела, в случаите когато 
това не е ПТП.

Финансова загуба от обезценка 
на МПС

В случай на изплатено обезщетение по Каско за 
Застрахователно събитие, довело до Пълна загуба на МПС, 
се изплаща обезщетение за финансовата загуба в резултат 
на обезценка на застрахованото МПС.

Можете да намерите цялата необходима информация за покритията на застраховката в Наръчника за ползите Моята Кола. Информация за конкретния пакет, който сте избрали се описва 
детайлно в застрахователната Ви полица.

Моята кола за електрически автомобили

https://online.fliphtml5.com/huyb/rvtf/



