
  Застраховка сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства

  Информационен документ за застрахователния продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства

Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява 
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може 
да намерите в документацията по Вашия застрахователен договор.

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е доброволна застраховка, осигуряваща покритие за собствениците и ползвателите на всички 
видове сухопътни превозни средства с българска регистрация, снабдени със собствен двигател за придвижване, и прикачваните 
към тях ремаркета и полуремаркета, наричани нататък ППС, с изключение на релсовите превозни средства. При допълнителна 
договореност, обект на застраховката могат да бъдат и моторни превозни средства с чуждестранна регистрация.

Какво покрива застраховката?
Покритите рискове са групирани в четири 
независими една от друга рискови клаузи: 

 Рискова клауза “ПЪЛНО КАСКО” покрива:
• Пожар и природни бедствия:
• Пътнотранспортно произшествие (ПТП); 
• Сблъскване с и/или удар от други физически 
тела (в случаите, когато това не е ПТП);
• Злоумишлени действия на трети лица 
(вандализъм); 
•  Кражба на цялото ППС; 
•  Грабеж на цялото ППС; 

 Рискова клауза “ЧАСТИЧНО КАСКО 
А” покрива рисковете, посочени Рискова 
клауза “ПЪЛНО КАСКО”, без рисковете 
Пътнотранспортно произшествие (ПТП) и 
Сблъскване с и/или удар от други физически тела 
(в случаите, когато това не е ПТП).

 Рискова клауза “ЧАСТИЧНО КАСКО Б” 
покрива рисковете, посочени Рискова клауза 
“ПЪЛНО КАСКО”, без рисковете Кражба на цялото 
ППС и Грабеж на цялото ППС.

 Рискова клауза “МИНИМАЛНО КАСКО” 
покрива риска Пожар и природни бедствия.
По всяка една от четирите рискови клаузи се 
покриват и целесъобразни разходи, свързани със 
застрахователното събитие, описани в общите 
условия.
По Ваше желание всяка една от четирите рискови 
клаузи може да се комбинира с “ВАЛУТНА” клауза  
и/или с клауза „САМОУЧАСТИЕ“.
Всяка една от рискови клаузи “ПЪЛНО КАСКО”, 
“ЧАСТИЧНО КАСКО А” и “ЧАСТИЧНО КАСКО Б” 
може допълнително да се комбинира и с клауза 
“ЧАСТИЧНА КРАЖБА” и/или с клауза „ЩЕТИ 
НА ВЪНШНИ ДЕТАЙЛИ НА ППС, НАНЕСЕНИ ОТ 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ”.
Клаузата “ЧАСТИЧНА КРАЖБА” покрива кражбата 
на неподвижно монтирано аудиооборудване в 
ППС, а за ППС на възраст до 4 год., и кражбата на 
фабрично монтирано неподвижно оборудване, 
представляващо мултимедийни системи. 

Клауза „ЩЕТИ НА ВЪНШНИ ДЕТАЙЛИ НА ППС, 
НАНЕСЕНИ ОТ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ” 
покрива вреди, нанесени от безстопанствени 
животни, на детайли, които са достъпни при 
затворен и заключен автомобил.

Какво не покрива застраховката?  
 Застрахователят не изплаща обезщетения за 

вреди, причинени: от военни действия; от 
радиоактивни продукти и замърсявания от тях; 
от земетресение и/или последици от него; при 
извършване на престъпление със застрахованото 
ППС; от задържане или конфискация на ППС от 
компетентните държавни органи; от злонамерени 
действия на Застрахования/Застраховащия, членове 
на неговото домакинство, негови служители; по време 
на превозване на ППС по реки, язовири и морета, 
в т.ч. в резултат на превозването; от неправилно 
експлоатиране на ППС и други подробно изброени в 
Общите условия.

 Застрахователят не изплаща обезщетения за:
• вреди в резултат на кражба или липса на: елементи 
или части на ППС, подробно изброени в Общите 
условия; подвижно мотирани принадлежности като  
мобилни телефони, аудиооборудване, отделящи се 
панели към аудиооборудване, системи за навигация, 
поставки и др. подобни; 
•  увреждания на мек таван (вкл. гюрук) и/или 
конструкцията му на леки автомобили тип “кабриолет”;
• повреди, в резултат на експлоатационни или 
естествени причини и други; 
• и други подробно изброени в Общите условия.

 Застрахователят не изплаща обезщетения за вреди на 
или в резултат на загуба на търговска стойност/доход/
печалба, престой, денгуби, пропуснати ползи, лишаване 
от ползване или дължими неустойки; обсебване на 
ППС по смисъла на Наказателния кодекс на Република 
България; повреда, причинена от липса на гориво в 
резервоара, както и в резултат зареждане на ППС с 
неподходящо гориво; явен пропуск в поддръжката и 
експлоатацията на ППС; неизправна и/или без валиден 
технически преглед, извършен от лицензиран пункт, 
газова или метанова уредба; от злоумишлени действия 
на трети лица на гуми на ППС (пробождане, нарязване и 
др. подобни); увреждане на гуми и/или джанти на ППС, 
когато уврежданията не нарушават функционалната 
им годност; на части, възли и детайли на ППС, 
които са нестандартни за застрахования автомобил 
(подобрения, тунинги, фейслифт и др.подобни) и други, 
подробно изброени в Общите условия. 

За всяка отделна рискова клауза има предвидени 
допълнителни специални изключения, подробно 
изброени в Общите условия.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, освен, ако е 

договорено друго със застрахователния договор. 

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни 
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на 
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
•  ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте ни декларирали, както и за всички новонастъпили 
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна (промяна в  собствеността, промяна на 
предназначението или на регистрационния номер на МПС);
•  ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
•  заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
•  ни уведомите при настъпване на застрахователно събитие по реда и в сроковете, посочени в застрахователния 
договор;
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
•  вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
•  ни предоставите ППС за оглед преди отстраняването на вредите, във вида, в който същото се намира непосредствено 
след настъпване на застрахователното събитие;
•  ни представите необходимите документи, свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на 
вредите.

Кога и как плащам?
Застрахователните премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено. 
Застрахователната премия е платима в брой или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователния договор и е в сила до 
24.00 часа на датата, посочена в застрахователния договор,  при условие, че е платена застрахователната премия или 
първата вноска от нея. 
При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до падежа, посочен в застрахователния договор, покритието 
по него се прекратява към 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа или на друг, изрично посочен в него срок.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това с едномесечно писмено 
предизвестие. 

Има ли ограничение на покритието? 
Рисковете “Кражба на цялото ППС” и “Грабеж на 
цялото ППС” не се покриват на територията на Руската 
Федерация, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, 
Армения, Грузия и Косово, а на територията на 
Република Македония и Черна гора се покриват с 
прилагане на клауза “Самоучастие” на Застрахования в 
размер на 20% (двадесет процента).


