
  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  
„Алианц на път“ 

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 
леки автомобили, товарни автомобили с обща маса до 3,5 т, вкл., автобуси до 9 места, снабдени със собствен двигател за 
придвижване и с бълг. регистрационни номера, наричани общо моторни превозни средство (МПС). При допълнителна 
договореност, обект на застраховката могат да бъдат и МПС с чуждестранна регистрация.

Какво покрива застраховката?
Покритите рискове са групирани в три  
рискови клаузи, които могат да се комбинират 
помежду си:

 Основна рискова клауза “СТАНДАРТ” покрива:
• Природни бедствия;
• Пътнотранспортно произшествие (ПТП):
• Сблъсък на МПС с: поне едно известно или 
неизвестно пътно превозно средство (ППС),  
пешеходец/и, животно/и и др.;
• Попадане или преминаване през дупки или 
неравности по пътното платно;
• Самокатастрофиране;
• Документирани по надлежния ред вреди,  
нанесени на МПС от друго известно ППС, 
докато МПС-то е било в спряло или паркирано 
състояние;
• Злоумишлени действия на трети лица, които 
са причинили следните изчерпателно изброени 
повреди: счупване на фарове; стопове; мигачи; 
стъкла и стъклен покрив; огледала за обратно 
виждане; пробиване и/или надраскване с остър 
предмет; изкъртване на ключалки, дръжки, 
емблеми, чистачки, лайсни;заливане с химикали, 
бои и др.вещества, нарушаващи целостта на МПС;
• Кражба на цялото МПС;

 Допълнителна рискова клауза “СТАНДАРТ 
ПЛЮС” покрива рисковете, посочени в Основна 
рискова клауза “СТАНДАРТ” плюс риска Пожар, в 
т. ч. умишлен палеж;

 Допълнителна рискова клауза “СУПЕР” 
покрива рисковете, посочени в рискове клауза 
“СТАНДАРТ ПЛЮС” плюс вреди, нанесени на 
МПС,  дока¬то то е било в паркирано състояние 
от: неизвестно МПС; в  резултат на сблъсък и/или 
удар от други физически тела;
По всяка една от трите рискови клаузи се 
покриват и целесъобразни разходи, свързани със 
застрахователното събитие, описани в общите 
условия.
По Ваше желание всяка една от трите рискови 
клаузи може да се комбинира с “ВАЛУТНА” клауза  
и/или с клауза „САМОУЧАСТИЕ“. 
Всяка една от рисковите клаузи може 
допълнително да се комбинира и с клауза 
“ЧАСТИЧНА КРАЖБА” и/или с клауза „СПЕСТЕНА 
ПРЕМИЯ”.

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 
МПС; от задържане или конфискация на МПС от 
компетентните държавни органи; от злонамерени 
действия на Застрахования/Застраховащия, членове на 
неговото домакинство, негови служители; по време на 
превозване на МПС по реки, язовири и морета, в т.ч. в 
резултат на превозването и други подробно изброени в 
Общите условия.
  Застрахователят не изплаща обезщетения за:
• вреди в резултат на кражба или липса на: елементи 
или части на МПС, подробно изброени в Общите 
условия; на подвижно монтирани принадлежности като  
мобилни телефони, аудиооборудване, отделящи се 
панели към аудиооборудване, поставки и др. подобни; 
• увреждания на мек таван (вкл. гюрук) и други 
подробно изброени в Общите условия.

  Застрахователят не изплаща обезщетения 
за вреди на или в резултат на загуба на търговска 
стойност, престой, денгуби, пропуснати ползи, или 
дължими неустойки; обсебване и грабеж на МПС 
по смисъла на Наказателния кодекс на Република 
България; и други, 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, така 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 МПС 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?
Застрахователната 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 и са извършени оглед и заснемане на МПС. 
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 писмено. 

Клаузата “ЧАСТИЧНА КРАЖБА” покрива 
кражбата на неподвижно монтирано 
аудиооборудване в МПС. При клауза “СПЕСТЕНА 
ПРЕМИЯ”, първоначално застрахова¬телната 
премия се определя в размер, който е по-малък 
от размера на действително дължима¬та премия. 
При настъпване на застраховател¬но събитие 
и когато Застрахователят дължи изплащане на 
обезщетение, разликата между действително 
дължимата и първоначално определената 
премия става незабавно изискуема. 

Има ли ограничение на покритието? 
 При клауза „СУПЕР“, покриваща вреди на МПС, 

докато е било паркирано, се обезщетяват  вреди 
на МПС, настъпили в резултат на не повече от  три 
застрахователни събития, вкл., за целия срок на 
застраховката, като в резултат на всяко от събитията 
се покриват не повече от 3 (три) броя, вкл., основни 
корпусни детайла на МПС.


