Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „Алианц България“, регистрирано в Република България
Продукт: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
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, както и в Кодекса за застраховането и Наредба № 49
за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в
средствата за обществен превоз.

Какъв е този вид застраховка?
Вие сте длъжни да сключите задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за моторното превозно
средство (МПС), което притежавате или управлявате, което обичайно се намира на територията на Република България. Ако
управлявате МПС, което обичайно се намира на територията на трета държава и не притежавате сертификат „Зелена карта“, сте
длъжни да сключите Гранична застраховка.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите покрива:
отговорността на застрахованите физически или
юридически лица за причинените на трети лица,
в това число пешеходци, велосипедисти и други
участници в движението по пътищата, вреди
вследствие притежаването или използването на
посоченото в застрахователната полица МПС по
време на движение или престой. Застраховани
физически или юридически лица са собственика,
ползвателя, държателя на МПС и всеки друг водач,
който управлява това МПС на законно основание.

Задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите не покрива:
вредите, претърпени от виновния водач на МПС;
вредите, причинени на имуществото на член на
семейството на застрахования;
вредите, причинени на МПС, управлявано от
виновния водач, както и вредите, нанесени на
имущество, превозвано с това МПС;
вредите, причинени при използването на МПС за
участие в състезания, при условие че спазването
на правилата за движение по пътищата не е
задължително за участниците в състезанието
и ако не е уговорено друго в застрахователния
договор;
вредите, причинени при използване на МПС
по време на акт на тероризъм или война, при
условие че увреждането на третите лица е в
непосредствена връзка с такъв акт;
вредите, причинени от МПС, превозващо ядрени
или други радиоактивни материали, както и
химически или други материали, представляващи
повишена опасност;
екологични вреди, представляващи заразяване
или замърсяване на околната среда съгласно
Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети;
вредите, произтичащи от загуба или
унищожаване на пари, бижута, ценни книжа,
всякакви видове документи, марки, монети или
други подобни колекции;
възстановяване на плащания, извършени от
системата на държавното социално или здравно
осигуряване при или по повод смърт или телесно
увреждане вследствие на застрахователно
събитие;
лихви и съдебни разноски в предвидените от
Кодекса за застраховането случаи;
обезценка на увреденото имущество;
глоби и други имуществени санкции за виновния
водач във връзка със застрахователното събитие.

Задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите покрива:
неимуществените и имуществените вреди
на увредените лица вследствие на телесно
увреждане или смърт;
вредите, причинени на чуждо имущество;
пропуснатите ползи на увредените лица, които
представляват пряк и непосредствен резултат
от увреждането;
разумно направените разходи във връзка
с предявяването на претенция от страна на
увредените лица, включително съдебните
разноски, присъдени в тежест на застрахования;
лихвите в полза на увредените лица по Кодекса
за застраховането.

Има ли ограничения на покритието?
Вредите, които се покриват, са до установените в
Кодекса за застраховането лимити.

Къде съм покрит от застраховката?
Вие имате покритие на територията на:
Република България съгласно българския закон;
всяка държава-членка съгласно нейния закон;
трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава-членка при пътуване между териториите
на две държави-членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност
за тази територия. В този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата-членка, на чиято територия
обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката;
трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съгласно
нейния закон;
трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта”.

Какви са задълженията ми?
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 (при прехвърляне собствеността на
МПС, при промяна на предназначението на МПС или на регистрационния му номер);
• да ни уведомявате при промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
• да ни уведомите при настъпване на застрахователно събитие по реда и в сроковете по КЗ;
• да предоставяте всички необходими документи при настъпване на застрахователно събитие и да ни указвате пълно
съдействие;
• да носите винаги сертификат „Зелена карта“ при посещение с МПС в трета държава.
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:
• да направите необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване вредите, причинени на имущество;
• незабавно да уведомите компетентните органи за контрол на движението по пътищата, когато това е предвидено в
нормативен акт;
• да не напускате местопроизшествието до пристигане на компетентните органи – в предвидените от закона случаи,
освен в случаите когато е необходимо да Ви се окаже спешна медицинска помощ в лечебно заведение;
• да не консумирате алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи – в
предвидените от закона случаи.

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 застрахователната полица, при условие,
че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея. Застрахователното покритие е в сила до 24.00 часа
на датата, посочена в застрахователната полица, при условие, че застрахователната премия е платена. При неплащане
или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падежа, посочен в застрахователната полица, покритието по
полицата се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа или на друг, изрично посочен в полицата
срок.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това писмено при спазване на
изискванията на Кодекса за застраховането. В този случай сте длъжни да върнете оригинала на застрахователната полица,
сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд. Ние ще Ви върнем платената застрахователна премия
с изключение на частта, съответстваща на времето, през което ние сме носили риск, при условие, че в този период не е
настъпило застрахователно събитие.

