Застраховка на финансова загуба
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
Република България, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.

Продукт:
Булстрад Защитена
стойност на автомобила

Този информационен документ има за цел да Ви представи основната информация, касаеща Вашата застраховка. Пълната информация за продукта може да намерите в комплекта от документи, включващ застрахователна полица, общи условия и др. За
да бъдете изчерпателно информирани, молим да прочетете пълния комплект от документи!

Какъв е този вид застраховка?
Застрахователна полица „Булстрад Защитена стойност на автомобила” е предназначена да покрие финансова загуба от обезценка на МПС вследствие на обявена пълна загуба по застраховка „Каско”.

Какво покрива застраховката?

ü Застраховката покрива разликата между обезщетението по застраховка „Каско“ при пълна загуба и снемане от

отчет на МПС и нетната стойност по фактура при закупуването на застрахования автомобил в ново състояние,
или действителната стойност за автомобили на повече от една година от датата на тяхното производство в размер на левовата равностойност на до 20 000 евро.

Какво не покрива застраховката?
û Умишлени или причинени с груба небрежност действия на Застрахования, на членовете на неговото семейство

или упълномощения водач, както и лицата на работа при Застрахования или на които той е предоставил МПС
под наем, за послужване, на лизинг и други;
û война (обявена или не), размирици или действия, имащи военен характер, военни учения, гражданска война,
бунт, революция, въстание, военен преврат или узурпиране на властта, терористични действия;
û земетресение или последиците от него;
û стачки, локаути или други подобни действия;
û обезценка, пропуснати ползи, денгуби, неустойка, остатъчни задължения и други косвени загуби;
û конфискуване на застрахованото МПС поради нарушаване на законите от Застрахования или от трето лице;
û обсебване на МПС от лице, което го държи на правно основание (наем, лизинг – финансов или оперативен, рента-кар, заем за послужване и др. подобни);
всякакви
събития, когато МПС е отдадено под наем, на лизинг, аренда, заем за послужване, на лице, което е предû
ставило неистински или подправен документ за самоличност;
û вреди от запалителни, експлозивни, възпламенителни, пожароопасни или корозиращи вещества или материали,
превозвани в МПС, освен ако то има такова специализирано предназначение и съответното оборудване;
û пълна загуба, настъпила извън териториалния обхват на застраховката;
û кражба на застрахованото МПС от лице, имащо достъп до ключовете на автомобила, както и обсебване на
същия;
û вреди, настъпили при шофиране на МПС под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
û вреди, настъпили при управление на МПС от неправоспособно лице.
Подробна информация за изключенията можете да намерите в общите условия по застраховката.

Има ли ограничения на покритието?
!
!

!
!
!
!

Последваща загуба от пропуснати ползи, косвени загуби или каквито и да е загуби вследствие на настъпилото
застрахователно събитие;
не са обект на застрахователно покритие МПС и застраховката не важи за: аварийни превозни средства, превозни средства, използвани за търговски цели, таксита, рент-а-кар, учебни автомобили, автобуси, камиони, мотоциклети, превозни средства с модификации спрямо първоначалната спецификация на производителя,
автомобили за състезания или ралита;
неплащане или отказ за изплащане на обезщетение по застраховка „Каско“ и съгласно общите условия и във
връзка със заявена претенция за пълна загуба на МПС;
ако пълната загуба е настъпила извън териториалния обхват на застраховката;
загуба или повреда на имущество, както и отговорност, които пряко и/или косвено са вследствие на кибер събитие;
покритието по застраховката Ви е валидно единствено в комбинация със застраховка „Каско”, сключена в
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

Къде съм покрит от застраховката?

ü Покритието Ви е валидно за територията на Република България и чужбина – държавите-членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта“, както следва:
Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония , Кралство
Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

Какви са задълженията ми?
•
•
•

•
•
•

•

При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви известни и
са от значение за оценката на риска.
По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства от
значение за риска.
Да предприемете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да полагате грижа на
добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържате неговата цялост, функционална годност и качества.
Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и
по време на нейното действие.
Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.
При настъпване на застрахователно събитие да уведомите Застрахователя в срок от 3 (три) дни от узнаването
и компетентните държавни органи, както и да вземете мерки за спасяване, ограничаване и намаляване на щетите на застрахованото МПС.
Да представите изисканите от Застрахователя документи и информация.

Кога и как плащам?
Можете да платите: еднократно при полици със срок на валидност една или две години; еднократно или разсрочено
на две вноски при полици със срок на валидност три, четири или пет години. Датата на плащане на застрахователната премия е посочена в застрахователната полица и съвпада с датата на сключване на договора. Застрахователната премия може
да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една, две, три, четири или пет години. Застрахователното покритие започва след плащане
на застрахователната премия. Покритието се прекратява с изтичане на срока на договора, при прекратяване на договора
от някои от страните или при неплащане на дължима вноска при разсрочено плащане на премията при закъснение, продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора с 15(петнадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя.

