БУЛСТРАД ЗАЩИТЕНА СТОЙНОСТ НА АВТОМОБИЛА
РАЗДЕЛ „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“
I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. С този договор Застраховащият сключва със Застрахователя застраховка на
свои застраховаеми интереси, изразяващи се в разликата между обезщетението по застраховка „Каско“ при пълно погиване и последващо дерегистриране
(отписване) 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 20 000 евро.
2. Със сключването на този договор Застрахователят се задължава срещу
плащане от Застраховащия на застрахователна премия и в съответствие с
условията на настоящия договор при настъпване на застрахователно събитие – покрит по застрахователния договор риск, да заплати застрахователно
обезщетение.
II. СТРАНИ ПО ЗастрахователНИЯ ДОГОВОР
1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, наричано по-долу Застраховател.
2. Застрахован е лицето, чиито имуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователния договор.
3. Застраховащ е лицето, което е страна по застрахователния договор. Застраховащият може при условията на застрахователния договор да бъде и Застрахован или трето ползващо се лице.
III. ОБЯВЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА РИСКА
1. При сключването на застрахователния договор Застраховащият, неговият
пълномощник или неговият застрахователен брокер е длъжен да обяви точно и
изчерпателно съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска и за които Застрахователят е поставил въпроси в предложението
(въпросник) за сключване на застрахователния договор. Застрахованият, когато
е различен от Застраховащия, също дължи точен и изчерпателен отговор на
въпросите, отправени към него.
2. В случай че Застраховащият, неговият пълномощник или неговият застрахователен брокер съзнателно са обявили неточно обстоятелство от значение за
оценката на риска или са затаили такава информация, Застрахователят има
право да прекрати застрахователния договор в срок от един месец от узнаване на обстоятелството, както и да откаже изцяло или частично изплащането
на обезщетение, когато неточно обявеното или премълчаното обстоятелство
е оказало въздействие за настъпването на събитието. Ако неточно обявеното
обстоятелство е оказало влияние единствено върху размера на вредите, Застрахователят може само да намали размера на дължимото застрахователно
обезщетение в съотношение между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
3. В случай на обявяване на неточно обстоятелство поради незнание за това
обстоятелство всяка от страните по договора може да поиска неговото изменение в двуседмичен срок от узнаване на обстоятелството. В случай че предложението за изменение на застрахователния договор не се приеме от другата
страна, всяка от страните има право да прекрати договора с предизвестие, отправено до другата страна.
3.1. В случай на настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят
може само да намали размера на дължимото застрахователно обезщетение в
съотношение между размера на платената премия и на премията, която трябва
да се плати според реалния застрахователен риск.
4. Застрахованият се задължава да уведоми незабавно Застрахователя за
всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора
писмено му е поставен въпрос.
IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗастрахователНИЯ ДОГОВОР
1. Застрахователният договор се сключва само с физически лица, имащи постоянен или настоящ адрес в Р. България, както и с юридически лица с адрес на
управление в Р. България.
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2. Застрахователят не е задължен да сключи застрахователен договор дори
при наличие на попълнено от Застраховащия, неговия пълномощник или неговия застрахователен брокер предложение за сключване на застрахователен
договор.
3. Преди сключването на застрахователен договор Застрахователят има
право да извърши оглед на обекта на застрахователния договор с цел неговото идентифициране и установяване на действителното му състояние.
Застрахователят може въз основа на констатациите от извършения оглед да
отправи предписания във връзка с опазване на застрахованото имущество
от вреди.
4. При сключване на застрахователния договор Застрахователят може да изиска представянето на документи и доказателства, установяващи наличието на
застрахователен интерес или бъдещ застрахователен интерес към момента на
сключване на договора.
5. С подписването на предложението за сключване на застрахователен договор
кандидатът се съгласява на основание чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД и във връзка с
разпоредбите на чл.4, ал.1, т.1 да предостави доброволно на Застрахователя,
като администратор на лични данни, своите лични данни, както и данните на
третите лица, в чиято полза ще се сключи застраховката, да бъдат използвани
за или във връзка със сключването, подновяването и изпълнението на застрахователния договор, както и да бъдат предоставяни на трети лица, имащи качеството на „обработващ лични данни“ по смисъла на § 1, т.3 от ЗЗЛД, както и в
случаите, когато разкриването на данните е по силата на изрична законова разпоредба, както и на други трети лица, съгласно договореното между страните.
С подписването на предложението кандидатът за застраховане дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и предоставяни за статистически цели на Застрахователя, както и да бъдат използвани за
нуждите на директния маркетинг.
Отказът за предоставяне на личните данни от кандидата за застраховане е основание за Застрахователя да откаже да сключи договор или да предприеме
друго действие, в случай че липсата на тези данни не му дава възможност да
извърши обективна оценка на риска от договора или по друг начин застрашава
реализацията на законните му интереси.
Застрахователят в качеството си на администратор на лични данни гарантира,
че предоставените от кандидата за застраховане лични данни ще бъдат защитени по реда, уреден в ЗЗЛД. Застрахованият или третото лице, в чиято полза
е сключена застраховката, имат право на достъп до личните си данни и могат
да поискат тяхната промяна или актуализация.
V. ФОРМА НА ЗастрахователНИЯ ДОГОВОР
1. Застрахователният договор се сключва в писмена форма като застрахователна полица или друг писмен акт. Застрахователният договор съдържа: предложение, полица, общи условия, раздели, клаузи, добавъци и сметки, които
представляват едно цяло.
2. Общите условия по застраховката, застрахователната полица, всички издадени анекси, добавъци и специални условия са неразделна част от застрахователния договор, в случай че Застрахованият ги е приел писмено. При
несъответствие между застрахователния договор и Общите условия има сила
уговореното в застрахователния договор.
3. По искане на Застраховащия, както и когато това е предвидено в закон, Застрахователят издава застрахователен сертификат, удостоверяващ сключването на застрахователен договор.
3.1. Когато Застраховащият и Застрахованият са различни лица, Застрахователят издава застрахователен сертификат и по искане на Застрахования – само
по отношение на неговия застрахован интерес.
4. При отправено от Застраховащия искане Застрахователят предоставя на
Застраховащия заверено копие от застрахователния договор, както и копие
от всички договорни заявления, декларации и други документи, представени
от него във връзка със сключването на застрахователния договор. Разходите, свързани с издаване на копия от документите, са за сметка на Застрахования.
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VI. СРОК, ПЕРИОД НА ЗастрахователНО ПОКРИТИЕ И
ЗастрахователЕН ПЕРИОД
1. Застрахователният договор, сключен в съответствие с настоящите Общи условия, се сключва за срок от една до три години.
2. Застрахователният договор влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата
за начало на застраховката, и приключва в часа и деня, посочени за край на същата. Ако часът не е посочен, за начало на застраховката се счита 00.00 часът
на деня, следващ деня на сключването на полицата.
3. Период на застрахователното покритие е периодът, в който Застрахователят
носи риска по застраховката, при положение че е заплатена дължимата премия
по договора и Застрахованият е сключил застраховка „Каско“, покриваща пълна
загуба на МПС.
4. Застрахователните договори, сключени по тези Общи условия, имат териториално действие за 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 Македония, Кралство Норвегия,
Република Сърбия, Черна гора и Република Турция, освен ако не е договорено
друго.
VII. ЗастрахователНА ПРЕМИЯ
1. Цялата премия се плаща при сключването на застрахователния договор. Застрахователят не носи отговорност за събития преди започване на периода на
застрахователно покритие.
2. Ако Застрахователят има изискуемо вземане за застрахователна премия или
друго изискуемо вземане по застрахователния договор, той може да ги удържи
от вземане на Застрахования или трето ползващо се лице към него, което произтича от застрахователния договор.
3. В случай на прекратяване на застрахователния договор преди изтичане на
застрахователния период Застрахователят възстановява платената премия за
срока, през който няма да носи риска.
4. Данъкът, определен в Закона за данък върху застрахователните премии, както и нормативно определени парафискални такси, не са част от застрахователната премия и се заплащат отделно от Застрахования.
5. При плащане на застрахователна премия, Застрахованият е длъжен да изисква от представителя на Застрахователя сметка за платена застрахователна
премия, за да гарантира правото си на потребител на застрахователната услуга.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Всяка от страните по застрахователния договор може да прекрати неговото
действие с 14-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.
IX. ДАВНОСТ
1. Правата и задълженията по застрахователния договор във връзка със застрахователното обезщетение се погасяват с тригодишна давност, считано от
датата на настъпване на застрахователното събитие.
2. Вземането на Застрахователя за застрахователна премия се погасява в срок
от три години, считано от датата на съответния падеж.
X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското законодателство и по отношение на него е приложимо българското право.
XI. ЮРИСДИКЦИЯ
Ако възникне спор между страните във връзка с този застрахователен договор,
то те ще направят всичко възможно същият да бъде разрешен по доброволен
път и чрез споразумение. В случай че спорът не може да се уреди по доброволен ред, страните ще се обърнат към съответния български съд.
XII. ПРАВА НА Застрахователя
1. Застрахователят може да извършва действия, да води преговори и сключва
спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на застрахователно
събитие, както и с оглед осъществяване отговорността на трети лица, срещу
които встъпва в права по тази застрахователна полица.
2. Застрахователят назначава експерти – консултанти с цел установяване на
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обстоятелствата, свързани със застрахователното събитие, както и може да
възлага извършване на експертизи за идентификацията на МПС при сключване
на застраховката и при настъпили събития.
3. Застрахователят по застраховка „Булстрад Защитена стойност на автомобила“ има право да влиза в контакт и да получава информация от Застрахователя,
осигурил застрахователно покритие по застраховка „Каско“ на МПС.
XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗастрахованИЯ
1. Застрахованият има право да получи застрахователно обезщетение при наличието на предвидените в тези общи условия предпоставки.
2. Застрахованият има право да получава информация от Застрахователя относно заявената пред него претенция.
3. Застрахованият е длъжен да представи предвидените в настоящите общи условия и допълнително изисканите от Застрахователя документи и информация.
4. Застрахованият при поискване от Застрахователя по застраховка „Булстрад
Защитена стойност на автомобила“ е длъжен да предостави цялото необходимо съдействие във връзка с решаване на заявена претенция за застрахователно обезщетение, в това число и пред Застрахователя по застраховка „Каско“.
5. Правата по настоящия договор не могат да бъдат прехвърляни с цесия.
6. Застрахованият е длъжен да ни уведоми предварително преди прехвърляне
на собственоста на застрахования обект.
ХIV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
1. Всяко съобщение или уведомление, отправено към Застрахователя, съгласно изискванията на тези Общи условия, трябва да бъде в писмена форма и на
адрес:
• „във връзка с промени по сключен застрахователен договор – адреса на
Застрахователя по мястото на сключване на договора:
1000 София, пл. „Позитано“ 5
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
факс +(359 2) 9856637
e-mail: autoins@bulstrad.bg
тел. 0 800 11111, www.bulstrad.bg
• във връзка с претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, информация относно реда за подаване на жалби съгласно правилата за уреждане на претенции по чл. 104, ал. 1 от КЗ, както и информация за доклада за
платежоспособността и финансовото състояние на дружеството:
Адрес за жалби:
http://www.fsc.bg/bg/, https://kzp.bg/ и
http://www.bulstrad.bg/bg/aктуaлно/информация-за-клиента
Адрес за правила за претенции:
http://www.bulstrad.bg/bg/aктуaлно/информация-за-клиента
Адрес за финансови резултати и платежоспособност :
http://www.bulstrad.bg/bg/зa-булстрaд/финансови-резултати
•

информацията относно възможността за подаване на жалби пред Комисия
та за финансов надзор и други държавни органи, както и формите за извънсъдебно уреждане на спорове, е на разположение на Застрахования на
следните електронни адреси: http://www.fsc.bg/bg/ и https://kzp.bg/.
2. Застраховащият е длъжен да съобщава на Застрахователя за всяка промяна
на своето име, фирма или наименование, или адрес за кореспонденция, които
са посочени в застрахователния договор или в други документи, отправени до
Застрахователя. В случай че той не изпълни това свое задължение или посочи
невярна информация, всяко писмено изявление от страна на Застрахователя,
изпратено от него на адреса на Застраховащия, последно обявен пред Застрахователя, се счита за връчено и получено от Застраховащия с всички предвидени в закона или в договора правни последици.
ХV. ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ САНКЦИИ
Ако през срока на действие на застрахователния договор Застрахованият и/
или негови служители и/или пълномощници нарушат действащо ембарго и/или
санкции, които произтичат от закон или подзаконов акт на българските власти,
от правото на Европейския съюз или решение, или друг акт на международни
организации, то Застрахователят не носи отговорност за събитие, настъпило в
резултат на това нарушение, и не дължи обезщетение по полицата.
Независимо от условията на застрахователния договор Застрахователят няма
да осигурява застрахователно покритие или да плаща застрахователни обез2

щетения, както и да предоставя услуги от различен характер, на Застрахования
и/или негови служители и/или пълномощници, които могат да доведат до нарушаване на действащи търговски или икономически санкции.
Раздел застраховка
„БУЛСТРАД ЗАЩИТЕНА СТОЙНОСТ НА АВТОМОБИЛА“
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДО ФАКТУРНА СТОЙНОСТ,
ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ ИЛИ ЛИЗИНГОВА СТОЙНОСТ
Глава първа
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА, ДЕФИНИЦИИ
I. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Обект на застраховката са леки, лекотоварни и товарни МПС до 3,5 тона
обща маса, които се управляват със свидетелство за правоуправление с категория „В“ , не са по-стари от 7 години от годината на производство, снабдени сa
с български регистрационни табели и притежават валидна застраховка „Каско“,
сключена със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.
2. Не са обект на застрахователно покритие МПС и застраховката не важи
за аварийни превозни средства, превозни средства, използвани за търговски
цели, автобуси, камиони, мотоциклети, превозни средства с модификации спрямо първоначалната спецификация на производителя, автомобили за състезания или ралита, както и за случаите, когато застрахованото МПС е шофирано от
неправоспособно за това лице.
II. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла и за целите на тези Общи условия:
1. Застраховка „Каско“ е доброволна имуществена застраховка, сключена със
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ , покриваща пълна загуба на застрахованото превозно средство, съгласно покритията определени в нея.
2. „Застрахователен риск“ е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено благо, изразяващо се в разликата между размера на
обезщетението, платимо по застраховка „Каско“ при пълна загуба 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.
3. „Застрахователно събитие“ е осъществен покрит риск по условията на застрахователния договор, проявлението на който причинява щета и поражда
задължение за Застрахователя да изплати застрахователно обезщетение.
4. Съгласно тези Общи условия не се квалифицират като застрахователни събития, загуби или повреди в резултат на:
4.1. изхабяване, износване и ръжда по частите на автомобила, както и всякакви
видове технически (механични и електрически) увреждания, които могат да се
квалифицират като повреда, настъпила при експлоатацията на МПС;
4.2. увреждане на автомобила или негови части или допълнително оборудване
в процеса на извършване на ремонтни работи. Ще бъдат предмет на компенсиране загуби и повреди, ако ремонтните работи са извършени в сервиз, посочен
от Застрахователя.
5. „Щета“ е вредата върху МПС, възникнала като пряко следствие от покрито по
застраховка „Каско“ застрахователно събитие.
6. „Действителна стойност“ е стойността, срещу която вместо застрахованото
МПС може да се купи друго от същия вид и качество. Действителната стойност
се определя на база на каталог „Евротакс Шваке“.
7. „Застрахователна сума“ е максималният размер на отговорността на Застрахователя в случай на настъпване на застрахователно събитие, но не повече от
разликата между действителната стойност на застрахованото превозно средство, определена на база каталог „Евротакс Шваке“, или нетната му стойност
при закупуване (за автомобили до 1 година) и изплатеното обезщетение по
застраховка „Каско“.
8. „Терористични действия“ са действия, включващи използването на сила, насилие или друга заплаха от страна на човек или група от хора, действащи сами,
или от името, или във връзка с някоя организация или политическа сила, с цел
заплаха или натиск върху правителството или обществото.
9. „Застрахователна премия“ е застрахователната премия, определена съгласно действащата тарифа на Застрахователя към момента на сключване на застрахователния договор.
10. За целите на договора под „Кражба“ се разбират престъпленията „Кражба
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на цялото МПС“, „Грабеж на цялото МПС“ и „Противозаконно отнемане на МПС
с цел ползване“ по смисъла на Наказателния кодекс.
11. „Година на МПС“ е годината на производство на МПС. Тя се установява с
разшифроване на номера на рамата, а първоначалната регистрация е посочена
в свидетелството за регистрация или в друг официален документ.
12. „Груба небрежност“ по смисъла на настоящите Общи условия е поведение
на Застрахования, при което той съзнава последиците от извършването или
неизвършването на определено действие, но се надява, че предвижданите от
него последици по една или друга причина няма да настъпят.
III. ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ
1. Действителната стойност на МПС се определя по годината на производство
на МПС въз основа на каталог „Евротакс Шваке”.
2. Действителната стойност на придобито в ново състояние МПС в годината на
сключването на застрахователния договор е неговата цена по фактура, издадена от фирмата – официален вносител на МПС в Република България, или от
фирма-производител, или търговец от чужбина.
IV. ЗастрахователНА СУМА
1. Лимит за едно застрахователно събитие и за целия срок на договора в размер на левовата равностойност на 20 000 евро.
V. ЗастрахователНА ПРЕМИЯ
1. Премията представлява сумата, дължима от Застрахования (вкл. данъци и
такси към нея).
2. Застрахователната премия се определя по тарифа, публикувана на сайта на
Застрахователя към датата на сключване на застрахователния договор.
Глава втора
ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ
I. Покрити рискове
Възникването на разлика между сумата, платима при осъществяването на покрит по застраховка „Каско“ риск довел до пълна загуба на МПС и 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.
II. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
По тези Общи условия Застрахователят не изплаща застрахователно обезщетение в случай на:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. Земетресение или последиците от него;
5. Стачки, локаути или други подобни действия;
6. Обезценка, пропуснати ползи, денгуби, неустойка, остатъчни задължения и
други косвени загуби;
7. Конфискуване на застрахованото МПС поради нарушаване на законите от
Застрахования или от трето лице;
8. Обсебване на МПС от лице, което го държи на правно основание (наем, лизинг – финансов или оперативен, „рент-а-кар“, заем за послужване и др. подобни);
9. Всякакви събития, когато МПС е отдадено под наем, на лизинг, аренда, заем
за послужване, на лице, което е представило неистински или подправен документ за самоличност;
10. В случай че Пълната загуба не е довела до пълно и окончателно уреждане
чрез изплащане по вашата Каско полица;
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11. Запалителни, експлозивни, възпламенителни, пожароопасни или корозиращи вещества или материали, превозвани в МПС, освен ако то има такова
специализирано предназначение и съответното оборудване;
12. По отношение на загуба на функционалността на застрахованото МПС или
всяка последваща загуба от всякакъв вид;
13. Ако пълната загуба е настъпила извън териториалния обхват на застраховката;
14. Допълнителни екстри и/или аксесоари, монтирани от производителя или дилъра, които общо надвишават сумата от 1500 евро и/или елементи, които не са
отбелязани на фактурата;
15. Проникваща радиация или контаминация от радиоактивност, токсични, експлозивни или други свойства на ядрен блок или негов компонент.
16. Застрахователят по застраховка „Булстрад Защитена стойност на автомобила“ не дължи обезщетение за разликата между платеното обезщетение от
страна на Застрахователя по застраховка „Каско“ и действителната стойност на
МПС , получена вследствие на намаляване на застрахователното обезщетение
от небрежност, договорно неизпълнение, неспазване на предписания или други
действия на Застрахования.
17. Кражба на застрахованото МПС от лице, имащо достъп до ключовете на
автомобила, както и обсебване на същия;
18. Шофиране на МПС под въздействието на алкохол, наркотици или други
упойващи вещества;
19. Последваща загуба от пропуснати ползи, косвени загуби или каквито и да е
загуби вследствие на настъпилото застрахователно събитие.
20. Когато застрахованото МПС е управлявано от неправоспособно лице.
Глава трета
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
I. РЕГИСТРИРАНЕ, УВЕДОМЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НАСТЪПВАНЕТО
НА ЗастрахователНО СЪБИТИЕ
Задължение на Застрахования е да докаже настъпването на застрахователно
събитие.
1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да
уведоми Застрахователя в срок от 3 дни от узнаването, както и компетентните
държавни органи (полиция, служба „Пожарна и аварийна безопасност“ и др.) с
цел издаване на необходимия документ и да вземе мерки за спасяване, ограничаване и намаляване на щетите на застрахованото МПС. Уведомяването се
извършва по един от следните начини:
1.1. Чрез писмено уведомяване в офисите на Застрахователя;
1.2. Да уведоми Застрахователя по застраховка „Каско“ в сроковете, предвидени в общите условия на тази застраховка.
2. Застрахованият или упълномощен от него представител подава заявление
за изплащане на обезщетение по образец на Застрахователя за всяко застрахователно събитие.
3. Към заявлението за изплащане на обезщетение Застрахованият или негов
представител представя следната информация и документи:
3.1. Копие от Застрахователния договор по застраховка „Каско“, включително

ЗА ЗастрахованИЯ: ................................................................................... 		

общите условия и всички издадени добавъци/анекси и приложения към нея;
3.2. Документ за придобиване на МПС;
3.3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС с отбелязване за снемане от
регистрация поради настъпване на тотална щета;
3.4. Документ, удостоверяващ заплащането на застрахователно обезщетение
по застраховка „Каско“ и неговия размер.
3.5. Документи, които доказват застрахователното събитие:
3.5.1. При щети, причинени от ПТП – копие от протокол за ПТП, констативен
протокол за ПТП. Предоставеният документ следва да отговаря на изискванията съгласно действащото законодателство за установяване на ПТП в оригинал;
3.5.2. При щети от злоумишлени действия – копие от служебна бележка от РПУ
по местопроизшествие и копие от заявлението до полицията с входящ номер
оригинал;
3.5.3. При щети от пожар – копие от служебна бележка от противопожарна служба оригинал;
3.5.4. При щети от природни бедствия или аварии – копие от служебна бележка
от противопожарната служба или метеорологична служба, както и други доказателства, сведения и документи в оригинал, които се изискват от Застрахователя
във връзка с определяне на основанието и размера за изплащане на застрахователно обезщетение.
4. Горните изисквания важат и когато събитието е настъпило в чужбина, като
документите за събитието, издадени на чужд език, се предоставят в превод на
български.
5. Застрахователят има право да извърши проверка на обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие, както и да изисква допълнителна
информация от Застрахования по застраховка „Каско“.
5.1. Застрахователят не изплаща застрахователно обезщетение, в случай че
при извършената проверка се установят различия между фактическата обстановка и декларираните обстоятелства, установени посредством техническа
експертиза и снимков материал, които се изпращат до Застрахования заедно с
аргументираното становище за отказ. В този случай Застрахователят има право
да сезира компетентните органи.
II. ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
В случай че Вашият автомобил претърпи пълна загуба и бъде изплатено обезщетение от Вашия Каско застраховател, Застрахователят по „Булстрад Защитена стойност на автомобила“ съобразно осигуреното по настоящия договор
покритие ще ви заплати разликата, в размер до обезщетението, посочено в
спецификацията, между следните стойности:
– до цената на дребно съгласно справочника „Евротакс Шваке“ към датата на
сключване на застрахователния договор;
– нетната цена по фактура, която сте платили за Вашия застрахован автомобил в ново състояние.
Максималният размер на обезщетението от Застрахователя по всяка полица е
20 000 евро, което включва плащане на всякакъв вид остатъчни разлики във
връзка с вашата автомобилна застраховка в размер до 250 евро. Пълната загуба следва да е възникнала през срока на застраховане и в рамките на териториалното покритие по застраховка „Каско“.

ЗА Застрахователя: ..................................................................................

ТРИ ИМЕНА: ...................................................................................................

ДАТА: ...............................................................
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