О Б Щ И У С Л О В И Я
ПО ЗАСТРАХОВКА “КАСКО АНТИКРИЗА” НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(без релсови превозни средства)

С настоящите Общи условия ЗАД “ОЗК Застраховане” АД, наричано по-долу за краткост
ЗАСТРАХОВАТЕЛ, срещу платена премия приема
да застрахова по съответната клауза МОТОРНИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС), собственост на
юридически и/или физически лица, наричани понататък ЗАСТРАХОВАН.
І. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Чл.1. Обект на застраховката са всички видове
сухопътни моторни превозни средства (МПС) (без
релсови превозни средства) със собствен двигател
и техните прикачени устройства с български
регистрационни номера. При допълнителна
договореност, обект на настоящата застраховка
могат да бъдат и МПС с чуждестранни
регистрационни номера.
ІІ. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Чл.2. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ
осигурява
застрахователно покритие срещу рисковете пожар,
природни
бедствия,
и
пътно-транспортно
произшествие злоумишлени действия на трети лица
кражба или грабеж на цялото МПС, както следва:
1.1. Пожар и природни бедствия: щети от
застрахователни събития вследствие пожар,
експлозия, късо съединение - доколкото не е
налице експлоатационна щета, природни бедствия
като наводнение, вулканично действие, свличане
или срутване на земни пластове, буря (скорост на
вятъра, по-голяма от 15 м/сек.) или ураган,
обръщане или удар от ответни предмети, пороен
дъжд, светкавица, мълния, градушка, тежест при
естествено натрупване на сняг или лед, падане на
ледени късове или снежни маси, случайно падане
на предмети, падащи дървета, клони вследствие
гореизброените природни бедствия;
1.2. Пътнотранспортно произшествие: щети от
застрахователни събития вследствие пътнотранспортно
произшествие,
т.е.
внезапно
сблъскване на МПС с МПС или с други подвижни
или неподвижни обекти в т.ч. и животни по време на
движение на управлявано моторно превозно
средство по обществената пътна мрежа, свличане
и/или потъване на МПС вследствие гореописаните
събития, повреди при транспортиране или
репатриране на МПС, включително и в паркирано
положение.

1.3. Злоумишлени действия на трети лица: щети
от застрахователни събития вследствие злонамерени
действия на трети лица, нарушаващи целостта и/или
външния вид на МПС.
1.4. Кражба на цяло моторно превозно средство:
кражба чрез взлом на цялото моторно превозно
средство по смисъла на чл.194 и чл.195 от
Наказателния кодекс.

ж) на предадено на компетентните власти или
конфискувано моторно превозно средство;
з) при експлоатация
предназначение;

на

МПС

не

по

и) при управление на МПС, спряно от движение
по установения ред включително с нередовен
годишен технически преглед;
й) когато МПС-то е под режим на временен внос;

1.5. Грабеж на цялото моторно превозно
средство: насилствено отнемане на застрахованото
МПС чрез употреба на сила или заплашване по
смисъла на чл.198 то Наказателния кодекс.
ІІІ. ОБХВАТ НА ПОКРИТИЕТО
Чл.3. (1) Застраховката покрива частична щета или
тотална загуба на застрахованото МПС, възникнала
независимо от волята на ЗАСТРАХОВАНИЯ, съгласно
настоящите Общи условия, съответната клауза и
добавъците.
ІV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА
ЗАСТРАХОВКАТА
Чл.3. (1) Настоящата застраховка е валидна за
територията на Република България.
(2) По настоящата полица не се допуска разширение
за чужбина.

к) при превозването на МПС по реки, язовири,
морета, освен ако не е настъпило пълното му
погиване;
л) при превоз на лесно запалими и взривоопасни
вещества, освен ако не е писмено уговорено друго;
м) при свличане, срутване и/или пропадане на
земни и скални маси, дължащи се на изкопни
работи, на прокопани подземни галерии, рудници
или други подобни в резултат на човешка дейност;
н) при отдаване на МПС под наем или лизинг на
лица с неистински официални документи за
самоличност;
о) при инсценирано застрахователно събитие със
застрахованото МПС или опит за заблуда или
премълчаване от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ или
негов
представител
на
действителните
обстоятелства, при които е възникнало събитието;
п) поради груба небрежност;

V. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Чл.5. (1) Не се обезщетяват вредите, причинени:
а) от водач на застрахованото МПС, който не
притежава свидетелство или необходимата категория
за правоуправление на МПС, или това свидетелство
не е валидно към датата на събитието;
б) от водач на застрахованото МПС, употребил
алкохол или друго упойващо вещество, или когато
същият е отказал алкохолна проба при ПТП, или
виновно се е отклонил от проба за алкохол;
в) от военни действия или учения, граждански
вълнения, стачки и бунтове;
г) от ядрени продукти и експлозиви, включително и
последиците от тях;

р) в следствие на нарушение от страна водача на
МПС на забраните на на ЗДП и / или неспазване
предписанията на компетентните органи (движение
по забранени и сигнализирани участъци, пътища,
проходи, движение без вериги или без ремаркета,
когато това се забранява или препоръчва).
с) не се покриват повреди по тапицерията на
автомобила причинени от цигара.
т) от
злонамерени
действия
на
ЗАСТРАХОВАНИЯ, членове на неговото семейство,
негови служители, водача на МПС или
превозваните в него лица;
у) поради незаключено, незатворено МПС,
оставен ключ и/или регистрационен талон в МПС,
свалена, неизправна, невключена или немонтирана
алармена инсталация;

д) от земетресения и/или последиците от тях;
е) по време на състезания, изпитания, тренировки;.
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ф) поради неправилно подреждане, укрепване,
некачествена опаковка на превозван товар, или
свръхнатоварване;
(2) Не се покриват следните щети:
а) кражба или грабеж на отделни части, детайли,
възли и принадлежности - инструменти, аптечки,
пожарогасители, крикове, авариен триъгълник,
резервни гуми, джанти и оборудване на МПС;
б) нанесени на стоки или предмети, превозвани
със застрахованото МПС.
в) загуба на търговска стойност, принудителен
престой, пропуснати ползи или неустойки;

(смяна на масло, антифриз, филтри, гуми и други
подобни).

оригиналния регистрационен талон на моторното
превозно средство.

(6) Не са покрити повреди по пиропатрони, системи
за въздушни възглавници и бордкомпютри, освен при
явно механично разрушаване вследствие на ПТП или
злоумишлени действия на трети лица.

(2) Ако
ЗАСТРАХОВАНИЯТ
не
задължението
си
по
чл..8,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:

(7) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение при
бракуване на МПС в следствие на застрахователно
събитие без разрешение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(8) Не се застрахова допълнително монтирано
оборудване и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не дължи
обезщетение за щети по него.
VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

г) кражба
на
подвижно
монтирани
принадлежности, като: всякакъв вид аудио и
видеотехника, мобилни телефони и аксесоарите
към дях, и други подобни;
д) кражба на неподвижно монтирано аудио и
видео оборудване като: авторадиокасетофони,
аудиосистеми, тонколони, усилватели и други
подобни, освен ако не е уговорено писмено друго и
не е заплатена допълнителна застрахователна
премия;
е) кражба на газови уредби и други подобни,
освен при кражба или грабеж на цялото МПС;
ж) на електрическата инсталация, които са
резултат от остаряла или повредена изолация,
предпазители с нестандартно висока проводимост и
др., които следва да са отстранени от
ЗАСТРАХОВАНИЯ;

и) кражба на гумите и джантите на МПС;
к) щети на МПС с фалшифицирани или
неавтентични идентификационни данни на рамата
и/или двигателя на МПС;
л) обсебване на МПС по смисъла
Наказателния кодекс на Република България;

Чл.6. (1) Застрахователната сума е сумата, за която
е застраховано МПС и която е посочена в
застрахователната полица.
(2) Застрахователната сума се определя в размер,
равен на пазарната стойност на МПС на база
ценоразписи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право на собствена
оценка на действителната стойност на МПС, като
изисква фактури, договори за покупко-продажба,
митническа декларация и други документи, доказващи
размера на действителната стойност на МПС.
(4) За МПС, закупени във валута, левовата
равностойност се изчислява, като се прилага
централният валутен курс на БНБ към деня на
сключването на застраховката.
(5) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извършва
преоценка на договорената застрахователна сума в
случай, че има промяна на пазарната цена на
застрахованото МПС (над 15%).

з) кражба или грабеж на нерегистрирано МПС;

на

м) ако пътно - транспортното произшествие е
настъпило вследствие технически дефект или
износеност на възли или детайли на
застрахованото
МПС,
отговорността
на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се запазва, като от щетите се
приспада стойността на детайлите или възлите,
причинили произшествието. Тази точка не се
прилага, ако МПС е в гаранционен срок;
н) воден удар в двигателя с вътрешно горене и
щетите, причинени пряко или косвено от него.
(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не покрива щети от
застрахователни събития, след доказване, че
ЗАСТРАХОВАНИЯТ или трето лице, с или без
знанието на ЗАСТРАХОВАНИЯ, са сключили
застраховка на МПС, което е обект на
престъпление.
(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение
за непредставени за оглед на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
детайли, части или цялото пострадало МПС, освен
в случаите на кражба или грабеж на цялото МПС.
(5) Не са покрити повреди в части и/или
оборудване на застрахованото МПС вследствие
експлоатационни
причини
(износване
или
разкъсване на гуми, изгаряне на предпазители,
крушки и други подобни) или неспазване
изискванията за нормална експлоатация на МПС

2

изпълни
ал.
1,

а) в двуседмичен срок от узнаване на
обстоятелството по чл..8, ал. 1 да прекрати
сключения застрахователен договор, като задържи
платените премии и запази правото си да иска и
плащането на премиите за периода до
прекратяване на договора;
б) в двуседмичен срок от узнаване на
обстоятелството по чл..8, ал. 1 да поиска изменение
на договора в случаите, когато съзнателно
обявеното
неточно
или
премълчаното
обстоятелство е от такъв характер, че
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ би сключил договора, но при
други условия. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не приеме
предложението за промяна в двуседмичен срок от
получаването му, договорът се прекратява с
последствията по чл. 8, ал.2, буква а);
в) в случай, че са настъпили щети по МПС,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да откаже изплащане на
застрахователното обезщетение, ако неточно
обявеното или премълчаното обстоятелство е
оказало въздействие за настъпване на събитието.
(3) Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е сключил договора
чрез пълномощник или за сметка на трето лице,
достатъчно е укритото обстоятелство по чл..8, ал. 1
да е било известно на ЗАСТРАХОВАНИЯ или на
пълномощника му, респ. на третото лице.
(4) Ако
при
сключване
на
договора,
обстоятелството по чл..8, ал. 1 не е било известно
на ЗАСТРАХОВАНИЯ и на лицата по чл.8, ал. 3,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право в двуседмичен срок
от узнаването да предложи изменение на договора.

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Чл.7. (1) Застрахователната премия е сумата, която
ЗАСТРАХОВАНИЯТ плаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в
замяна, на което, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива
упоменатите в полицата рискове.
(2) Определянето на застрахователната премия се
извършва
по
фиксирана
тарифа
на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, която е в сила за деня на
сключване на застраховката.
(3) Застрахователната
еднократно.

премия

се

заплаща

(4) При първа щета се удържа договореното в
полицата самоучастие.
(5) Съгласно Законът за данък върху
застрахователните премии,
застрахователната
премия се облага с 2 % данък, дължим от
ЗАСТРАХОВАНИЯ.
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ, СРОК И ПОДНОВЯВАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Чл.8. (1) Застраховката се сключва на основание
писмено Предложение, попълнено лично от
ЗАСТРАХОВАНИЯ или негов представител, което
съдържа точна, пълна и вярна информация за: тип на
МПС, марка и модел , регистрационен номер, номер на
шаси, година на производство, застрахователна сума,
както и за всички особени обстоятелства при
използването на МПС, имащи съществено значение за
оценката на риска. Задължително се представя

(5) Ако
ЗАСТРАХОВАНИЯТ
не
приеме
предложението по чл.8, ал. 4 в двуседмичен срок от
получаването му, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯT може да
прекрати договора, за което писмено уведомява
ЗАСТРАХОВАНИЯ. Ако договорът бъде прекратен,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ възстановява частта от
премията, която съответства на неизтеклия срок на
договора.
(6) При настъпване на застрахователно събитие
преди изменението или прекратяването на
договора, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не може да откаже
плащането на застрахователното обезщетение или
сума, но може да ги намали съобразно
съотношението между размера на платените
премии и на премиите, които трябва да се платят
според реалния риск.
(7) По време на действието на договора
ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да обяви пред
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
всички
новонастъпили
обстоятелства, за които при сключването на
договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил писмено
въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да
се извърши незабавно след узнаването им.
(8) При неизпълнение на задължението по чл.8,
ал. 7, се прилагат съответно чл.8, ал.2 и чл.8, ал.4.
(9) Застраховката се сключва за срок от една
година.
(10) При сключване на застраховката МПС трябва
да е технически изправно.
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(11) Ако при сключване на застраховката
ЗАСТРАХОВАНИЯТ си е послужил с измама и/или
заблуда, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да
развали договора, като запази правата си върху
застрахователната премия.
(12) Застрахователният договор се счита за
сключен от момента на плащане застрахователната
премия.
(13) При
сключване
на
застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ или упълномощен от него
представител задължително извършва оглед на
МПС. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за
констатираните липси и повреди. При съществени
липси и/или повреди, застраховката не се сключва.
(14) Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на
деня, следващ този, в който е платена
застрахователната премия, но не по-рано от деня
на извършване на огледа по чл.8, ал. 13 и изтича в
24.00 часа на деня, означен за край на
застраховката.
(15) Застраховката се подновява чрез издаване
на нова застрахователна полица.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Чл.9. (1) Застраховката може да бъде прекратена
едностранно от всяка от страните с 15-дневно
писмено предизвестие, течащо от деня на
получаването му:
а) от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - по всяко време чрез
изпращане на писмено известие и връщане от
страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на застрахователната
полица и всички издадени с нея документи;
б) от ЗАСТРАХОВАНИЯ - чрез писмена молба и
връщане на застрахователната полица и всички
издадени с нея документи.
(2) При предсрочно прекратен застрахователен
договор ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - не връща на
ЗАСТРАХОВАНИЯ
част
от
платената
застрахователна премия.

полиция, противопожарна охрана и други в зависимост
от характера на събитието и да изиска съответните
констативни документи или да състави ДКП, ако има
основание за това.
(4) При настъпване на застрахователно събитие по
рисковете “кражба” или “грабеж” на цялото МПС,
ЗАСТРАХОВАНИЯТ или негов представител са
длъжни да уведомят незабавно и писмено органите на
МВР – до 3 часа от откриване на кражбата, респ.
грабежа. ЗАСТРАХОВАНИЯТ или негов представител
са длъжни да подадат Уведомление съгласно образец
в офис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, но не по-късно от 24
часа считано от откриване на събитието, като подадат
пълна и достоверна информация за обстоятелствата,
при които същото е настъпило и предадат оригиналния
регистрационен
талон,
всички
ключове
и
дистанционните на алармата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

(3) При настъпване на застрахователно събитие,
ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен незабавно да го
регистрира чрез местните компетентни органи: КАТ,

а) официален документ от компетентните органи
за
удостоверяване
настъпването
на
застрахователното събитие или ДКП, в случайте, в
които са налице основания за издаването му;

д) свидетелство за правоуправление на водача
на МПС;

(7) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да предостави
застрахованото МПС за оглед на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
преди отстраняването на щетите, т.е. във вида на
МПС, непосредствено след застрахователното
събитие. В противен случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ
отказва изплащане на обезщетение.
(8) Огледът на МПС при застраховане се извършва
от представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съгласно
вътрешните правила и инструкции за сдлючване на
застраховка КАСКО.

(10) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да не оставя
регистрационния талон, ключовете и документите за
собственост в МПС. В противен случай, при
настъпване на застрахователно събитие по рисковете
“кражба” или “грабеж” ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ отказва
изплащане на обезщетение.

(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен своевременно,
т.е. в рамките на 7 дни, да уведомява писмено
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за промени или изменения в
идентификационните данни на МПС, цвят, номер
шаси и други.

(2) За всеки отделен застрахователен случай се
завежда отделна преписка. ЗАСТРАХОВАНИЯТ
представя задължително следните документи:

(6) В случай на застрахователно събитие,
ЗАСТРАХОВАНИЯТ трябва да вземе всички
необходими мерки за спасяване, предотвратяване,
намаляване и ограничаване на щетите на
застрахованото МПС и да съдейства на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за осигуряване на регресните му
права.

Чл.10. (1) При прехвърляне на застрахованото
МПС, правоприемникът е длъжен да уведоми
писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в рамките на 15 дни от
датата на прехвърлянето и да предостави
застрахователната полица за своевременно
коригиране.

Чл.11. (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да пази и
поддържа застрахованото МПС с грижата на добър
стопанин.

Чл.12. (1) Застрахователното събитие е бъдещ,
несигурен факт от обективната действителност с
вредоносни
последици,
представляващ
реализиране /настъпване/ на покрит по полицата
риск.

б) застрахователна полица в оригинал или
официално
издаден
дубликат
от
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в случай че оригиналът е
погинал без вина на ЗАСТРАХОВАНИЯ;

(9) При огледа на МПС при застраховане се издава
талон за оглед, в който са описани констатираните
повреди към момента на сключване на застраховката.

ХІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

ХІІ. ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИТЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

(5) При настъпване на застрахователно събитие по
друг риск, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми
незабавно и писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, но не покъсно от 7 дни, считано от настъпването на събитието,
като подаде пълна и достоверна информация за
обстоятелствата, при които е настъпило събитието. В
противен случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ отказва
изплащане на обезщетението.

Х. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА МПС. ПРЕХВЪРЛЯНЕ
СОБСТВЕНОСТТА НА МПС

(2) При неизпълнение на задължението си по
горната точка и настъпване на застрахователно
събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да откаже
изплащане на обезщетение.
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(11) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да не оставя
сваляеми части (панел на касетофон и др. подобни) от
застрахованата аудио или видео техника в МПС. В
противен случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ отказва
изплащане на обезщетение при настъпване на риска
“кражба” на застрахованата аудио и видео техника.
(12) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да представи
МПС за оглед от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(13) Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни някое от
задълженията си, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е в правото да
откаже или намали застрахователното обезщетение.
(14) В случай, че по застраховката е изплатено
обезщетение за щети на МПС, ЗАСТРАХОВАНИЯТ
има право да дозастрахова същото до размера на
изплатеното обезщетение, като заплати допълнителна
застрахователна премия и представи МПС за оглед
пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

в) талон за извършен оглед при застраховането;
г) свидетелство за регистрация на МПС;

е) писмено уведомление за настъпването на
застрахователното събитие;
(3) В случай на кражба или грабеж на МПС, освен
посочените
в
чл.12,
ал.2
документи,
ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя и:
а) всички ключове на МПС и дистанционните на
алармената
система,
посочени
в
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО;
б) постановление
от
органите
на
предварителното производство за спиране на
образуваното наказателно производство, в
случаите, в които същото е образувано;
в) документи, касаещи спецификата на
конкретния случай и имащи значение за
определяне на основателността и размера на
претенцията по щетата;
(4) Тежестта за
застрахователно
ЗАСТРАХОВАНИЯ.

доказване на настъпилото
събитие
пада
върху

(5) Огледът на щетите на МПС се извършва от
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
в
присъствието
на
ЗАСТРАХОВАНИЯ или негов представител.
(6) Оценката на щетите се извършва по
„експертна оценка” на база опис на щетите,
изготвен при огледа. Размерът на щетите се
остойностява
по
цени
за
части
на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(7) за МПС със застрахователна стойност 4000
лева един нормочос не може да надвишава 8 лв с
вкл. ДДС.
(8) за МПС със застрахователна стойност 3000
лева един нормочос не може да надвишава 6 лв с
вкл. ДДС,
(9) за МПС със застрахователна стойност 2000 и
3000 лева един нормочос не може да надвишава 5
лв с вкл. ДДС,
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ОБЩИ УСЛОВИЯ “КАСКО АНТИКРИЗА” НА МПС
(10) Размерът на обезщетението, включително
размерът на покритите разходи, не може да
надвишава размера на застрахователната сума на
МПС, както за всяка една щета поотделно, така и в
агрегат за целия срок на полицата.
(11) При настъпване на застрахователно събитие
и наличие на разлика между пазарната стойност и
определената в полицата застрахователна сума,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извърши
преоценка на застрахователната сума, към датата
на настъпване на събитието.
(12) Ако застрахователната сума е по-ниска от
действителната стойност на МПС, обезщетението
се
определя
съгласно
принципа
на
подзастраховането.
(13) Ако застрахователната сума е по-висока от
действителната стойност на МПС, отговорността на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не е в сила за горницата над
действителната стойност и той не дължи
обезщетения за нея, като запазва правата си върху
премията, освен ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е бил
добросъвестен.
(14) Изплащането на всяко обезщетение за
настъпила частична щета води до намаляване на
записаната в полицата застрахователна сума, като
след изчерпването й застрахователната полица се
прекратява.
(15) В случай на втора и следващи щети през
време на действие на застрахователната полица,
обезщетението се редуцира с коефициент, равен на
съотношението между намалената с изплатеното
обезщетение
и
записаната
в
полицата
застрахователна сума, т.е при подзастраховане.
ХІІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Чл.13. (1) Застрахователното
изплаща в лева.

обезщетение

се

(2) При намиране на МПС, за което вече е
изплатено обезщетение, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е
длъжен незабавно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
и да върне полученото застрахователно
обезщетение.
(3) При откриване на МПС след “кражба” или
“грабеж” на цялото МПС, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не
дължи обезщетение за кражба на отделни части,
детайли, възли и принадлежности в съответствие с
РАЗДЕЛ V от настоящите Общи условия.
(4) Ако през периода на ликвидация на щета
вследствие на рисковете „кражба” или „грабеж” на
цялото МПС, бъдат открити отделни части,
детайли, купе, рама, двигател и др.,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ извършва оценка на откритото
като:
а) в случай, че оценката на откритите отделни
части, детайли, купе, рама, двигател и др.
надвишават 40% от застрахователната сума по
полицата, застрахователното събитие не се счита
за “кражба” или „грабеж” на цяло МПС и
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение по
смисъла на РАЗДЕЛ V, чл.5, ал.2, букви от а) до ж)
и буква и).;
б) в случай, че оценката на откритите отделни
части, детайли, купе, рама, двигател и др. не
надвишава 40%, то стойността им се приспада от
полагащото се обезщетение, като същите остават
собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

(5) Тотална щета е налице, когато ремонтновъзстановителните разходи са 70 % и повече от
застрахователната сума на пострадалото МПС.
Увреденото
МПС
остава
собственост
на
ЗАСТРАХОВАНИЯ, като при установяване на запазени
части размерът на застрахователното обезщетение се
определя, като от застрахователната стойност се
приспадне размерът на запазените части, възли и
агрегати. В този случай, обезщетението се изплаща,
след представянето на документ, че МПС е бракувано.

(6) Обезщетение при тотална загуба на МПС под
митнически контрол се изплаща само след
представяне на доказателства, че митническият
контрол е отменен или след удържане на дължимите
митни сборове, с цел евентуалното им плащане от
страна на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД.
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окончателното
установяване
основателност и размер.

на

неговата

(2) Изявленията и обещанията на посредника при
сключване на застраховката не задължават
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(3) Настоящите Общи условия могат да бъдат
допълвани и/или изменяни с допълнителни
специални условия.
(4) Настоящите Общи условия са неразделна
част и важат и се тълкуват заедно със
застрахователната полица, клаузата по тази
полица, допълнителните условия, предложението
за сключване и списъците на МПС.
ХVІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(7) При тотална щета на МПС в резултат на
застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може
да замени погиналото МПС с друго.

ПОЖАР – поява на огън, който образува пламък
или жарава, възникнал на несъобразено за целта
огнище, или излязъл от него и в състояние да се
разпространява чрез собствена енергия.

(8) В случай, че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ избере да
замени погиналото МПС, той може да извърши замяна
само с МПС от същата марка, модел и в техническо
състояние, не по-лошо от това на застрахованото МПС
към момента на застрахователното събитие. Със
съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ, такава замяна може
да бъде направена и с друго МПС.

ЕКСПЛОЗИЯ - внезапно освобождаване на
енергия, предизвикано от стремежа на газове или
пари към разширение, при което се разкъсват
стените на съд или преносно съоръжение и
настъпва внезапно изравняване на налягането.

(9) Разходите, направени при прехвърлянето на
собствеността на автомобила, остават за сметка на
ЗАСТРАХОВАНИЯ.
(10 Ако към момента на застрахователното събитие
застрахованото МПС има валидна застраховка и в
друга застрахователна компания срещу един и същи
застрахователен риск, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи
такава част от размера на щетата, каквато част
представлява застрахователната сума по неговата
полица от общия сбор на застрахователните суми по
всички валидни застраховки.
ХІV. РЕГРЕС
Чл.14. (1) Ако щетата е виновно причинена от трети
лица, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ встъпва в правата на
ЗАСТРАХОВАНИЯ
срещу
тях
или
срещу
застрахователя им по застраховка Гражданска
отговорност, при условията на Кодекса за
застраховане, до размера на платеното обезщетение и
направените разходи.
(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да съдейства на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при упражняване на правата му
срещу третите лица.
(3) Отказът на ЗАСТРАХОВАНИЯ от правата му
срещу
трети
лица
няма
сила
спрямо
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
ХV. ДАВНОСТ И ПОДСЪДНОСТ
Чл.15. (1) Всички права, произтичащи по тази
застраховка, се погасяват с изтичане на 3 (три) години
от момента, в който вземането на увредените лица е
станало изискуемо.
(2) Всички спорове по настоящия договор се
уреждат съгласно българското законодателство.
ХVІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.16. (1) Правото за получаване на обезщетение
не може да бъде прехвърлено другиму преди

НАВОДНЕНИЕ – разливане на големи
количества вода вследствие на бързо топене на
сняг или лед, интензивни или с голяма
продължителност валежи, разливания на река при
повдигане на нивото на водата, скъсване на
бентове, язовирни стени и други мелиоративни
съоръжения.
СВЛИЧАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ – откъсване
и бавно движение от геоложки характер на земни
маси по склонове,както и откоси, които се откъсват
и движат под действието на тежестта си и на
повърхностно-течащи или подпочвени води; в
определението не се включват: свличания и
пропадания на земни пластове в минни
предприятия, подземни галерии, рудници, в
резултат на изкопни работи или други подобни в
резултат на човешка дейност; слягане на земни
пластове, както и свличания и пропадания в
резултат на свойствата на някои почви да се свиват
и набъбват при изменение на почвената влага.
СРУТВАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ – внезапно,
бързо и еднократно падане на големи земни или
скални маси от планински масиви или от брегове в
резултат на дълбоко изветряне на скалите,
отслабване на вътрешните им връзки и дълбоко
напукване; в определението не се включват
срутване в резултат на изкопни работи или други
подобни, в резултат на човешка дейност.
БУРЯ – движение на въздуха при скорост на
вятъра най-малко 15 метра в секунда, при което
щетите могат да са от непосредственото
въздействие на бурята или от носени от нея
предмети.
ПОРОЕН ДЪЖД – падане на големи количества
валежи за относително кратко време.
МЪЛНИЯ – съприкосновение между силно
наелектрезиран облак и земята с разрушително
действие
вследствие
висока
температура,
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електрическо напрежение и голяма сила на
електрически ток.
ГРАДУШКА – валеж от ледени късове с различна
големина.
ПЪТНО-ТРАНСПОРТНО ПРОИШЕСТВИЕ (ПТП)
– събитие, възникнало в процеса на движението на
пътно превозно средство и предизвикало
нараняване или смърт на хора, повреда на пътно
превозно средство, път, пътно съоръжение, товар
или други материални щети съгласно Закона за
движение по пътищата.

КРАЖБА – отнемане на чужда движима вещ от
владението на другиго без негово съгласие, с
намерение противозаконно присвояване (чл. 194, ал. 1
от Наказателния кодекс)

ОБСЕБВАНЕ – противозаконно присвояване на
чужда движима вещ, която дееца владее или пази.
Обсебване има и когато част от вещта принадлежи
на дееца (чл. 206, ал. 1 и 2, от Наказателния
кодекс).

КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ – кражба, извършена чрез
разрушаване, повреждане или подкопаване на
прегради, здраво направени за защита на лица или
имот (чл. 195, ал. 1, т.3 от Наказателния кодекс)
ГРАБЕЖ – отнемане на чужда движима вещ от
владението на другиго с намерение противозаконно
присвояване, като е употребена за това сила или
заплашване (чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс)
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Настоящите Общи условия са приети от Съвета
на директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД
и влизат в сила от 21.10.2013 г.
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