Общи условия по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”,
регламентирани в Кодекса за застраховане.
Обект на застраховане:
Гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за
причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с
притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят
съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е
настъпила вредата.
Застраховани лица:
1. Собственикът;
2. Ползвателят;
3. държателят на МПС за което е налице валидно сключен застрахователен
договор;
4. всяко лице, което ползва МПС на законно основание.
Изрично писмено пълномощно за водача не е необходимо.
Трети лица са всички увредени лица с изключение на лицето, което отговаря за
причинените вреди,.
Пострадало и увредено лице: Пострадало е лице, на което е причинена смърт или
което е претърпяло телесно увреждане от МПС. Увредено е лицето, включително
пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от МПС.
Територия на покритие:
1. Република България съгласно българския закон;
2. държава членка съгласно нейния закон;
3. трета държава, в изрично изброени в закона случаи.
Лица задължени да сключат задължителна застраховка „Гражданска отговорност”:
1. лицата, които притежават МПС, регистрирано на територията на Република
България, което не е спряно от движение;
2. лицата, които управляват МПС от трета държава при влизане на територията на
Република България, когато няма валидна за територията на Република
България застраховка.
Забрана за сключване на застраховка „Гражданска отговорност”
При наличието на вече сключена застраховка „Гражданска отговорност” за едно МПС,
застраховател няма право да сключва друга за същото МПС, ако застрахователните
периоди на двете застраховки изцяло или частично съвпадат.

Контрол за наличието на сключена застраховка
Осъществява се от органите на Министерство на вътрешните работи.
Удостоверяване на сключена застраховка „Гражданска отговорност”:
1. застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд;
2. сертификат "Зелена карта" – издава се заедно с полицата по застраховката без
допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни
услуги.
Срок на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може да бъде
определен като:
1. един застрахователен период, който е равен на една година;
2. до три застрахователни периода, като всеки един от тях е една година;
3. по-кратък срок, но не по-малко от 30 дни – в определени в закона случаи.
Застрахователна премия
При разсрочено плащане разсрочените вноски от застрахователната премия се плащат
в срока, уговорен в застрахователния договор.
Система „бонус-малус”. С новия Кодекс за застраховането законодателят въвежда
системата „бонус-малус” - терминът може да се преведе като ”отстъпка-надбавка”.
„Бонус” - отстъпка, се дава за безаварийно шофиране, а „малус” е надбавка за
количеството аварии, които водачът има към момента на сключването на
застрахователния договор.
При прекратяване на застрахователен договор застрахователят е длъжен да предаде
информация за прекратяването в Информационния център на Гаранционния фонд
едновременно с прекратяването.
Промяна на собствеността
При промяна на собствеността на застрахованото МПС договорът за застраховка
„Гражданска отговорност” не се прекратява. Прехвърлителят е длъжен да предаде на
приобретателя всички документи, удостоверяващи сключената застраховка
„Гражданска отговорност”. Прехвърлителят и приобретателят са длъжни да уведомят
писмено застрахователя в седем дневен срок за прехвърлянето на автомобила.
Лимит на отговорност
1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или
смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите
лица
2. за вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от
броя на увредените лица.
Застрахователно покритие:

1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или
смърт;
2. вредите, причинени на чуждо имущество;
3. пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от
увреждането;
4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция,
включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования;
5. лихвите за забава, за които застрахованият отговоря пред увредените лица.
Изключения от покритието:
1. вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
2. вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
3. вредите, причинени на МПС, управлявано от виновния водач, както и за
вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС;
4. други хипотези изрично изброени в закона.
Задължения на застрахования при настъпване на застрахователно събитие:
1. да направи необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване
вредите, причинени на имущество;
2. незабавно да уведоми компетентните органи за контрол на движението по
пътищата, когато това е предвидено в нормативен акт;
3. да уведоми своя застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“;
4. да не напуска местопроизшествието до пристигане на компетентните органи,
освен при необходимост от оказването на спешна медицинска помощ в лечебно
заведение;
5. да не консумира алкохол и други упойващи или наркотични вещества до
пристигане на компетентните органи.
6. да предостави на увреденото лице данните, необходими за предявяване на
претенция пред застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“
7. други задължения, посочени в закона.
Срокът за окончателно произнасяне по претенция по застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите не може да е по-дълъг от три месеца от нейното
предявяване пред застрахователя, или пред неговия представител за уреждане на
претенции.
В този срок лицето, пред което е предявена претенцията, трябва да:
1. определи и изплати размера на обезщетението, или
2. даде мотивиран отговор по предявените претенции, когато
а. отказва плащане, или
б. основанието на претенцията не е било напълно установено, или
в. размерът на вредите не е бил напълно установен
Задължения на увреденото лице при настъпване на застрахователно събитие

1. Увреденото лице, което желае да получи застрахователно обезщетение е длъжно
да отправи писмена застрахователна претенция към застрахователя освен в
случаите, когато застрахователят по имуществена застраховка на увреденото лице е
встъпил в неговите права и следва той да предяви претенция. Лицето е длъжно с
предявяване на претенцията да предостави пълни и точни данни на банкова
сметка, по която застрахователя да извърши плащане.
2. Увреденото лице е длъжно да представи на застрахователя по застраховка
„Гражданска отговорност“ на виновния водач документите, с които разполага и
които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му
съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и
размера на вредите.
3. Увреденото лице може да предяви претенцията си за плащане пред съда само ако
застрахователят не е платил в срок, откаже да плати обезщетение или ако
увреденото лице не е съгласно с размера на определеното или изплатеното
обезщетение.

