Застраховка каско

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

Продукт:

Каско Избор

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

Какъв е този вид застраховка?
Застрахователна полица „Каско Избор” е предназначена за застраховка на леки автомобили с дължина до 7 м и височина до 3 м,
включително и регистрация N1 или лекотоварен четириколесен ван с товароносимост до 1.5 тона, или пътнически ван с до 8+1
места, снабдени с български държавни регистрационни номера и предназначени за движение по републиканската пътна мрежа.

Какво покрива
застраховката?
Пожар и експлозия;
буря, ураган, удар от
мълния, градушка,
наводнение, свличане или срутване на
земни пластове, падащи
предмети,
дървета и клони
вследствие на природни бедствия;
тежест при естествено натрупване на
сняг;
пътнотранспортно
произшествие (ПТП);
увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние;
злоумишлени действия на трети лица;
кражба или грабеж
на МПС;
палеж или взривяване;
кражба или грабеж
на вещи, транспортирани в МПС с лимит
до 500 лв.;
безплатно застрахователно покритие
„Помощ на пътя“ в
случай на обездвижване при застрахователно събитие 24
часа/7 дни в седмицата за МПС.
Срещу заплащане Застрахователят предлага допълнително покритие „Помощ на пътя“ при
обездвижване в случай на техническа повреда и/или експлоатация на МПС.
Застрахователната сума е лимит
на отговорност на Застрахователя
за срока на застраховката.

Какво не покрива застраховката?
Кражба на дистроник/ци; огледало/а (освен ако не се намира в пътническия
салон на МПС); джанта/и; гума/и; акумулаторни батерии; елементи от светлинната уредба (фарове,стопове, мигачи); брони; електронен управляващ блок
(освен ако не се намира в пътническия салон на МПС); бордови компютър (освен ако не се намира в пътническия салон на МПС); лайсна/и; емблема/и; камери; антени; тасове; парктроник/ци;
МПС със специален режим на движение; МПС използвани за превоз на пари
и ценности и/или охранителна дейност; МПС, отдадени под наем, лизинг или
използвани за рент-а-кар услуги; МПС, използвани за таксиметрова дейност;
МПС с десен волан и кабриолети; МПС използвани за обучение, участие в
състезания, изпитания, тренировки; мотори и мотопеди; всички видове ремаркета; микробуси над 8+1 места и товарни автомобили с товароносимост
над 1.5 тона; товарни автомобили, автобуси и влекачи; селскостопански и
строителни машини;
загуба и повреда по МПС вследствие на движение на МПС извън обичайни
пътища; по наводнени пътища или територии; по затворени, забранени за
движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци;
повреди на двигателя вследствие засмукване на вода и/или кал (хидравличен
удар); замръзване на течност в охладителната система на МПС;
Подробна информация за изключенията може да бъде намерена в раздел Х. Общи изключения на общите условия по застраховката.

Има ли ограничения на покритието?
!

Щети причинение от умишлени или причинени с груба небрежност действия
на Застрахования, на членовете на неговото семейство или упълномощения
водач;
! извършване на умишлено престъпление със застрахованото МПС;
! вреди в резултат на управление на МПС след употреба от страна на водача
на алкохол над определена концентрация, поставяне под въздействие на
упойващо вещество или отказ от алкохолна проба при пътнотранспортно
произшествие (ПТП);
! при вреди в резултат на незаключване на МПС, оставянето му с ключ на запалването, оставянето му с отворени прозорци, увредени заключващи (невъзстановени) заключващи механизми на МПС, Застрахователят има право
да откаже изплащането на обезщетение;
! ако при кражба Застрахован - юридическо лице не представи част I на свидетелството за регистрация (когато свидетелството за регистрация се състои
от две части), Застрахователят има право да откаже плащането на застрахователно обезщетение;
! ако при кражба Застрахован - физическо лице не представи част IІ на свидетелството за регистрация (когато свидетелството за регистрация се състои
от две части), Застрахователят намалява застрахователното обезщетение с
30% (тридесет процента);
! ако при кражба Застрахован - юридическо лице или търговец по занятие, не
представи част IІ на свидетелството за регистрация (когато свидетелството
за регистрация се състои от две части), Застрахователят намалява застрахователното обезщетение с 50% (петдесет процента).
Подробна информация за ограниченията на покритието може да бъде намерена раздел
Х. Общи изключения на общите условия по застраховката.

Къде съм покрит от застраховката?
Покритието Ви по застраховката е валидно за територията на Република България, останалите държави - членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта“,
както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна
гора и Република Турция, освен ако не е договорено друго.

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.
Да уведомите Застрахователя за всяко новонастъпило обстоятелство или промяна на обстоятелствата вписани
в застрахователния договор от значение за риска (вкл. промяна на адрес, наличие на друг застрахователен договор).
Да поддържате застрахованото МПС в добро състояние, да спазвате техническите и технологичните правила за
експлоатация на производителя, да предприемате всички обичайни и разумни предохранителни мерки за избягванезагубата или повредата на застрахованото МПС, в това число да не оставяте в застрахованото ППС регистрационни свидетелства Част I и II, както и да спазвате направените от застрахователя и компетентните
органи предписания за отстраняване на източниците на опасност.
Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и
по време на нейното действие.
Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото МПС на трето лице, не по-късно от
7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.
Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.
При настъпване на застрахователно събитие незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана
и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването, а в
случай на кражба срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узнаването.
Да представите изисканите документи за установяване на основателността и размера на претенцията.

Кога и как плащам?
Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на застрахователната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при сключване на договора. Застрахователната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната
премия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. 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 14(четиринадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя.

