Застраховка „КАСКО GOLD“
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „ЗК България Иншурънс“ АД, Република България

Продукт: Застраховка Каско на МПС

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита
специфичните Ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в преддоговорната документация и
Общите условия и Специалните условия на застраховката.

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Каско Gold” е предназначена за всички видове МПС на собственици и ползватели на МСП с български
регистрационни номера и покрива пълна или частична загуба на застрахованото превозно средство.

Какво покрива застраховката?
По тези Общи условия Застрахователят покрива пълна
загуба или частична щета на застрахованото МПС,
причинени от рискове групирани в следните клаузи:
КЛАУЗА 1: „SMART“

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Пожар и природни бедствия.
Експлозия на МПС по време на експлоатация или престой.
Увреждане на МПС в паркирано състояние.
Tранспортни разходи за репатриране.
Разходи за отговорно пазене .
Разходи за почистване на вътрешността на купето.

КЛАУЗА 2: "COMFORT"
Покритието по Клауза 1, включително

✓
✓
✓
✓

Пътнотранспортно произшествие

✓

Кражба, кражба чрез взлом или грабеж на допълнително
монтирано стационарно оборудване.

Злоумишлени действия на трети лица
Умишлен палеж или взривяване.

✓

Щети и липси на намерено и върнато на собственика
противозаконно отнето МПС

✓
✓

Зареждане на грешно гориво от служител на бензиностанция.

✓

„Здравна грижа“ - необходимост от ползването на медицински
услуги от страна на водача или пътниците в резултат на ПТП

Щети, нанесени на МПС вследствие използване на услуга
„Автомивка“, както и при извършен некачествен ремонт.

КЛАУЗА 4: „КРАЖБА И ГРАБЕЖ НА ЦЯЛО МПС“
Кражба или грабеж на МПС.
Щети и липси на намерено и върнато на собственика
противозаконно отнето МПС.

КЛАУЗА 5: „Мотоциклети без ATV“

✓
✓

Земетресение и последици от него;
Кражба на колела, джанти, гуми и тасове;
катализатори, гърнета, филтри; волани, табла с
уреди, странични огледала; фарове, стопове,
мигачи, фарове за мъгла и др.
Застрахователят не изплаща застрахователно
обезщетение, ако загубите и повредите по
МПС са 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.
Други, подробно описани в Общите условия на
застраховката.

Кражба, грабеж и противозаконно отнемане на МПС с
цел ползване.

КЛАУЗА 3: „PREMIUM“
Покритието по Клауза 2, включително:

✓
✓

Какво не покрива застраховката?

Увреждане в резултат на ПТП с друго МПС.
Здравна грижа при пострадал водач или пътник на
застрахования мотоциклет в резултат на ПТП

КЛАУЗА 6: „Покритие за събития, настъпили в чужбина“
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Има ли ограничения по
покритието?
! Не се покриват вреди, причинени от умишлени или с
груба небрежност действия на Застрахования, на
членовете на неговото семейство или упълномощен
водач;
! не се покриват вреди в резултат на управление на
МПС след употреба на алкохол или под въздействие на
упойващо вещество, както и при отказ или виновно
отклоняване от алкохолна проба;
! не се покрива кражба при незаключване на МПС,
оставянето му с ключ на запалването, с отворени
прозорци, със свален таван (в случай че е кабриолет),
оставянето му с неизправна, невключена, неактивна
или демонтирана алармена система, или
имобилайзър на МПС, или системата за активно
проследяване, оставянето на транспондера на
имобилайзъра в МПС;
! 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.
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Къде съм покрит от застраховката?
Покриват се събития, настъпили на територията на Република България, територията на държавите членки на
Европейската икономическа общност, както и на територията на държавите извън общността, членки на
международното споразумение „Зелена карта”.

Какви са задълженията ми?
─ При подписване на договора:
- при сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените за риска
обстоятелства, които са ми известни и за които Застрахователят е поставил писмен въпрос.
- да заплатя застрахователната премия.
─ По време на действие на договора:
- да уведомя Застрахователя при промяна на обстоятелствата от значение за риска;
- в случай на промяна на посочения в застрахователната полица адрес, незабавно да уведомя
Застрахователя.
- да поддържам застрахованото МПС в добро състояние, да спазвам техническите и технологичните правила
за експлоатация на производителя, да предприема всички обичайни и разумни предохранителни мерки за
избягване загубата или повредата на застрахованото МПС, както и да спазвам направените от
Застрахователя и компетентните органи предписания за отстраняване на източниците на опасност.
- да уведомя писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото МПС на трето лице, не по-късно от
7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.
─ При настъпване на застрахователно събитие:
- да уведомя незабавно компетентните органи на противопожарната охрана и/или полицията.
- да уведомя в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването, а в случай на събитие по риск
„Кражба“ да уведомя писмено компетентните органи и Застрахователя в срок до 24 (двадесет и четири) часа
от узнаване за събитието.
- да представя поисканите ми документи, свързани с установяване на причините и обстоятелствата за
настъпване на събитието, основанието и размера на претенцията ми за изплащане на застрахователно
обезщетение.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор трябва да заплатя посочената в него сума 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. Плащането може да бъде
извършено по електронен или банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Началото и края на застрахователното покритие са посочени в застрахователната полица във формат – ден,
месец, година. Срокът на застраховката е една година или по-дълъг, ако е договорен между страните.
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?
Като заявя писмено желанието си затова пред Застрахователя с 15 (петнадесет) дневно предизвестие.
Пълна информация се съдържа в Общите условия на застраховката.

