
 

 
 

Застраховка „КАСКО“   
 

Информационен документ за застрахователен продукт 

Дружество: „ЗК България Иншуръс“ 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? 
По застраховка Каско на МПС е предназначена за всички видове МПС  на собственици и ползватели на моторни превозни 

средства (МСП) с български регистрационни номера.   

         Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

По тези Общи условия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива пълна загуба 

или частична щета на застрахованото МПС, причинени от рискове 

групирани в следните клаузи: 

 

КЛАУЗА “ЧАСТИЧНО КАСКО” 

✓ Природни бедствия (буря, градушка, наводнение и др.); 

✓ Пожар и експлозия от техническа неизправност или 

природни бедствия; 

✓ Пътно-транспортни произшествия (ПТП), вкл. увреждане в 

паркирано състояние от други превозни средства; 

✓ Случайно падане на летателни апарати или други тела 

върху МПС; 

✓ Увреждане на застрахованото МПС, в резултат на авария 

на водопроводни, канализационни, паропроводни или 

спринклерови инсталации в закрит гараж или паркинг, 

където то е било паркирано 

✓ Застрахователят покрива медицински разноски до лимит от 

1000 лева общо за всички пострадали лица в рамките на 

срока на покритие на застраховката (покритие „Здравна 

грижа“). Покритието се предоставя в случай на настъпване 

на ПТП, удостоверено с констативен протокол за ПТП с 

пострадали лица. 

 

КЛАУЗА „КРАЖБА НА МПС“  

✓ Кражба на цяло МПС; 

✓ Грабеж на цяло МПС; 

✓ Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за 

ползване. 

 

КЛАУЗА ”ПЪЛНО КАСКО”: 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ признава вреди от всички рискове, упоменати 

в КЛАУЗИ “ЧАСТИЧНО КАСКО” и „КРАЖБА НА МПС, с включване и 

на следните рискове: 

✓ Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно 

фабрично монтирано мултимедийно оборудване, 

включително аудио, видео и/или навигационно оборудване. 

✓ Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в 

механично или химично въздействие върху застрахованото 

МПС – удар с твърд предмет, счупване, надраскване, 

пробиване по МПС, преобръщане на МПС, заливане с бои 

или с химически активни вещества – киселини, основи и 

други, с изключение на увреждания на гумите на МПС 

✓ Умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия 

(взривяване) на МПС. 

 

Пълна информация можете да намерите в Общите условия 

на застраховката. 

 

  

 Земетресение и последици от него; 

 увреждане или унищожаване на гумите, джантите или 

емблеми, с изключение на случаите на ПТП и при 

експлоатация на специализирани МПС по 

предназначение; 

 управление на застрахованото МПС извън 

регламентираната пътна мрежа, в участъци с повишен 

риск от увреждане като тревни площи, пешеходни 

тротоари, велосипедни алеи, железопътни линии, 

планински, горски или черни пътища, ниви, канавки, 

наводнени участъци и др.  

 увреждания на части, агрегати, възли или детайли, 

монтирани след влизане в сила на застрахователния 

договор, ако същите не са представени за оглед от 

представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 

регламентираните в настоящите Общи условия 

случаи; 

  Други, подробно описани в Общите условия на  

застраховка Каско на МПС . 

 
 

Има ли ограничения по   

покритието? 
 

!действия или бездействия, извършени умишлено или при 

груба небрежност на  ЗАСТРАХОВАЩИЯ, ЗАСТРАХОВАНИЯ, 

член на неговото семейството, лице от домакинството му, 

негов служител, трето ползващо МПС лице, наемател, водач 

или превозваните с МПС лица; 

! не се покриват вреди в резултат на управление на МПС 

след употреба на алкохол или под въздействие на упойващо 

вещество при отказ от алкохолна проба; 

! когато застрахованото МПС е оставено незаключено и/или 

с незатворена врата и/или с отворен прозорец, капак и/или 

шибедах/гюрук и/или с неработеща/невключена или 

немонтирана сигнално-охранителната система или 

допълнителна система или устройство за защита, изискана от 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ като условие за покриване на тези рискове; 

!когато някои от заключващите устройства, свидетелството 

за регистрация на МПС – част І и/или документ за собственост 

са оставени в МПС или без необходимия контрол извън МПС . 

 

Пълна информация можете да намерите в Общите условия 

на застраховката. 
 



 

 

 

 

Къде съм покрит от застраховката? 
Покриват се събития, настъпили на територията на Република България и останалите държави – членки на 

Европейския съюз.  

 

 

 
 

     

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: 

- незабавно да уведоми всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, държавни органи (МВР, 

службите за пожарна безопасност и/или др.). 

- 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 7 (седем) дневно предизвестие.          

Пълна информация се съдържа в Общите условия на застраховката.  


