АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА

Име на клиент: ………………………………………………………………
Желая да застраховам
☒ МПС
☐ имущество
☐ пътуване
☐ здраве и обща злополука

Застрахователна
сума/лимит на отговорност

Покритие
Застраховка „Гражданска
отговорност“ на
автомобилистите
Застраховка „Злополука на
лицата в превозните средства“
Пожар и/или експлозия

Оптимална
комбинирана
защита

Оптимална
Каско
защита

Максимална
Каско
защита
До
действителната
стойност на МПС


съгласно
КЗ

до 8000 лв.

до 6000 лв.







ПАКЕТ
"СОЛО"

ПАКЕТ
"КОМФОРТ"

КАСКО
"КОМФОРТ
ПЛЮС"

КАСКО
"ПРЕСТИЖ"





O





















до 1 събитие 


до 1 събитие









Допълнителна
защита
до 25 000 лв.
/
25 000 евро




Природни бедствия
Увреждане /счупване на стъкла
на МПС
Пътно-транспортно
произшествие
Кражба или грабеж на цяло
МПС
Злоумишлени действия на трети
лица
Транспортиране на МПС
вследствие на ПТП

"АВТО
АСИСТАНС"
/„А“ и „Б“/

Допълнителна
защита
Съгласно ОУ
Товарни МПС до
8 г., над 3.5 т.
общо тегло и
само с Каско
„Престиж“

"АВТО
АСИСТАНС"
/“Т“/




Удар на паркинг от друго МПС





O

























Кражба на застрахована,
допълнително монтирана аудио
техника
Покритие извън територията на
Република България

O


Транспортиране при техническа
неизправност (за МПС до 12 г.)
Ремонт на пътя при ПТП или при
техническа повреда,
включително липса на гориво
Репатриране на Застрахования
Разходи за настаняване
Медицинско транспортиране
Репатриране в случай на
внезапна смърт
Прибиране на дете/деца до 16
г. останало/и без надзор









Изоставяне на МПС/
Прекратяване на регистрация



Доставка на резервни части



Правна помощ – ако вследствие
ПТП, водачът е подведен под
юридическа отговорност



Отключване, транспортиране,
поръчване на дубликат на ключ





Заместващ водач при избрано
покритие извън територията на
Р. България








Връщане на пътя и и изтегляне





Безопасно съхранение







О - покритие по избор на клиента

Допълнителна информация за горепосочените продукти можете да намерите в Стандартизирания информационен
документ и Общите условия по всеки продукт.

Дата: …………………………………

Подпис: …………………………

„Групама Застраховане” ЕАД
Р. България, София 1124, бул. „Цариградско шосе” 47А, бл.В, ет.3, тел.: 02/9158888, факс: 02/9158899, e-mail: info@groupama.bg
Разрешение за застрахователна дейност № 01-ОЗ/05.05.2005 г. от КФН, ЕИК: 131421443

ПОДПИС НА КЛИЕНТ

ВАШИЯТ ИЗБОР НА ПРОДУКТ

 - включено покритие

КОПИЕ ЗА КЛИЕНТА

(а) Леки МПС или товарни с
товароносимост до 1.5 т.
(б) други МПС извън тези по
(а)

Основна
защита

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА

Име на клиент: ………………………………………………………………
Желая да застраховам
☒ МПС
☐ имущество
☐ пътуване
☐ здраве и обща злополука

(а) Леки МПС или товарни с
товароносимост до 1.5 т.
(б) други МПС извън тези по
(а)
Покритие
Застраховка „Гражданска
отговорност“ на
автомобилистите
Застраховка „Злополука на
лицата в превозните средства“
Пожар и/или експлозия

Оптимална
комбинирана
защита

Оптимална
Каско
защита

Максимална
Каско
защита
До
действителната
стойност на МПС


съгласно
КЗ

до 8000 лв.

до 6000 лв.







ПАКЕТ
"СОЛО"

ПАКЕТ
"КОМФОРТ"

КАСКО
"КОМФОРТ
ПЛЮС"

КАСКО
"ПРЕСТИЖ"





O





















до 1 събитие 


до 1 събитие









Допълнителна
защита

Допълнителна
защита

до 25 000 лв.
/
25 000 евро


Съгласно ОУ

"АВТО
АСИСТАНС"
/„А“ и „Б“/

"АВТО
АСИСТАНС"
/“Т“/



Природни бедствия
Увреждане /счупване на стъкла
на МПС
Пътно-транспортно
произшествие
Кражба или грабеж на цяло
МПС
Злоумишлени действия на трети
лица
Транспортиране на МПС
вследствие на ПТП

Товарни МПС до
8 г., над 3.5 т.
общо тегло и
само с Каско
„Престиж“




Удар на паркинг от друго МПС





O

























Кражба на застрахована,
допълнително монтирана аудио
техника
Покритие извън територията на
Република България

O


Транспортиране при техническа
неизправност (за МПС до 12 г.)
Ремонт на пътя при ПТП или при
техническа повреда,
включително липса на гориво
Репатриране на Застрахования
Разходи за настаняване
Медицинско транспортиране
Репатриране в случай на
внезапна смърт
Прибиране на дете/деца до 16
г. останало/и без надзор









Изоставяне на МПС/
Прекратяване на регистрация



Доставка на резервни части



Правна помощ – ако вследствие
ПТП, водачът е подведен под
юридическа отговорност



Отключване, транспортиране,
поръчване на дубликат на ключ





Заместващ водач при избрано
покритие извън територията на
Р. България












Безопасно съхранение





ВАШИЯТ ИЗБОР НА ПРОДУКТ


О - покритие по избор на клиента

Допълнителна информация за горепосочените продукти можете да намерите в Стандартизирания информационен
документ и Общите условия по всеки продукт.

Дата: …………………………………

Подпис: …………………………

ПОДПИС НА КЛИЕНТ

Връщане на пътя и и изтегляне

 - включено покритие

КОПИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застрахователна
сума/лимит на отговорност

Основна
защита

