Автомобилно Застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с
Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 1-ОЗ/05.05.2005 г. на КФН
Продукт: Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
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 договорната и преддоговорната
документация.

Какъв е видът на застраховката?
Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

Какво покрива
застраховката?

Задължителната застраховка
"Гражданска отговорност" на
автомобилистите



Причинените
от
застрахованите
физически и юридически лица 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.

Какво не покрива застраховката?
Вредите, претърпени от виновния водач на МПС;
Вреди, причинени на имуществото на член на семейството на
застрахования;
Вреди, причинени на МПС, управлявано от виновния водач,
както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това
МПС;
Вредите, причинени при използването на МПС за участие в
състезания, при условие че спазването на правилата за
движение по пътищата не е било задължително за участниците в
състезанието и ако не е било уговорено друго в застр. договор;
Вредите, причинени при използване на МПС по време на акт на
тероризъм или война, при условие че увреждането на третите
лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
Вредите, причинени от МПС, превозващо ядрени или други
радиоактивни материали, химически или други материали,
представляващи повишена опасност; екологични вреди,
представляващи заразяване или замърсяване на околната среда
съгласно Закона ЗОПОЕЩ;
Вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на финансови
книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други
подобни колекции;
Възстановяване на плащания, извършени от системата на
държавното социално или здравно осигуряване при или по повод
смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно
събитие; лихви и съдебни разноски, освен в случаите
предвидени в КЗ;
Обезценка на увреденото имущество; глоби и други
имуществени санкции за виновния водач във връзка със
застрахователното събитие.
Пълна информация
Застраховането.
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Има ли ограничения на покритието?
Пълна информация
Застраховането.
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Какво е териториалното покритие на моята застраховка?


По задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите - територията на Република
България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта",
както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на
пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което
да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок,
когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Какви са моите задължения?
•
При подписване на договора
При сключване на застрахователния договор Вие трябва да обявите точно и изчерпателно съществените за риска
обстоятелства, които са Ви известни и за които Застрахователя изрично и писмено Ви е поставил въпрос.
• По време на договора
При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, трябва да уведомите
незабавно Застрахователя.
Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие;
Да предоставите необходимите в случай на настъпване на застрахователно събитие;
Да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване на
застрахователно събитие, покрито по застрахователната полица.
Да спазвате стриктно предписанията на Застрахователя и на компетентните държавни органи за отстраняване
източниците на опасност за вреди и да допускате Застрахователят да прави проверки.
• При застрахователно събитие
Да направите необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване вредите, причинени на имущество;
Незабавно да уведомите компетентните органи, когато това е предвидено в нормативен акт;
Да уведомите застрахователя за настъпилото събитие, както и да посочите подробно обстоятелствата относно това
събитие, и да оказвате в последствие съдействие по време на провеждане на проучване от страна на застрахователя
по повод на това събитие;
Да не напускате местопроизшествието до пристигане на компетентните органи в предвидените от закона случаи освен
в случаите на необходимост от оказване на спешна медицинска помощ в лечебното заведение;
Да не консумирате алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи;
Да предоставите на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция пред застрахователя по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилстите;
Да уведомите писмено застрахователя в случай, че срещу вас има наказателни или административни процедури във
връзка с настъпилото събитие.

Кога и как трябва да заплатя?
При сключване на застрахователния договор трябва да заплатите Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна
премия, данъци, такси и др.под.) или първата разсрочена вноска от нея в договорения размер и срок. При договорено
разсрочено плащане трябва да заплащате всяка следваща вноска до или на съответната дата на падежа, договорен в
застрахователната полица.
Общата дължима сума, както и всяка разсрочена вноска можете да заплатите: в офисите на Групама – в брой и чрез
АТМ, при Вашия застрахователен посредник, в офисите на всички застрахователни брокери – партньори на Групама; в
над 350 клона на „Банка ДСК“ ЕАД в цялата страна, в реално време, посредством онлайн платформа ДСК Директ, при
доставка чрез куриер - с наложен платеж или безкасово по следната банкова сметка в лева: „Банка ДСК“ ЕАД, IBAN
BG57STSA93000010592240, с посочено основание за плащане – номер на застрахователната полица. В случай, че
плащането се извършва по банков път (безкасово), може да дължите допълнителни такси за банковия превод, по
тарифа на банката!

Кога започва и кога свършва покритието?
Покритието започва в деня и часа, посочен за начало в застрахователната полица.
Покритието завършва в деня и часа, посочен за край в застрахователната полица.
При условие че не заплатите поредната дължима разсрочена вноска до 15 (петнадесет) дни от датата на падежа
застраховката се прекратява автоматично от 00.00 часа на 16 (шестнадесетия) ден от датата на падежа на
разсрочената вноска.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да прекратите след влизането му в сила, като изпратите писмено предизвестие до
застрахователя, в случай на настъпване на някое от следните обстоятелства:
•

Промяна в собствеността на посоченото в полицата МПС

•

Бракуване не МПС

•

МПС е противозаконно отнето

•

МПС е спряно от движение

