
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: Каско „Комфорт Плюс“ 
 
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? 
Доброволна застраховка на сухопътни превозни средства. 
 
 

         Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 
 
Покрити рискове 

 

���� Пожар и/или експлозия; 

���� Природни бедствия - буря, ураган, удар от 
мълния, градушка, проливен дъжд, морски 
вълни, падане върху МПС на снежна маса 
или ледени късове, свличане или срутване 
на земни пластове, падане върху МПС на 
твърди тела и предмети, наводнение, 
падащи дървета и клони вследствие 
природни бедствия; 

���� Увреждане и/или счупване на стъкла 
/предно, задно или странични/ на МПС ; 

���� Пътно-транспортно произшествие (ПТП) – 
1събитие за срока на застраховката; 

���� Кражба на цяло МПС; 

���� Грабеж на цяло МПС.. 
 

По застраховка „Комфорт плюс“ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА е по избор на 
клиента между 2000 лв., 4000 лв. или 6000 лв. 

 

 

  Щети на МПС, застраховани без оглед. 
 Увреждания предшестващи застрахователния договор,  
 Увреждания, за които веднъж е изплатено обезщетение. 
 Косвени вреди. 
 Законово задържане или конфискация на МПС. 
 Събития, неудостоверени с  документ, 

 
Пълна информация можете да намерите в Общите условия 
на застраховката. 

 

Има ли ограничения на 

покритието? 
 За срока на валидност на застрахователната полица, се 
покрива само едно единствено събитие по риска ПТП. 

 Управление от неправоспособно лице или при 
противоправни действия. Управление на МПС под 
въздействието на алкохол или упойващи вещества. 

 Управление на МПС, което е: спряно от движение; без 
охладителна течност и/или масло; използвано за 
обучение, таксиметрова дейност, спортна дейност, извън 
пътната мрежа; използвано при товаро-разтоварни 
действия, неправилно подреждане или укрепване на 
превозния товар, неправилно транспортиране или 
принудително репатриране; Неспазване на технически  
и/или противопожарни правила за експлоатация или 
ремонт на МПС, както и правилата за охрана.  

 Умишлен палеж или взрив. Увреждане: от взривоопасни и 
леснозапалими вещества, намиращи се в МПС; при 
проникване или засмукване на вода, кал и др.; при 
самопотегляне на МПС; вследствие на замръзване на 
вода или охладителна течност; в салона на открити МПС, 
от градушка или проливен дъжд; в резултат на 
неизправна и без валиден ГТП газова или метанова 
уредба. в резултат на изхабяване на отделни части и 
възли, некачествен ремонт, конструктивен дефект, скрита 
неизправност или естествено износване. Кражба на 
отделни детайли, възли, агрегати.  

 Користна цел, инсценирано застрахователно събитие, 
умишлени действия или бездействия, или със съгласието 
на застрахования. Представени неверни данни за МПС. 
Противозаконно отнемане на МПС извън територията на 
Р. България. 

 Военни действия, размирици, граждански вълнения, 
въстания, преврат, стачки и локаут, конфискация, 
терористични актове. 

 Радиоактивни продукти и замърсяване от тях, атомни или 
ядрени експлозии и последиците от тях. 

 Земетресение и/или последиците от него. 
 
Пълна информация можете да намерите в Общите 
условия на застраховката 



 

  
Какво е териториалното покритие на моята застраховка? 

���� Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република 
България. 

 
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 

Да вземете мерки за предпазване на застрахованото МПС от вреди. Да полагате грижата на добър стопанин за 
застрахованото имущество през периода на застрахователното покритие. 

Да допускате Застрахователя да Ви бъде извършен преглед и оглед на МПС.  

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 промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, трябва да 
уведомите незабавно Застрахователя. 

• При застрахователно събитие 

При настъпило застрахователно събитие да представите поисканите документи, свързани с установяване на 
събитието и размера на вредите, да предприемете всички необходими мерки за ограничаване или намаляване 
размера на щетите и да следвате указанията на Застрахователя/представител на Застрахователя, дадени Ви 
непосредствено след събитието, на дежурните телефони посочени в застрахователния договор на обслужващия 
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР. 

Да осигурите правото на застрахователя за регрес, като предоставите необходимата информация и съдействие. 

Да уведомите Застрахователя ако имате действаща друга застраховка, която покрива същите рискове на 
застрахования обект. 

 
 

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?  

Периодът на застрахователното покритие е 1 (една) година. Началото на покритие е датата на плащане на 
Общата дължима сума/Първата разсрочена вноска от нея. Краят на застрахователното покритие е денят на 
съответния месец на съответната година, през който изтича периодът на застрахователното покритие.  

Периодът на застрахователното покритие може да се промени или предсрочно прекрати в съответствие с Общите 
условия на застраховката. 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?  
Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор без неустойки или други разноски с писмено 
предизвестие, изпратено до застрахователя в срока, съгласно Общите условия, като прекратяването влиза в сила 
от края на текущия застрахователен период. Други възможности за прекратяване са посочени в Общите условия 
по продукта, като е възможно при тях да са дължими неустойки от Ваша страна. 


