
„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и 
притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали 
Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни 
компании (IVASS) в Италия. 

 

 

Автомобилно застраховане 
Информационен документ за застрахователен продукт 

 
Дружество:                                               Продукт: „Гражданска отговорност” на автомобилистите  
„Дженерали Застраховане” АД  
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г. 

 
[Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Моля, 
имайте предвид, че изчерпателна преддоговорна и договорна информация за настоящата застраховка можете да откриете в пълната 
документация към застраховката] 

 

Какъв е този вид застраховка? 
Задължителна застраховка „Гражданската отговорност” на автомобилистите, съгласно Кодекса за застраховането. 
 

 

 

Какво покрива застраховката? 

 Отговорността на физически и юридически лица 
за причинените от тях на трети лица имуществени и 
неимуществени вреди, свързани с притежаването 
и/или използването на моторни превозни средства, 
за които застрахованите отговарят съгласно 
българското законодателство или 
законодателството на държавата, в която е 
настъпила вредата. 

 

 

! Вреди, причинени при използването на 
моторно превозно средство за участие в 
състезания, при условие че спазването на 
правилата за движение по пътищата не е 
задължително за участниците в състезанието и 
ако не е уговорено друго в застрахователния 
договор; 

! Вреди, причинени при използване на 
моторното превозно средство по време на акт на 
тероризъм или война, при условие че 
увреждането на третите лица е в непосредствена 
връзка с такъв акт; 

! Вреди, причинени от моторно превозно 
средство, превозващо ядрени или други 
радиоактивни материали, както и химически или 
други материали, представляващи повишена 
опасност; 

! Екологични вреди, представляващи 
заразяване или замърсяване на околната среда 
съгласно Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети; 

! Вреди, произтичащи от загуба или 
унищожаване на пари, бижута, ценни 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; 

! Глоби и други имуществени санкции за 
виновния водач във връзка със 
застрахователното събитие. 

   
 

 

Какво не покрива застраховката? 
Отговорност при управляване на следните видове 
превозни средства: 

 Релсовите превозни средства, с изключение на 
трамваите; 

 Самоходна техника по смисъла на § 1, т. 12 от 
допълнителните разпоредби на Закона за регистрация 
и контрол на земеделската и горската техника с 
мощност на двигателя до 10 kW; 

 Ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по 
Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни 
превозни средства и техните ремаркета. 

 

 

 

 

Има ли ограничения на покритието? 
Застраховката не покрива: 

! Вреди, претърпени от виновния водач на моторното 
превозно средство; 

! Вреди, причинени на имуществото на член на 
семейството на застрахования; 

! Вреди, причинени на моторното превозно средство, 
управлявано от виновния водач, както и за вредите, 
нанесени на имущество, превозвано с това моторно 
превозно средство; 

! Лихви и съдебни разноски; 

! Обезценка на увреденото имущество; 

 
 

 

Какво е териториалното покритие? 
 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 настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен: 

 да направи необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване вредите, причинени на имущество; 

 незабавно да уведоми компетентните органи за контрол на движението по пътищата, когато това е предвидено в 
нормативен акт; 

 да изпълнява задълженията си по чл. 430 от КЗ за уведомяване на своя застраховател по застраховка "Гражданска 
отговорност" на автомобилистите; 

 да не напуска местопроизшествието до пристигане на компетентните органи - в предвидените от закона случаи, 
освен в случаите на необходимост от оказването на спешна медицинска помощ в лечебно заведение; 

 да не консумира алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи ; 

 да предостави на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция пред застрахователя по 
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите; 
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 да посочи подробно обстоятелствата относно събитието и да оказва впоследствие съдействие, по време на 
провеждане на проучване от страна на застрахователя по повод на това събитие; 

 да уведомява писмено своя застраховател по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за 
следните факти и обстоятелства: 

o има ли срещу него наказателни или административни процедури във връзка с настъпилото 
застрахователно събитие и на каква фаза са тези процедури; 

o увредените лица упражнили ли са свои права да искат обезщетение от трети лица или органи, ако 
застрахованият е узнал за такива обстоятелства. 

 
 

 

Кога и как да платя? 
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено разсрочено плащане 
- на датите, посочени в застрахователната полица. 

 
 

 

Кога започва и свършва покритието? 

Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата, при 
условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане. Застрахователното 
покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край или в момента на предсрочно прекратяване на 
застраховката. 

 
 

 

Как мога да прекратя договора? 

Поради задължителния характер на застраховката прекратяване е възможно само в следните случаи: 

 При смяна на собственост на МПС - застраховката не се прекратява автоматично. Продавачът и купувачът на МПС-
то трябва да уведомят Застрахователя за извършване на смяната на собствеността в 7 дневен срок. Новия 
собственик на МПС има право едностранно да прекрати договора без да посочва основания за това; 

 При сключване на застрахователен договор за срок по-дълъг от 1 година, в случай че Застрахователят увеличи 
застрахователната премия за следващ застрахователен период поради увеличаване на риска, застраховащият има 
право да прекрати без неустойки или други разходи застрахователния договор, като прекратяването влиза в сила 
от края на текущия застрахователен период. 

 

 
 
 


