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Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg, представлява кратко обобщение и не е изчерпателен. Пълната Преддоговорна
и Договорна информация за продукта, включително детайли и специфики относно конкретни покрития, начин
на плащане и т.н. се намират в други предоставени на клиента документи, като например: Общи условия,
Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна застраховка, съгласно
действащото законодателство на Република България за всички лица, в качеството им на собственик,
ползвател, държател на моторно превозно средство, както и за всяко лице, което извършва фактически
действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание.

Какво покрива застраховката?
 Застраховката покрива отговорността
на застрахованите физически и
юридически лица за причинените
от тях на трети лица, в това число
пешеходци, велосипедисти и други
участници в движението по пътищата,
вреди вследствие на притежаването и/
или използването на моторно превозно
средство по време на движение или
престой.
Застрахователната сума (лимит
на отговорност) е съгласно
действащите разпоредби на Кодекса
на застраховането към датата на
възникване на застрахователно
събитие.

Какво не покрива застраховката?















Вреди, претърпени от виновния водач;
Вреди на имуществото на член на
семейството на застрахования;
Вреди на МПС, управлявано от виновния
водач;
Вреди от използването на
МПС в състезания, освен ако в
застрахователния договор не е уговорено
друго;
Вреди по време на акт на тероризъм или
война;
Вреди от превозването на материали
представляващи повишена опасност;
Екологични вреди;
Вреди, произтичащи от загуба или
унищожаване на пари, бижута и всякакви
видове документи;
Лихви и съдебни разноски;
Обезценка на увреденото имущество;
Глоби и други имуществени санкции за
виновния водач;
Възстановяване на плащания,
извършения от системата за държавно
социално подпомагане или здравно
осигуряване при или по повод на смърт
или телесни увреждания.

Има ли ограничения на покритието?
! Застраховката не покрива отговорността
на застрахования като превозвач на
товари.
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Къде съм покрит от застраховката?
 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.

Какви са задълженията ми?
• Да уведомите застрахователя в срок от 7 работни дни от узнаването за възникнало
застрахователно събитие;
• Да направите необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване на вредите,
причинени на имуществото;
• Незабавно да уведомите компетентните органи за контрол на движението по пътищата, когато
това е предвидено в нормативен акт;
• Да не напускате местопроизшествието до пристигане на компетентните органи – в предвидените
от закона случаи, освен в случаите на необходимост на оказване на спешна медицинска помощ в
лечебно заведение;
• Да не консумира алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигането на
компетентните органи – в предвидените от закона случаи.

Кога и как плащам?
При сключване на застраховката трябва да заплатите общата дължима сума (вкл. застрахователна
премия и данък) или първа разсрочена вноска от нея, в случай на разсрочено плащане. При уговорено
разсрочено плащане трябва да заплащате всяка следваща вноска най-късно на посочените в
Застрахователната полица падежи.
Плащането може да се извърши на каса, чрез банков превод или чрез интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg (само за полици на физически лица).

Кога започва и кога свършва покритието?
Застраховката се сключва за срок от една година и влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ
деня на сключването и (освен ако в полицата е уговорено друго) при условие, че е платена цялата
дължима или първа вноска от разсрочената застрахователна премия и изтича в 24:00 часа на деня,
посочен като неин краен срок. При неплащане на разсрочена вноска застраховката се прекратява
след изтичане на 15 дни от датата на падежа на вноската.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, при неплащане
на разсрочена вноска от застрахователната премия в 15 дневен срок от падежа и, както и при
отпадане на застрахователния интерес.

