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Застраховка “Автокаско”  

 

 

 
 

Информационен документ за  за страхователен продукт 

Продукт: Застраховка „Каско на сухопътни превозни  
                      средства без релсови превозни средства” 
  

Дружество: ЗК „Лев Инс” АД  
Лиценз № 98/06.01.2000 г.  
Адрес: Република България, гр. София 1407, бул. „Черни връх” №51Д 

 

Настоящият информационен документ съдържа и представя в обобщен вид най-важната информация и условията на продукта. Той не 
отразява индивидуалните условия и договорености по Вашия застрахователен договор. Пълната пред договорна и договорна 
информация за застраховка „Каско" се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор и останалите приложения към него 
(Общи условия, Предложение, Добавък).  

Какъв е този вид застраховка?  
Доброволна застраховка за МПС, собственост на физически или юридически лица – автомобили, мотоциклети, мотопеди, едро габаритна 
селскостопанска и строителна техника и прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, новозакупени, с регистрационни или 
инвентарни номера, движещи се на собствен ход и други, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП), собствени или наети, 
предоставени на отговорно пазене или на разпореждане. 
 

 

Какво покрива застраховката? 
Застраховката осигурява защита срещу частична или 
тотална /пълна/ щета на застрахованото МПС, 
настъпила в следствие реализиране на рисковете 
посочени в избраната от ЗАСТРАХОВАНИЯ клауза: 
Доброволна застраховка „Каско на МПС" включва 
следните покрития:  
Основно покритие: 
Клауза 1 „Всич ки рискове“  
     пожар включително последиците от гасенето му 
 природни бедствия: удар от мълния; буря; ураган; 
вихрушки; градушка; проливен дъжд; наводнение; 
тежест от естествено натрупване на сняг (лед); падане 
на дървета, клони, покриви и/или част от тях и/или на 
други предмети в резултат от действието на 
изброените природни бедствия; 
 пътнотранспортни произшествия по време на 
движение и/или в паркирано състояние; 
 злоумишлени действия на трети лица; цялостна 
кражба; грабеж; 
Клауза 2 „Всич ки рискове без кражба и грабеж“ 
 пожар включително последиците от гасенето му; 
 природни бедствия: удар от мълния; буря; ураган; 
вихрушки; градушка; проливен дъжд; наводнение; 
тежест от естествено натрупване на сняг (лед); падане 
на дървета, клони, покриви и/или част от тяхи/или на 
други предмети в резултат от действието на 
изброените природни бедствия; 
 пътнотранспортни произшествия по време на 
движение и/или в паркирано състояние; 
 злоумишлени действия на трети лица; 
Клауза 3 „Пожар и природни бедствия“ 
 пожар включително последиците от гасенето му; 
 природни бедствия: удар от мълния; буря; ураган; 
вихрушки; градушка; проливен дъжд; наводнение; 
тежест от естествено натрупване на сняг (лед); падане 
на дървета, клони, покриви и/или част от тяхи/или на 
други предмети в резултат от действието на 
изброените природни бедствия; 
Клауза 4 „Пътнотранспортни произшествия, 
Кражба и Грабеж“ 
 пътнотранспортни произшествия по време на 
движение и/или в паркирано състояние; 
 злоумишлени действия на трети лица; цялостна 
кражба; грабеж; 
Клауза 5 „Пътнотранспортни произшествия“ 
 пътнотранспортни произшествия по време на 
движение и/или в паркирано състояние; 
Клауза 6 „Кражба“ 
  цялостна кражба и грабеж на МПС 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какво не покрива застраховката? 
Застрахователят не дължи плащания за събития, 
настъпили при или по повод:  

 Управление на застрахованото МПС от 
неправоспособен водач или без свидетелство за 
управление за съответната категория МПС водач; 

 Управление на МПС след употребата на алкохол 
и/или други упойващи вещества от водача на 
застрахованото МПС;  

 Кражба или грабеж на отделни части, 
принадлежности, инструменти, детайли или възли 
извън салона на купето; 

 Използване на застрахованото МПС за обучение за 
състезания и участие в състезания, изпитания, 
експерименти, проби за издръжливост, тренировки, или 
използвано по предназначение различно от обявеното 
при сключване на застраховката; 

 Обсебване по смисъла на чл. 206 от Наказателния 
кодекс; 

 Експлоатация на МПС не по предназначение или при 
движение на МПС по пътищата извън републиканската 
пътна мрежа, когато МПС не е фабрично приспособено 
за експлоатация съобразно особеностите на 
съответните терен, както и на МПС спряно от движение;  

 МПС което не е преминало заснемане в 
оторизираните пунктове на застрахователя и/ил не 
обезопасено, съгласно изискванията на Застрахователя; 

 ПТП, при което е причинена щета на застрахованото 
МПС от водач, който в момента на събитието се е 
опитвал да избегне наказателна или административно-
наказателна отговорност; 

 Други описани в Общите условия на застраховката; 
 

 
 

 

 
 
 
 

Има ли ограничения на покритието? 
! При тотална щета (пълна загуба) Застрахователят 
възстановява действителният размер на щетата, но не 
повече от действителната стойност на застрахованото 
МПС към датата на настъпване на застрахователното 
събитие; 
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Какви са задълженията ми?  
• При сключване на застраховката да обяви всички данни и обстоятелства, които са му известни за обекта на 

застрахователния договор и които имат съществено значение за носенето на риска; 
•  Да уведоми Застрахователя, ако има сключена друга имуществена застраховка за същото МПС;  
• Да пази застрахованото МПС с грижата на добър стопанин и да го поддържа в добро техническо състояние;  
• Да осигурява достъп до застрахованото МПС за оглед на състоянието му и да спазва всички писмени препоръки на 

Застрахователя; 
 

 

 

Кога и как плащам?  
При сключване на застрахователния договор трябва да платите общата дължима сума (в т.ч. застрахователна премия и данък) 
в пълен размер или първата разсрочена вноска от нея в договорения размер и срок. При разсрочено плащане заплащате 
всяка следваща вноска до или на съответната дата на падежа, посочен в застрахователния договор. Може да платите 
дължимата сума в брой, чрез АТМ или по банкова сметка. В случай, че плащането се извършва по банков път, може да 
дължите допълнителни такси за банковия превод, съгласно тарифата на банката. 
  

 

 

Кога започва и кога свършва покритието?  
Застраховката влиза в сила от 0.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало на периода на 
застрахователно покритие и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата, при условие, че е платена 
застрахователната премия или първа вноска от нея (при договорено разсрочено плащане) и са изпълнени изискванията за 
оглед и заснемане; 
 

 

 

Как мога да прекратя договора?  
Застрахователният договор може да прекратите с писмено предизвестие, отправено до Застрахователя, с незабавно действие 
или със срок на предизвестието, посочен в него, но не повече от седем дни.  
При условие, че не са платени или не предстои да се изплати застрахователно обезщетение, Застрахователят връща само 
частта от премията, за неизтеклата част от договора (ако е била вече заплатена от Застраховащия). 
 

 
 
 
 

 

Къде съм покрит от застраховката? 
 Застраховката е валидна за територията на Република България, територията на държавите членки на Европейския 
съюз, както и на територията на държавите извън общността, членки на сист емата “Зелена карта”; 
 За чужбина не се покриват рисковете “кражба”, “грабеж” и “пожар”. Същите могат да се покрият срещу заплащане на 
допълнителна премия и за определени страни, ако Застрахователят е предвидил това, съгласно Тарифа. 
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