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Продукт : Застраховка „GAP“, Вариант „EuroGAP“

Този документ ви осигурява обобщена информацията за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация относно застрахователния
договор може да бъде намерена в Условията на застраховка „GAP“, Вариант „EuroGAP“.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „GAP“, Вариант „EuroGAP“ е предназначена за физически или юридически лица и покрива финансова загуба от обезценка на МПС
следствие на обявена пълна загуба по застраховка „Каско“
Какво покрива застраховката?
Застраховката покрива разликата между обезщетението по
застраховка „Каско“ при пълна загуба и снемане от отчет на
МПС и нетната стойност по фактура при закупуване на
застрахования автомобил в ново състояние или действителната стойност
за автомобили на повече от една година от датата на тяхното
производство.
Обезщетението по застраховката се определя, като разликата между
Цената на придобиване (за МПС до 6 месеца от първоначалната
регистрация) или Оценката на МПС към датата на сключване на
застраховката и по-голямата от следните суми:
✓ Общата стойност на МПС към момента на настъпването на
застрахователното събитие, определена от застрахователя по
застраховката „Каско на МПС“; или;
✓ Оценката на МПС, извършена от Застрахователя към момента на
настъпването на Щетата;
Максималният лимит за обезщетение по застраховката (включително
всяко покритие на самоучастие на Застрахования по застраховка „Каско
на МПС“) е 75 000 лева.
Максималният размер на отговорността на Застрахователя в случай на
настъпване на Щета е, но не повече от:
За МПС до 6 месеца от първоначалната регистрация - разликата между
цената на придобиване и изплатеното обезщетение на Застрахования по
застраховка „Каско на МПС“ на това застраховано МПС; и
За МПС над 6 месеца от първоначалната регистрация - разликата между
Оценката на МПС, определена съгласно установената методика на
Условията на застраховката, и изплатеното обезщетение на
Застрахования по застраховка „Каско на МПС“ на това застраховано МПС.

Какво не покрива застраховката?
χ
когато в свидетелството за регистрация на МПС
Застраховащият не е вписан като собственик или
ползвател на това МПС
χ ако са изминали повече от 6 години от датата на първата
регистрация на МПС, към датата на сключване на застрахователния
договор;
χ МПС, което е предмет на договор за лизинг с трети лица, с
изключение на случаите, когато Застрахованият е лизингополучателя
на МПС и е вписан като ползвател в Свидетелството за регистрация на
МПС;
χ МПС, което се използва за превоз на пътници срещу заплащане
(такси, хотелски транспорт, рент-а-кар и т.н.);
χ МПС, коeто се използва за учебен автомобил (от лица
организиращи съответните курсове за придобиване на свидетелство
за правоуправление);
χ МПС, коeто се използва за други цели, различни от определените
от производителя, или за цели, различни от тези, за които МПС
обикновено се използва;
χ МПС със специален режим на движение от специализирани
органи и лица;
χ застрахователни
събития,
възникнали
в
резултат
на
пътнотранспортно произшествие със застраховано МПС, по време на
което водачът на застрахованото МПС е бил под въздействието на
алкохол, установен с медицинско изследване или с техническо
средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез
измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на
друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с
техническо средство и/или да даде кръв за медицинско изследване;
χ застрахователни събития, възникнали в резултат на или от
извършване на престъпление, или опит за извършване на
престъпление от Застрахования / лице, на което Застрахованият е
предоставил МПС за ползване или деяние (действие или
бездействие), с което се реализира състава на административно
нарушение;
χ застрахователни събития, възникнали пряко или косвено в
резултат на стачка;
χ застрахователни събития, възникнали пряко или косвено в
резултат на война и военни действия (независимо дали е обявена
война или не), гражданска война, въстание, революция, бунт или
друго враждебно завземане на властта или саботаж;
χ събития, възникнали пряко или косвено в резултат на акт на
тероризъм;
χ всякакви суми, които Застрахованият има право да получи по други
застраховки или на други основания, включително прилагане на право
на данъчен кредит по реда на ДДС;
χ суми, с които застрахователят по застраховката „Каско на МПС“ е
намалил обезщетението по застраховка „Каско на МПС“ поради
неспазване на договорните или законови задължения от
Застрахования;
χ Застраховката не покрива намаляване на застрахователната сума
или на обезщетението за МПС, извършено от застрахователя по
застраховката „Каско на МПС“ въз основа на условията на договора за
застраховката „Каско на МПС“ (например на минали щети на МПС и
т.н., неотстранени минали (стари) щети или частични изплатени щети
за Застрахователния период).

Има ли ограничения на покритието?

! Ако е договорено в застрахователната полица, застраховката покрива сумата за самоучастие по застраховка „Каско на МПС“, но до максималния
размер от 7 800 лева.
! Застрахователят има право да намали обезщетението пропорционално, ако сумата на обезщетението по застраховка „Каско на МПС“ и
застраховката, във вариант EuroGAP, и всякакви суми, получени по някаква друга застраховка или източник и сумите, получени от ликвидацията на
останките на МПС, надвишават застрахователната сума, така че сумата, която ще се получи от Застрахования, да не надвишава застрахователната
сума.
! Цена на придобиване се прилага по отношение на МПС, регистрирани до 6 месеца преди сключване на застраховката.
! За МПС по условията на застраховката не се счита МПС, чиято най-висока технически допустима / разрешена (обща) маса надвишава 3 500 кг или
цената на придобиване надвишава сумата от 246 000 лева.
! Застрахователят няма да изплати обезщетение по застраховката, ако застрахователят по застраховката „Каско на МПС“ откаже да изплати
обезщетение или няма задължение да изплати обезщетение по застраховката „Каско на МПС;
! Застрахователят няма да изплати обезщетение по застраховката, ако застрахованият отказва предложението на застрахователя по застраховката
„Каско на МПС“ за ремонт на застрахованото МПС.
! Застраховката се прекратява в момента на прехвърляне на правото на собственост върху застрахованото МПС.
Къде съм покрит от застраховката?
✓

Застраховката се сключва за същата териториална валидност, за която е сключена и застраховката „Каско на МПС“.

Какви са задълженията ми?

• Застраховащият се задължава да уведоми незабавно Застрахователя за всяка значителна промяна в употребата на автомобила през срока на
застраховката, включително разпореждане със застрахованото МПС, прехвърляне на същото на трето лице, или друга сделка с това МПС.
Застраховката покрива такива промени само с предварителното писмено съгласие на Застрахователя.
• Застраховащият е длъжен да обявява пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора
Застрахователят писмено е поставил въпрос;
• Застраховащият и всяко Застраховано лице трябва да предприемат всички необходими мерки за избягване и/или минимизиране на загубите
или щетите, като полагат всички разумни усилия за опазване / възстановяване на покритото от настоящата застраховка имущество, което е било
увредено или откраднато.
• В случай, че Застрахованият претърпи загуба и/или вреда, покрита по застраховката, Застрахованият следва да уведоми най-близкия
компетентен орган (полицейско управление, КАТ или друг надлежен орган) в срок до 24 часа от настъпване на събитието, или от узнаването за
него и да получи надлежен документ, удостоверяващ същото.
• В случай, че Застрахованият претърпи загуба и/или вреда да се свърже с отдел „Ликвидация не щети“ на Застрахователя в срок до 7 (седем) дни
от настъпване или узнаване на събитието, за да уведоми Застрахователя за настъпило събитие.
Кога и как плащам?
• Застрахователната премия се договаря предварително за всеки застрахователен период, като може да бъде плащана еднократно
или на други разсрочени вноски, договорени в застрахователната полица.

Кога започва и кога свършва покритието?
• Застрахователното покритие влиза в сила от датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
• Застрахователното покритие е валидно до датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.

Кога мога да прекратя договора?
Застрахователят и Застраховащият могат да прекратят застраховката преди изтичане срока на застрахователното покритие с 30дневно писмено предизвестие.
Ако Застрахователят прекрати застраховката, застрахователната премия за периода до датата, от която прекратяването влиза в сила, се задържа,
а частта от премията за периода, който не е изтекъл, се връща. Ако Застраховащият прекрати застраховката, платената премия се възстановява,
като Застрахователят задържа по-голямата сума между 30% от платената премия, или проратно изчислената премия, и при условие, че няма
платени или дължими суми по претенции и не е настъпило застрахователно събитие, което да представлява основание за предявяване на
претенция по застраховката.

