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Лиценз за извършване на застрахователна дейност №13 от 16.07.1998 г. на Министерство на финансите  

Продукт: „Автоасистанс +” 

 

Документът съдържа обобщена информация за застраховка „Автоасистанс +“. Пълната преддоговорна и договорна информация 

за застрахователния продукт се съдържа в общите условия на застраховката, застрахователната полица и приложенията към нея. 

Какъв е този вид застраховка Доброволна застраховка, предназначена за собствениците и ползвателите на моторни 

преводни средства (МПС) с български регистрационни номера. 

 

Какво покрива застраховката? 

 

Покриват се: 

√ осигурява безплатна услуга Пътна помощ 
вследствие на настъпила техническа повреда и/или 
на пътно-транспортно произшествие, многократно 
за периода на застраховката;   

√ Безплатна услуга е подаване на ток на автомобила 
при повреда в акумулатора и смяна на спукана 
гума, за периода на валидност на застрахователния 
договор. Безплатен труд по отстраняване на 
повредата от механик на пътна помощ на мястото 
на обездвижване на автомобила – до 30 минути; 
вложените резервни части са за сметка на 
обслужваното лице. Безплатни информационни 
услуги за състоянието на пътищата, както и за 
сервизи, магазини за авточасти и други; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

Не се застраховат: 

х Безплатни услуги не се извършват при 
застрахователни събития /вандалски прояви, 
умишлен пожар и др./, за които Застрахования има 
право да получи парично обезщетение срещу 
фактура от застраховател (примерно, когато 
автомобилът има застраховка Каско). Оказаната от 
ЗД „Бул инс” АД тогава пътна помощ се заплаща; 

х Представителите на репатриращата фирма не са 
длъжни да изтеглят автомобила, когато поради 
местоположението му (затънал е в трап, дере, кал, 
пясък, сняг, езеро, река и др. водни площи) или по 
други причини е невъзможно изтеглянето или 
издърпването му без специални средства и има 
възможност да бъде повредено; 

х Ако автомобилът е претърпял повреда в гараж, от 
където изтеглянето му е невъзможно 
Застрахователя предоставя услуга за ремонт без да 
е длъжен да изтегли автомобила, като вложените 
резервни части и труд са за сметка на 

Застрахования по цени на репатриращата фирма; 
x Представителите на Застрахователя не поставят 

безплатно вериги против буксуване. Услугите 
смяна на спукана гума, помпане, както и доставка 
на гориво се предоставят срещу заплащане с 20 % 
намаление; 

x Представителите на Застрахователя не са длъжни 
да преместват други пътни превозни средства и 
вещи, за да освободят автомобила за оказване на 

услугата; 
x Ако повредата е настъпила извън път от 

републиканската пътна мрежа (на горски път, 
селскостопански път или на частен път в имот, както 
и на затворен от компетентните органи път), ЗД 
„Бул инс” АД не е длъжна да оказва пътна помощ. 
За повреди, настъпили на пътища в курортни 
комплекси, къмпинги и др. със специални 
изисквания за достъп, Застрахования е длъжен да 
осигури достъпа на представителите на 
Застрахователя за оказване на пътна помощ. В 
противен случай услугата не се оказва; 

x Когато пътищата са затворени от официалните 
власти, труднопроходими или непроходими 



 поради неблагоприятни атмосферни условия, или 
прекъснати пътни съоръжения – мостове, свлачища 
и други подобни обстоятелства, Застрахователя не 
е длъжен да оказва пътна помощ. Услугата се 
извършва след отваряне на път 

 
          Има ли ограничения на покритието? 
 

 Услугата важи за един автомобил до 3,5 тона 
/включително и товара/ с разстояние от предната 
броня до края на задното колело не повече от 4.8 
метра, посочен при сключване на застраховката; 

 Всяко застраховано МПС ползва на територията на 
Република България безплатен превоз в рамките на 
населеното място, където е настъпила повредата, 
независимо от това дали населеното място е 
посочено като място на домуване на автомобила 
или до 60 (шестдесет) км при настъпване на 
повредата извън населено място. При надвишаване 
на посочените километри по желание на клиента, 
разликата се заплаща с 20 % намаление по тарифата 
на репатриращата фирма; 

 Ако Застрахования ползва услугите на друга 
репатрираща фирма, различна от изрично 
посочената от Застрахователя, ЗД „Бул инс” АД не 
възстановява сумите, които той е заплатил или се е 
уговорил да заплати. В случай, че Застрахования 
(застрахованото МПС) не е ползвал услугата за срока 
на полицата, на клиента не се връща платената за 
нея премия изцяло или частично: 

Къде съм покрит от застраховката? 
 

 

    Валидността на застраховката е на територията на Република България. 

 

Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно: 
 

• Застрахованият е длъжен незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на указания в договора 
адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от 
страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на Застрахования, обявен в договора, се 
смятат за връчени и получени от Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици; 

• Да вземе мерки за предпазване на застрахованото ППС от вреди; 

• Да полага грижата на добър стопанин за застрахованото ППС; 

• Да уведоми Асистанс центъра на тел. 0700 166 33 / 0896 111 999 / 0892 280 380 за повредата и се предоставят 
данни за: номера на полица, регистрационния номер на автомобила, марка, модел, вид, място на обездвижването 
му, посоката на движение и по възможност телефон за обратна връзка. При непредоставяне на тези сведения, 
както и на други данни, които са необходими за оказване на услугата, репатриращата фирма не е длъжна да окаже 
такава. 

• Да уведоми Застрахователя, ако има действаща друга застраховка за ППС, обект на тази полица; 

• Да не допуска действия (или бездействия), които водят до увеличение на покрития риск; 
 

 



Кога и как плащам? 
 
 

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата. 
Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия. 
Дължимата сума може да бъде платена: 

 във всеки офис на ЗД  „Бул инс“ АД; 

 чрез банков превод по сметката на ЗД  „Бул инс“ АД, посочена в полицата; 

 чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

 

 

Кога започва и кога свършва покритието? 
 

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата при условие, че е 
платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане и изтича в 24.00 ч на деня, посочен за край 
в полицата. 

 
 
 

Как мога да прекратя договора? 
 

Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, посредством мотивирано писмено 
уведомление, като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от Застрахователя. 


