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Продукт: Задължителна застраховка „Гражданска  отговорност“ на 
автомобилистите 

   
 

Документът съдържа обобщена информация  за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 
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? Обект на застраховане по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите 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. 

 

Какво покрива застраховката? 

 

Покриват се разходи за: 
√ Застрахователят по задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите 
покрива отговорността на Застрахования за 
причинените на трети, в това число пешеходци, 
велосипедисти и други участници в движението по 
пътищата вреди, вследствие на притежаването и/или 
използването на моторни превозни средства по време 
на движение или престой; 
√ Неимуществените и имуществените вреди, 
вследствие на телесно увреждане или смърт; 
√ вредите причинени на чуждо имущество; 
√ пропуснатите ползи, които представляват пряк и 
непосредствен резултат от увреждането; 
√ разумно направените разходи във връзка с 
предявяване на претенцията, включително съдебните 
разноски присъдени в тежест на застрахования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Какво не покрива застраховката? 
 

Застрахователят не дължи обезщетение за: 

х вредите, претърпени от виновния водач на 
моторното превозно средство; 
х вредите, причинени на имущество на член на 
семейството на застрахования; 
х вредите, причинени на моторното превозно 
средство, управлявано от виновния водач, както и за 
вредите, нанесени на имуществото, превозвано с 
това моторно превозно средство; 
x вредите 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; 
x вредите, причинени при използването на моторно 
превозно средство за участие в състезания, по време 
на акт на тероризъм или война, при условие че 
увреждането на третите лица е в непосредствена 
връзка с такъв акт; 
x вредите, причинени от моторно превозно средство, 
превозващо ядрени или други радиоактивни 
материали, както и химически или други материали, 
представляващи повишена опасност; 
x екологични вреди, представляващи заразяване или 
замърсяване на околната среда, съгласно  Закона за 
отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични вреди; 
x вредите, произтичащи от загуба или унищожаване 
на пари, бижута , ценни книжа, всякакви видове 
документи, марки, монети или други подобни 
колекции; 
x възстановявания на плащания, извършени от 
системата на  държавното социално или здравно 
осигуряване при или по повод смърт или телесно 
увреждане вследствие за застрахователно събитие; 
x лихви и съдебни разноски, освен в предвидените от 
закона случаи; 
x  обезценка на увреденото имущество; 
x глоби и други имуществени санкции за виновния 
водач във връзка със застрахователното събитие. 
 



           Има ли ограничения на покритието? 
 

! Вредите, които се покриват са до размера на законно установените лимити на отговорност; 
! Покриват се само щети, които са настъпили в рамките на периода на застрахователното покритие. 
 

 
 
 
 

Къде съм покрит от застраховката? 
 

√ Република България съгласно българския закон; 
√ Държава членка, съгласно нейния закон; 
√ Трета държава, когато щетите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториите на две държави 

членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този 
случай отговорността се покрива съгласно закона за държавата членка, на чиято територия обичайно се намира превозното 
средство на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката; 

√ Трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съгласно нейния закон; 
√ Трета държава , чието национално бюро е член на системата „Зелена карта”. 

 
 

 
 
 
 

Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно: 
 

• При настъпване на застрахователно събитие,  да извърши необходимото за спасяване на пострадалите лица и за 
ограничаване на вредите, причинени на имуществото; 

• Незабавно да уведоми компетентните органи за контрол на движение по пътищата, когато това е предвидено в нормативен 
акт; 

• Да уведоми Застрахователя след настъпване на застрахователно събитие; 

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

•  Да не консумира алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи  в предвидените 
от закона случаи; 

• Да предостави на увреденото лице всички данни, които са му необходими за предявяване на претенция пред Застрахователя; 

• Да посочи подробно обстоятелствата относно настъпилото събитие и да оказва съдействие, по време на провеждане на 
проучване от страна на Застрахователя по повод на настъпилото събитие; 

• Да уведоми Застрахователя дали срещу него има наказателни или административни процедури във връзка с настъпилото 
застрахователно събитие и на каква фаза са тези процедури, както и дали увредените лица са упражнили свои права да искат 

обезщетение от трети лица или органи, ако е узнал за такива. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кога и как плащам? 
 

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено  плащане на вноски - 
до четири равни  вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен  размер най-късно  на  датата  
на  падеж,  посочена  в  полицата. 
Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане –ако не е 
платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената 
дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното  покритие. 
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 
часа на деня, посочен за край в полицата. 
 
 
 
 
 
 
Как мога да прекратя договора? 
Застрахователният договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите може да бъде прекратен 
след влизането му в сила , след писмено предизвестие с приложени оригинали на застрахователната полица, 
сертификат „Зелена карта” и издаден знак от Гаранционния фонд, в случай на настъпване на някое от следните 
обстоятелства: 

• промяна на собствеността на посоченото в полицата МПС; 

• МПС е спряно от движение; 

• бракуване на МПС; 

• МПС е противозаконно отнето. 


