ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПО ЗАСТРАХОВКА „АВТОАСИСТАНС ПЛЮС"

I.

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

1. ЗД "БУЛ ИНС" АД, наричанo по-нататък Застраховател,
съгласно тези Общи условия и срещу платена застрахователна
премия сключва застрахователен договор с юридическо или
физическо лице, собственик и/или ползвател на МПС, за
осигуряване на застрахователно покритие по застраховка
„Автоасистанс Плюс”.

II.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

2. МПС с брой на места до 8, без мястото на водача и обща
маса до 3.5 тона /включително и товара/ с разстояние от
предната броня до края на задното колело не повече от 4.8
метра, посочен в застрахователния договор.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
3. Разходи за репатриране на МПС вследствие на техническа
повреда и/или на пътно-транспортно произшествие;
4. Безплатно подаване на ток на автомобила при повреда в
акумулатора и смяна на спукана гума, за периода на валидност
на застрахователния договор;
5. 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;
6. Безплатни информационни услуги за състоянието на
пътищата, както и за сервизи, магазини за авточасти и други;

IV. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ
7. В рамките на населеното място, където е настъпила
повредата. Когато повредата е настъпила в населеното място,
посочено като място на домуване на автомобила, той се
превозва безплатно до най-близкия сервиз в населеното място
или до адреса на местодомуване.
8. До 60 км при настъпване на повредата извън населено
място.
8.1. Безплатен превоз на повредения автомобил до сервиз,
разположен в най – близкия областен град до лимита по т.8.
8.2. При желание на лицето, ползващо услугата автомобилът да
се превози в различна посока от най – близкия областен град,
пристигането на автомобила за пътна помощ и превозът на
разстояние до 60 км е безплатно. Надвишаването на посочените
60 км се заплаща с 20 % намаление от тарифата на
репатриращата фирма.

V.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ

9.

Застраховката има действие на територията на Република
България.

VI. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
10. Застрахователят не покрива разходи и не носи отговорност
за следните случаи:
10.1. всички разходи, които не са одобрени от Застрахователя;
10.2. извън териториалния обхват;
10.3. при противозаконно отнемане, кражба или грабеж на
МПС;

Застрахован/щ:

11. при изтегляне на МПС, затънало в трап, дере, кал, пясък,
сняг, езеро, река и др. водни площи или по други причини, когато
е невъзможно изтеглянето или издърпването му без специални
средства и съществува реална възможност да бъде увредено
допълнително;
12. при условие, че Застрахованият ползва услугите на друга
фирма за репатриране различна от тази, с която Застрахователят
е сключил договор;
13. разходи за поставяне на вериги против буксуване, както и
доставка на гориво;
14. когато
повредата
е
настъпила
на
път
извън
републиканската пътна мрежа (горски път, селскостопански път
или частен път в имот, както и затворен от компетентните органи
път).

VII. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА
ЗАСТРАХОВКАТА
15. Срокът на застраховката е една година.
16. Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в
полицата за начало на срока, ако към тази дата дължимата
премия е постъпила в брой или по банков път по сметката на
Застрахователя и изтича в 24.00 часа на деня, посочен в полицата
за край на срока.
17. Застрахователната премия се заплаща еднократно

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ И
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
18. В случай на застрахователно събитие Застрахования
уведомявя Застрахователя и предоставя данни за: номер полица,
регистрационен номер на МПС, марка, модел, вид, място на
обездвижването му, посоката на движение и телефон за обратна
връзка.
19. При
настъпване
на
застрахователно
събитие
Застрахователят организира за своя сметка репатрирането на
авариралото МПС.
20. Разходите за репатриране на МПС са за сметка на
Застрахователя до лимитите, посочени в т. 7 и т. 8.
21. Разходите за репатриране на МПС над определените
лимити са за сметка на Застрахования, съгласно т. 8.2.

IX. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
22. Застрахователят завежда претенция за обезщетение на
база телефонното повикване от Застрахования чрез Асистанс
центъра.
23. Застрахованият се освобождава от допълнително писмено
уведомяване на Застрахователя.
24. Застрахователят урежда дължимото застрахователно
обезщетение на изпълнителя на „Пътна помощ” съгласно
договорените клаузи в договора за партньорство със ЗД “БУЛ
ИНС АД”.
25. За връзка със застрахованите лица Асистанс центърът на
Застрахователя осигурява дежурства 7 дни в седмицата, 24 часа в
денонощието на тел.: 0700 166 33, 0896 111 999 и 0892 280 380
Общи условия по застраховка „Автоасистанс Плюс” са приети от
Съвета на директорите на ЗД “БУЛ ИНС” АД с протокол №12 от
23.11.2015 г. и са коригирани с протокол №15 от 22.11.2016 г. и с
протокол №3 от 02.02.2018 г..

Застраховател:

