
Застраховка Аз и Автомобила 
 
Информационен документ за застрахователния продукт 
Дружество : Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, клон на 
Колонад Иншурънс Ес Ей - дружество, регистрирано в Люксембург. 
ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург 

Продукт : Застраховка Аз и Автомобила 

Този документ ви осигурява обобщена информацията за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация относно застрахователния 
договор може да бъде намерена в Общите условия на застраховка „Аз и автомобила“ 001-2019, приети от Колонад Иншурънс Ес Ей клон 
България  на 01.06.2018год. и влизат в сила считано от 01.07.2019год. 
Какъв е този вид застраховка? 

Застрахователя предоставя Застраховка Аз и Автомобила на потребителите на онлайн платформата 24ins.  

Какво покрива застраховката? 
Застраховката е предназначена за потребители на онлайн 
платформата 24ins. Застраховката се сключва от физически 
лица и осигурява защита на МПС на Застрахования. 

Застраховката е валидна в цял свят и е с 24 часово покритие. 
Застраховката може да включва част или всички от долуизброените 
покрития, в зависимост от избрания план на покритие от Застраховащия. 
✓ Медицински разноски в резултат на злополука при пътно 
транспортно произшествие – В случай че през Срока на застраховката 
Застраховано лице (или Член на семейството на Застрахованото лице) 
управлява Моторното превозно средство, посочено в застраховатения 
договор и претърпи Телесно нараняване в резултат на Пътнотранспортно 
произшествие с Моторното превозно средство, Застрахователят ще 
изплати обезщетение за направените Обичайни и разумни разходи в срок 
до 2 месеца от деня на Пътнотранспортното произшествие, в размер до 
лимита, посочен в Застрахователната полица за Покрити медицински 
разходи, които са пряко свързани със събитието. 
✓ Механична или електронна повреда на ключалки на Моторно 
превозно средство – възстановяват се разходите за труд на съответния 
специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за 
настройване на ключовете на Моторното превозно средство на 
Застрахованото лице, които са увредени в резултат на механична или 
електронна повреда. 
✓ Зареждане на грешно гориво на Моторно превозно средство - 
Зареждане на грешно гориво, следствие на което основателно се 
предполага, че е увредено Моторното превозно средство на 
Застрахованото лице. Възстановяват се разходите за: репатриране на 
Моторното превозно средство от мястото на настъпване на събитието до 
най-близкия Сервизен център, но за не повече от 50 (петдесет) километра; 
разходите за таксиметров превоз до съответния Сервизен център; 
разходите към  съответния Сервизен център за подмяна на горивото, 
включително за изпразване и почистване резервоара на Моторното 
превозно средство и изхвърляне на грешното гориво от съответния 
Сервизен център; наем на Моторно превозно средство; разходите за 
таксиметрови услуги за максимален период от 3 (три) дни и до 50 
(петдесет) лева на ден, в случаите когато срока на ремонт на Моторното 
превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво 
ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа. 
✓ Загуба или кражба на ключове на Моторно превозно средство – 
възстановяват се разходи за смяна на ключ на МПС; отключване на МПС; 
наем на Моторно превозно средство за период от 3 дни, в случай, че 
смяната на ключове ще отнеме повече от 48 часа; разходи за 
таксиметрови услуги в случаите когато ключовете на Моторното превозно 
средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната 
смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа. 
✓ Загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта - 
възстановяват се разходите, направени от Застрахованото лице поради 
изгубване или Кражба на Портмоне и/или Чанта, заедно с Личните 
документи, които разходи представляват съответните разходи за 
закупуване на ново Портмоне и/или Чанта, такси за издаване на нови 
Лични документи, такси за издаване на нова Банкова карта. 
✓ Загуба или кражба на Документи на Моторно превозно средство – 
възстановяват се разходите направени от Застрахованото лице или от 
Член на семейството на Застрахованото лице ползвател на Моторното 
превозно средство, поради изгубване или Кражба на Документи на 
Моторното превозно средство, които документи са изгубени или 
откраднати заедно с Лични документи. 
  

Какво не покрива застраховката? 
По застраховката не подлежат на обезщетение вреди, 
настъпили пряко или косвено в резултат на: 
 

χ Каквито и да е умишлени действия от страна на Застраховано лице 
или от Член на семейството на Застрахованото лице, довели до 
настъпване на събитието или увеличили риска от настъпването на 
такова  

χ Война, стачки, граждански вълнения, бунтове, актове на 
Тероризъм и саботаж, включително действия, предприети за 
предотвратяване или защита срещу действителен или очакван акт на 
Тероризъм, и целенасочена употреба на сила за прекратяване, 
предотвратяване или ограничаване на акт на Тероризъм, други 
действия с политическа, идеологическа, религиозна и/или социална 
мотивация; 

χ Ембарго, конфискация, запориране, или разрушаване, по заповед 
на правителство или държавен орган; 

χ Пряко, или непряко излагане на неблагоприятни ядрени, химични, 
или биологични субстанции, независимо от причините за това; 

χ Извършване на престъпление, или опит за извършване на 
престъпление от Застраховано лице или от негови Роднини; на 
деяние (действие или бездействие), с което се реализира състав на 
престъпление или на административно нарушение, независимо дали 
е образувано съответно производство и е издаден акт, който го 
установява. 

χ Пряко, или непряко въздействие на Бедствия и/или излагане на 
въздействието на климатични условия; 

χ Възникнали преди Началната дата на застраховката или 
установени след Крайната дата на застраховката; 

χ Събития, настъпили пряко или непряко докато Застрахованото 
лице приема лекарства за контролиране на зависимост от наркотици, 
алкохол и/или лекарства; 

χ Събития, настъпили пряко или непряко докато Застрахованото 
лице е под влияние на алкохол, наркотици или лекарства, които не са 
предписани от Лекар или не са приемани съгласно медицински 
инструкции/рецепта; 

χ Събития, произтичащи пряко или непряко от кражба/загуба на 
намиращи се в моторно превозно средство застраховани Вещи, освен 
ако Кражбата е извършена чрез взлом и при Кражбата чрез взлом 
Застрахованите вещи  и/ или Лични документи и Ключове не са били 
поставени на видно място в МПС. 

χ Събития, възникнали с Моторно превозно средство, което е 
предназначено и/или се ползва за извършване на превоз на товари; за 
доставка на стоки; за таксиметров превоз; за участие в състезания; за 
извършване на промишлени и селскостопански дейности и/или друга 
професионална и/или търговска дейност  



Има ли ограничения на покритието? 

! Застраховано лице може да бъде физическо лице на възраст до 85 години. 

! Отговорността на Застрахователя не се ангажира за искове, които произтичат пряко или непряко от или са свързани с: 

• изгубване или кражба на Пари, ценни книги, Транспортни билети и други, които са изгубени или откраднати заедно с Личните 
документи и Платежни карти; 

• събития различни от изгубване или Кражба, като например, но не ограничаващи се до: Бедствия, производствен дефект, изхабяване следствие 
на употреба, вредители, насекоми, почистване или други подобни; 

• изгубване или кражба на регистрационна табела на Моторно превозно средство. 

• увреждане на Документи на Моторно превозно средство; 

• кражба на самоличност, извършена следствие на изгубването или Кражбата на Документи на Моторно превозно средство; 

• кражба или изгубване на намиращи се в Моторно превозно средство Документи на Моторно превозно средство; 

• разходи за смяна на Изгубени или Откраднати ключове на Моторно превозно средство, което не е собственост на Застрахованото лице или 
Застрахованото лице не ползва Моторното превозно средство при условията на договор за лизинг; 

• Изгубени или Откраднати ключове на МПС от лице, различно от Застрахованото лице или Член на семейството му; 

• Зареждане на грешно гориво на Моторно превозно средство, което не е собственост на Застрахованото лице или Застрахованото лице не ползва 
Моторното превозно средство при условията на договор за лизинг; 

• загуби или вреди възникнали в резултат на или от Зареждане на грешно гориво на Моторно превозно средство на Застрахованото лице от лице, 
различно от Застрахованото лице или Член на семейството; 

• загуби или вреди на Моторно превозно средство наето от Дружество за предоставяне на автомобили под наем. 

• разходи за подмяна на гориво на Моторно превозно средство, в резултат на или поради попадане в резервоара на вода и/или друга субстанция, 
различна от гориво за Моторно превозно средство, и/или замърсяване на резервоара. 

• загуби или вреди на лица и/или имущество, следствие на Зареждане на грешно гориво; 

• разходи поради Неизправност (повреда) на заключващите на Моторно превозно средство, което не е собственост на Застрахованото лице или 
Застрахованото лице не ползва Моторното превозно средство при условията на договор за лизинг; 

• Медицински разноски на лице, което не е управлявало Моторното превозно средство. 

• Събитие, за което липсва «Констативен протокол за ПТП с пострадали лица»  
Къде съм покрит от застраховката? 

✓ Застрахователното покритие е валидно 24 часа 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица. 
✓ Застрахователното покритие е валидно за цял свят.   

Какви са задълженията ми? 

• Задължение на Застраховащия е да отговори вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предостави 
цялата необходима за сключването на договора информация, както и да заплати дължимата застрахователна премия в срок, 
според условията на договора; 

• Застрахованото лице трябва да уведоми Застрахователя писмено във възможно най-кратък срок за настъпило събитие, което би могло да 
доведе до изплащане на сума по тази застраховка, като във всички случаи уведомлението трябва да се извърши не по-късно от 30 дни от датата 
на настъпване на събитието. 

Кога и как плащам? 

Застрахователна премия се плаща еднократно, при сключване на застраховката, с платежната (дебитна или кредитна) карта на 
Застраховащия .  

Кога започва и кога свършва покритието? 

• Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.  

• Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на 
застрахователния договор.  

• Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор. 

Кога мога да прекратя договора? 

Застрахователното покритие може да бъде прекратено Застрахованото лице или от Застрахователя с 30-дневно писмено 
предизвестие преди изтичане Срока на застраховката. 

  

 


