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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА ЗАСТРАХОВКА  

„АЗ И АВТОМОБИЛА“ 
 

По-долу можете да намерите обща информация за продукта, посочваща обхвата на покритието и примерни 
изключения. Независимо от това, бихме искали да отбележим, че само Общите условия по застраховка съдържат 
пълната информация за продукта. Можете да се запознаете с Общите условия по застраховка тук. 

 
1. Какво да направите в случай на щета 

В случай че претърпите събитие, покрито по застраховката, следва да предприемете следните действия: 

1.  Да позвъните на следните телефони на отдел “Ликвидация на щети” на Застрахователя, в срок до 72 часа от 
настъпване или узнаване за събитието, за да уведоми Застрахователя за настъпилото събитие.  

Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България, Отдел „Ликвидация на щети” 

Tel: +359 (2) 930 93 30, в работно време – от понеделник до петък, от 8:00 часа до 17:00 часа 

e-mail: claims@colonnade.bg;  

2. Ако Застрахованото лице е претърпяло загуба и/или вреда, в резултат на Кражба, грабеж, акт на вандализъм или 
други злоумишлени действия на трети лица, следва да уведоми най-близкия компетентен правоохранителен орган 
(полицейско управление или друг надлежен орган) в срок до 48 часа от настъпване на събитието, или от узнаването 
за него и да получи надлежен документ, удостоверяващ същото; 

3. Да предприемете необходимите действия за ограничаване на вредите от събитието и да следвате указанията на 
Застрахователя. 

4. Какви са покритията, които включва застраховката 

Застраховка „Аз и Автомобила“ покрива извършени разходи при изброените в таблицата по-долу събития. 

Покрития 

Застрахователна сума  
(за едно събитие и в агрегат за срока на 

застраховката) 

Сребърен 
план 

Златен 
план 

Платинен 
план 

Загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта  
Лимит за едно събитие 

Агрегатен лимит за срока на застраховката 

 

400 
400 

 

400 
400 

 

400 
400 

Загуба или кражба на документи на Моторно превозно средство 
(когато са изгубени и или откраднати заедно с личните документи) 

Лимит за едно събитие 
Агрегатен лимит за срока на застраховката 

 

 
400 
400 

 

 
400 
400 

 

 
400 
400 

Загуба или кражба на ключове на Моторно превозно средство 
Лимит за едно събитие 

Агрегатен лимит за срока на застраховката 

 
400 
400 

 
400 
400 

 
400 
400 

Зареждане на грешно гориво на Моторно превозно средство 
Лимит за едно събитие 

Агрегатен лимит за срока на застраховката 

 
400 
400 

 
400 
400 

 
400 
400 

Механична или електронна повреда на ключалки на Моторно 
превозно средство 

Лимит за едно събитие 
Агрегатен лимит за срока на застраховката 

- 
 
- 
- 

 
 

400 
400 

 
 

400 
400 

Медицински разноски в резултат на злополука при Пътнотранспортно 
произшествие 

Лимит за едно събитие 
Агрегатен лимит за срока на застраховката 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

 
 

1 000 
1 000 

Застрахователна премия: 25,50 лева 30,40 лева 35,30 лева 

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България 

Бул. Черни връх №51Б, вх. Б, ет. 2 

ФеърПлей Бизнес Център 

гр. София 1407 

ЕИК: 204603407 

     +359 2 930 93 30 

     info@colonnade.bg 

     www.colonnade.bg 
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Данък върху застрахователната премия 2% : 
Общо дължима годишна сума по застраховката: 

0,50 лева 
26,00 лева 

0,60 лева 
31,00 лева 

0,70 лева 
36,00 лева 

 

5. За пътувания в кои страни е валидна застраховката 

Вашата застраховка „Аз и Автомобила“ е с покритие в цял свят, както и на територията на България 

Застраховката не покрива щети, възникнали директно или индиректно в резултат на пътуване до, в или през следните 
страни: Иран, Судан, Сирия, Северна Корея и област Крим. 
 
6. Колко струва застраховка „Аз и Автомобила“ 

Цената на застраховката зависи от избраният от вас застрахователен план. Имате възможност да изберете между три 
плана на покритие – Сребърен, Златен и Платинен. Разликата в отделните планове е в покритията, които включват 

 

 
 

Застрахователна премия: 
Данък върху застрахователната премия 2% : 

Общо дължима годишна сума по застраховката: 

Сребърен 
план 

Златен 
план 

Платинен 
план 

25,50 лева 
0,50 лева 

26,00 лева 

30,40 лева 
0,60 лева 

31,00 лева 

35,30 лева 
0,70 лева 

36,00 лева 

Общо дължимата сума се плаща еднократно, при сключване на застраховката. В дължимата сума е включен 2% данък 
върху застрахователната премия (съгласно Закона за данък върху застрахователните премии). 

 

5.  Какъв е срокът на застраховката? 

Застраховката се сключва за срок от 365 дни и е активна 24 часа в денонощието. 
Застрахователното покритие започва от Началната датата на застраховката, която не може да бъде по-ранна от 24 часа 
след датата на издаване на застраховката и приключва на датата , посочена като Крайна дата на застраховката.  
 

6. Кои могат да бъдат Застраховани лица по застраховката 
Застраховката „Аз и Автомобила“ може да бъде сключена само от клиенти на портала www.24ins.bg. Застраховката е 
предназначена за физически лица. 

Вие, в качеството си на клиент на www.24ins.bg, можете да сключите застраховката за себе си и своя автомобил. Вие ще 
сте Застраховащ по полицата, както и Застраховано лице. 

Имайте предвид, че Застрахован може да е само лице на възраст до 85 години (по времето, в което застраховката е в 
сила). По отношение на покритието смърт от злополука, Застрахован може да бъде само лице над 14 години. 
 

7. Как можете да се откажете от Застраховка „Аз и Автомобила“ (да прекратите/канселирате застраховката) 
 
В случай, че след сключването на застраховката прецените, че поради някаква причина тя не ви е необходима, имате 
правото да я прекратите.  
Застраховащият може да се откаже от застраховката в срок от 14 дни от получаване на застрахователния договор, като 
направи писмено изявление за това, изпратено на посочения адрес на електронна поща (e-mail) на Застрахователя: 

Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България 
Адрес: град София, бул. “Черни връх” №51Б, бизнес център “ФеърПлей Интернешънъл“, ет.2 
Телефон: +359 2 930 93 30 
e-mail: info@colonnade.bg. 

Освен посоченото по-горе, вие по всяко време можете с 30 дневно писмено предизвестие до Застрахователя да 
прекратите договора. Прекратяването на застраховката не погасява вашето задължение да платите застрахователната 
премия за периода, през който е осигурено застрахователно покритие.  
При предсрочно прекратяване на застраховка, пo която не са изплащани и не се дължaт обезщетения, Застрахователят ще 

възстанови съответстващата на неизтеклия cpoк на застраховката част от платената премия, по краткосрочна тарифа 

(посочена по-долу), кaтo пpиcпaдa направените административни разходи по застраховката. 

Краткосрочна тарифа за връщане на премия 

 

 
Месеци от началото на застраховката 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% от Годишната премия за връщане 70 65 60 50 40 35 30 25 20 15 5 
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8. За кой е предназначена Застраховка „Аз и Автомобила“ 

Застраховката е предназначена за клиенти на платформата ww.24ins.bg, които: 

 Имат собствен автомобил или ползват автомобил при условията на лизинг; 

 Са на възраст до 85 години; 

 Не използват посоченото в застрахователния договор Моторно превозно средство 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. 

 Търсят застрахователно покритие до степента, посочена в Общите условия по застраховката и в изключенията и 
ограниченията на застраховката; 

 Са Застраховащи лица на възраст 18 и повече години, които имат постоянно местопребиваване на територията на 
Република България. 

Не е необходимо да имате сключена застраховка Автокаско, за да сключите застраховка „Аз и Автомобила“; 
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