
Защо е важна за Вас застраховка автокаско? 

Станали сте участник в ПТП, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети 
лица, някой непознат или Вие самите неволно сте причинили вреди на собствената си кола - 
отстраняването им винаги отнема време, предполага значителни разходи и предизвиква 
много допълнителни затруднения. 
Високите цени на сервизните услуги, изгубеното време, невъзможността да ползвате 
автомобила си превръщат подобни случаи в истинско изпитание. 
Застраховка КАСКО ще ви спести пари, време и грижи. 

Какво е застраховано по Каско? 

Застраховката КАСКО ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на 
Вашия автомобил. При сключване на застраховката можете да изберете най-подходящите 
условия за Вас и Вашия автомобил. 

Кои са особенностите на засраховка ''Гражданска отговорност на автомоболистите'' ?

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е задължителна в България и 
условията по нея са определени в "КОДЕКСА за застраховането" (КФН). 
Тя е задължителна за всяко лице, което:

• притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е 
спряно от движение;

• управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма 
валидна за територията на страната застраховка.Контролът за наличието на сключен 
договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 
се осъществява от органите на МВР. 

Кой е застрахован по'' ГО''?

• Собственикът на МПС;
• Водачът;
• Държателят;
• Всички лица, които ползват застрахованото МПС на законно основание.

Какво е застраховано по ''ГО''? 

Застрахована е Вашата отговорност, когато чрез вашето МПС са:
• наранени или убити хора;
• повредени или унищожени други МПС;
• повредено или унищожено имущество;
• пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието.

Направените оправдани разходи във връзка с предявяването на претенция за 
обезщетение също се възстановяват.  



Какво да направим, когато настъпи застрахователно събитие? 

Не забравяйте да следвате указанията на специалистите ни и не се колебайте да ни потърсите 
отново за допълнителна информация! За съдействие се обръщайте към офисите ни и на 
телефонните номера за връзка с ''3V Solutions''

Искам да сключа застраховка „Каско на МПС”. 
Какви са изискванията към автомобила?

Автомобилът трябва да има български регистрационни номера (в определени случаи се 
допуска застраховане на автомобили с чужди номера). За ''Пълно каско'' (с покритие на 
кражба и грабеж на цяло МПС) е необходимо да има алармена система. За някои марки и 
модели се изисква и GPS устройство.

Къде се правят огледи на автомобила?

Първоначални огледи за сключване на застраховка ''Каско на МПС''се правят в агенциите на 
застрахователите при които се сключва полицата или от оторизирани представители. При 
щета, огледът се извършва в ликвидациониите центрове на съответните застрахователи.

Какво е работното време за извършване на оглед на автомобила при щета?

9,00 – 16,00 ч.

Какво е необходимо да се направи при загубване на стикера и/или контролния талон по 
валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”?

Да се представи полицата в най-близкия ни офис. При издаване на нов стикер/контролен 
талон на Гражданска отговорност на автомобилистите се заплаща такса съгласно действащи 
условия и тарифи на конкретена застрахователна компания.

Имам застраховка „ Гражданска отговорност” на автомобилистите и ще пътувам в 
чужбина. Какво е необходимо да направя?

За пътуване в страни от ЕС не са необходими допълнителни документи. Необходимо е само 
да вземете със себе си застрахователната полица. За пътуване в страни извън ЕС е 
необходимо да посетите офис на'' 3VS'' за издаване на сертификат „Зелена карта” като носите 
със себе си оригинала на полицата.

Пострадах в ПТП, в което виновното лице има застраховка „Гражданска отговорност” 
на автомобилистите. Какво следва да направя?

Пострадалият следва да предяви претенция пред застрахователя на виновното лице. За 
информация относно начина на завеждане на щета и необходимите документи, моля 
свържете се с експерт на ''3VS''.



Имам застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и участвах в ПТП, в 
което аз съм виновен. Как мога да получа обезщетение?

Вашата застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността 
ви към трети лица и Вие не може да получите обезщетение. В този случай можете да 
получите обезщетение само ако имате застраховка „Каско на МПС”.

При сключена застраховка „Каско на МПС” с разсрочено плащане на премията и 
настъпване на щета, необходимо ли е премията да е изцяло платена, за да се изплати 
обезщетението?

При частична щета, настъпила преди пълното издължаване на премията е възможно да не е 
необходимо да се плати цялата премия по застраховката, но е необходимо да са били платени 
дължимите вноски, за които падежите са изтекли. При тотална щета застрахователят удържа 
неиздължената премия от обезщетението. В определени случаи и при частична щета 
застрахователят има право да изиска внасянето на цялата застрахователна премия или 
удържането й от изчисленото обезщетение.

Мога ли да заведа настъпила щета на автомобил, който не е регистриран на мое име?

Завеждането на щета се извършва от водача, вписан в протокола за ПТП или негов 
пълномощник, а обезщетението се изплаща единствено на собственика или надлежно 
упълномощен от него представител. В случай, че автомобилът е закупен на лизинг, за 
изплащане на обезщетение е необходимо да имате пълномощно.

Какво да направим, когато настъпи застрахователно събитие? 

Не забравяйте да следвате указанията на специалистите ни и не се колебайте да ни потърсите 
отново за допълнителна информация! За съдействие се обръщайте към офисите ни и на 
телефонните номера за връзка с ''3V Solutions''


