
„ХДИ” ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АД

Застрахователни продукти

1. АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

1.1. Каско

За кого е предназначено - за всички собственици на МПС по смисъла на Закона за
движение по пътищата, с регистрационни номера, издадени в Република България.

Какво покрива - Застрахователят покрива причинена пълна загуба или частична
щета на МПС и/или допълнително оборудване към тях,  вследствие на настъпили
застрахователни събития от покритите рискове съгласно клаузата, отразена в
застрахователния договор, а именно:
Клауза “А” "Пожар и природни бедствия" /минимално каско/.
Клауза“В” "Частично Каско" - освен покритите рискове по клауза "А", Застрахователят
предлага покритие за щети, възникнали вследствие на сблъскване на МПС помежду им или
с други подвижни или неподвижни предмети.
Клауза “С” "Кражба или грабеж на цялото МПС".
Клауза“D” "Пълно Каско" - освен покритите рискове по клаузи “А”, “В” и “С”,

Застрахователят изплаща и загуби, възникнали в резултат на:

· злоумишлени действия на трети лица;
· щети по откраднато и намерено МПС,  когато кражбата е заявена съгласно

изискванията на Общите условия;
· кражба на стъкла чрез взлом при издаден документ от компетентните органи;

кражба чрез взлом на допълнително стационарно монтирано оборудване в купето
при допълнително платена застрахователна премия и документ от компетентните
органи;

· щети, причинени от умишлен палеж на МПС, взривни устройства;
· щети, причинени на паркинг от друго МПС.

Какъв е териториалният обхват - застраховката важи за страната и/или чужбина.
Как се определя застрахователната сума - застрахователната сума се определя на

базата на представени документи и предварителен оглед на автомобила. За новозакупени
МПС (до една година от датата на производство) действителната стойност е фактурната
цена от производителя или официалния вносител. За останалите МПС, за които няма
документ за закупуване (фактура), действителната стойност се определя на база каталог
“SUPER SCHWAKE“.

Как се определя застраховатерната премия - застрахователната премия се
определя от Застрахователя съгласно действащата тарифна ставка. Плащането на
дължимата застрахователна премия може да стане разсрочено.

Сключване и срок на застраховката - застраховката се сключва въз основа на
писмено предложение по образец на Застрахователя, като се извършва предварителен
оглед на подлежащото за застраховане МПС. Срокът на застрахователния договор е до 1
(една) година.



Кога се изплаща застрахователно обезщетение - при наличие на застрахователно
събитие, покрито по Общите условия на застраховката, Застрахователят дължи
обезщетение на Застрахования в срок от 15 дни след представяне на всички необходими
документи за ликвидацията на щетата.

Как се извършва ликвидацията на щети – има три възможности за това:
- по експертна оценка;
- по представени фактури;
- възстановяване в доверен сервиз на Застрахователя.

Възстановяването в доверен сервиз се извършва на база сключени между “ХДИ”
Застрахователно АД и съответни сервизи договори. Възлагане на ремонт в доверен сервиз
се извършва с възлагателно писмо. Стойността на извършения ремонт – нови части, труд и
материали, се заплаща съгласно клаузите в договора с доверения сервиз. За автомобили
до 3 години от датата на производство възстановяването може да стане и в сервиз на
официален вносител.

1.2. Гражданска отговорност

Предмет на застраховане - предмет на застраховане по задължителната
застраховка "Гражданска отговорност" 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.

Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство,  за което е
налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва
моторното превозно средство на законно основание.

Териториална валидност - са собственикът на моторното превозно средство, за
което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което
ползва моторното превозно средство на законно основание.

Задължителните минимални лимити за всяко събитие за 2007 г. са:

При събития, настъпили на територията на Република България:
За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или

смърт:
За всяко събитие при едно пострадало лице – 700 000 лв.
За всяко събитите при две или повече пострадали лица – 1 000 000 лв.
За вреди на имущество – 200 000 лв.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или
държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство – минималните
лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, в която е настъпило
застрахователното събитие.

Срок на застраховката - застраховките се сключват за срок от 1 (една) година.
Застрахователна премия – размерът на застрахователната премия е съгласно

актуалната тарифа.
Начин на плащане на застрахователната премия - застрахователната премия се

заплаща по избор на Застрахования, както следва:
- еднократно;
- разсрочено до четири равни вноски. Всяка вноска се заплаща до датата, посочена

като падеж за съответната вноска в застрахователната полица.


