
Общи условия 

на застраховка “Помощ при пътуване - 

Автоасистанс в чужбина” 

Съгласно тези Общи условия ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, наричано по-нататък “Застраховател” и лицето, посочено в 

застрахователната полица като Застраховащ, сключват договор за застраховка “Помощ при пътуване – 

Автоасистанс в чужбина”, наричана по-нататък “Застраховката”. 

 

 I. Предмет на застраховката 

 1. Застрахователят, съгласно тези Общи условия, предоставя застрахователна защита, като осигурява 

оказването на специализирани съдействия и услуги извън територията на Република България, наложили се 

вследствие на техническа повреда (авария), пътнотранспортно произшествие, кражба или грабеж на 

застрахованото моторно превозно средство /МПС/, както и на водача и пътниците в него. 

 2. Специализираните съдействия и услуги, осигурени и гарантирани по тези Общи условия, се извършват при 

условията на непрекъсната 24-часова готовност от международната мрежа от представителства на 

CORIS International  - договорен партньор на Застрахователя, наричан по-долу CORIS. 

 

 II. Застраховани лица и обекти 

 3. Застраховани лица по тази застраховка са водачът и пътниците, които се намират в застрахованото 

МПС, без значение на тяхното гражданство.  

 4. Общият брой на водача и пътниците, по отношение на които Застрахователят осигурява 

застрахователно покритие, не трябва да надвишава броя на местата, посочен в Свидетелството за 

регистрация на МПС. 

 5. По тези Общи условия се застраховат следните МПС: 

 5.1. Автомобили, в това число: 

 5.1.1. Леки автомобили, в които броят на местата (вкл. мястото на водача) не превишава 9 /девет/ броя. Под 

леки автомобили следва да се разбират и микробусите, отговарящи на изискванията на предходното 

изречение, както и леки автомобили с повишена проходимост. 

 5.1.2. Товарни автомобили  с максимално общо тегло до 3, 5 тона вкл. Под товарни автомобили следва да се 

разбират и микробусите, отговарящи на изискванията   на предходното изречение. 

 5.2. Мотоциклети с  работен обем на двигателя над 50 см3. 

 5.3. Ремаркета и полуремаркета (вкл. каравани) с максимално общо тегло до 0.75 тона вкл.,  които в 

съответствие с нормативните и технически изисквания могат да бъдат прикачвани към видовете 

моторни превозни средства, описани по-горе. 

 

 III. Териториален обхват на застраховката  

 6. Застрахователят осигурява застрахователно покритие на територията на всички европейски държави, 

вкл. азиатската част на Турция, с изключение на териториите на Република България, Молдова и Украйна. 

 

 IV. Определения 

 7. Изброените по-долу термини са използвани в тези Общи условия в следния смисъл: 

 7.1. Моторно превозно средство /МПС/ - сухопътно нерелсово превозно средство, със собствен двигател за 

придвижване, снабдено с български регистрационни номера. 

 7.2. Ремарке и полуремарке - пътни превозни средства, предназначени да бъдат теглени от МПС, снабдени с 

български регистрационни номера.   

 7.3. Водач – лице, което управлява застрахованото МПС и което притежава свидетелство за управление, 

валидно за категорията на управляваното МПС. 

 7.4. Пътник  – всяко лице, което се намира в застрахованото МПС при настъпване на застрахователното събитие, с 

изключение на лицата, които се превозват срещу заплащане. 

 7.5. Застрахован /Застраховано лице/ – водачът и пътниците в застрахованото МПС, които ползват 

застрахователно покритие по тази застраховка. 

 7.6. Застраховащ  – лицето, което сключва застрахователния договор и плаща застрахователната премия. 

Застраховащият може да бъде физическо лице, юридическо лице или организация. 

 7.7. Пътнотранспортно произшествие /ПТП/ - събитие, възникнало в процеса на движението на 

застрахованото МПС и предизвикало нараняване или смърт на застраховано лице или повреда на 

застрахованото МПС. Пътнотранспортно произшествие е налице и в случаите, когато застрахованото 



МПС е било в състояние на покой, но ПТП е причинено от друго МПС, с последствията, изброени в 

предходното изречение.  

 7.8. Кражба  – отнемане на МПС от лице, без съгласието на собственика или на неговия представител, с 

намерение противозаконно да го присвои.  

 7.9. Грабеж - отнемане на МПС от лице, с намерение противозаконно да го присвои, като употреби за това сила 

или заплашване.  

 7.10. Авария – всяка внезапна и неочаквана технологична повреда на МПС, поради неизправност на механичната, 

електрическата, електронната, пневматичната или хидравличната системи, включително експлозия и 

пожар на МПС, както и спукване на гума на застрахованото МПС. 

 7.11. Неизправно МПС  – застраховано МПС, преминало през задължителен периодичен преглед за проверка на 

техническата му изправност и допуснато до движение в пътната мрежа, което поради претърпяно ПТП 

и/или авария, не може да се придвижва или не може да се придвижва безопасно в съответствие с 

изискванията на правилата за движение по пътищата на съответната държава, в която се намира. 

 7.12. Местожителство – населеното място, посочено от застрахованото лице, на територията на Република 

България. 

 

 V. Сключване, влизане в сила и срок на застраховката 

 8. Застраховката се сключва на основание писмено предложение от Застраховащия, в което същият е длъжен 

да обяви точно и изчерпателно всички съществени обстоятелства, които са му известни или при положена 

дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за риска. 

 9. Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица, неразделна част от която са 

предложението на Застраховащия, Общите условия на застраховката, Специални условия, допълнителни 

споразумения (добавъци) и други писмени договорености между страните, ако има такива.  

 10. В полицата се вписват данните за Застраховащия, както и данни за застрахованото МПС и неговия 

собственик. Допълнително Застрахователят може да изиска писмено и друга информация, която според 

него има значение за оценката на риска по застраховката. 

 11. Застраховката е в сила след подписване на застрахователния договор от двете страни, при условие че е 

наличен застрахователен интерес и е платена застрахователна премия, съгласно договореното.  

 12. Застраховката се сключва за срока, указан в полицата. Застрахователното покритие влиза  в сила от 00.00 

часа и изтича в 24.00 часа на датите, посочени в застрахователната полица за начало и край на 

застраховката, но само при условие, че застрахователната премия е платена изцяло, освен, ако друго не е 

изрично и писмено договорено между страните. 

 13. Ако се установи неточно обявяване или премълчаване от Застраховащия на обстоятелства, при които 

Застрахователят не би сключил застраховката или би я сключил при други условия, последният има право: 

 13.1. При съзнателно неточно обявяване или премълчаване – да прекрати предсрочно и да откаже обезщетение 

при спазване на чл.189 от Кодекса за застраховането.  

 13.2. При несъзнателно неточно обявяване – да изиска изменения в условията на застраховката, да я прекрати 

предсрочно и/или да намали обезщетение при спазване на чл.190 от Кодекса за застраховането. 

 14. По време на действието на застрахователния договор Застраховащият е длъжен да обявява пред 

Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключване на договора 

Застрахователят писмено е поставил въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши 

незабавно след узнаването им. При неизпълнение на това задължение от страна на Застраховащия, 

Застрахователят има право да изиска изменения в условията на застраховката, да я прекрати предсрочно 

и/или да намали обезщетение при спазване на чл.189 и чл.190 от Кодекса за застраховането. 

 15. Със сключване на застраховката Застраховащият декларира, че е предоставил информация, 

представляваща лични данни и друга допълнителна информация доброволно, като необходимо условие за 

сключване на застраховката и е съгласен Застрахователят да обработва и предоставя личните данни и 

друга допълнителна информация за нуждите на сключената застраховка, както и за статистически цели. 

 

 VI.  Застрахователно покритие  

  Специализирани услуги и съдействие, оказвани на МПС, на водача и на пътниците  по време на тяхното 

пътуване. 

 16.  В случаи на неизправност на застрахованото МПС, в зависимост от нуждите и при поискване от страна на 

застраховано лице, Застрахователят, чрез CORIS: 

 16.1. Осигурява и заплаща разходите за ремонт на МПС на място, а в случай, че ремонтът не може да бъде 

извършен на място - транспортира МПС до най-близкия сервиз, гараж или паркинг.  

  Покритите разходи в този случай са със следните лимити: За застраховки със срок на валидност до 3 

месеца, вкл., -  до 250 EUR, вкл., за всяко отделно застрахователно събитие и в агрегат за целия срок на 



застраховката. За застраховки със срок на валидност над 3 месеца – до 250 EUR, вкл., за всяко отделно 

застрахователно събитие и до 1000 EUR, вкл.,  в агрегат за целия срок на застраховката. 

  Горепосочените лимити  се отнасят, както за транспортирането на МПС, така и за неговия ремонт на 

място. 

 16.2. Организира и заплаща разходите за доставката на необходимите за ремонта резервни части, в случай, че 

ремонтът на МПС се извършва в сервиз, който не разполага с такива резервни части. Стойността на 

доставените резервни части не е включена в покритието. Застрахователят не поема отговорност за 

възможностите и времето на доставка на заявените резервни части, ако това зависи от техния 

производител или доставчик. Покритите разходи в този случай  са с лимит до 100 EUR , вкл., както за всяко 

отделно застрахователно събитие, така и в агрегат за целия срок на застраховката. 

 16.3. Осигурява и заплаща разходите за настаняване в хотел на застрахованите лица, в случай, че ремонтът на 

МПС не може да започне в деня на настъпване на застрахователното събитие, поради късен час, почивни дни 

или официални празници, но за не повече от 3 денонощия, за максимум 75 EUR на нощувка на едно 

застраховано лице. Дневните и други разходи на застрахованите лица не са включени в покритието. 

  Лимитът на застрахователното покритие в този случай е до 2000 EUR, вкл., в агрегат за целия период на 

застраховката. 

 16.4. Заплаща разходите за паркинг на неизправното МПС за срок, не по-дълъг от 3 дни и максимален лимит на 

покритие 50 EUR, вкл., за всяко отделно застрахователно събитие. 

 16.5. В случай, че времето, необходимо за ремонт на МПС в чужбина, надвишава 2 работни дни, осигурява и 

заплаща разходите за една от следните услуги, по избор на застрахованите лица: 

 • Настаняване в хотел на застрахованите за срока на неговия ремонт, но за не повече от 3 денонощия, за 

максимум 75 EUR на нощувка, на едно застраховано лице, като дневните и други разходи на застрахованите 

не са включени в покритието. Прилага се лимитът по т. 16.3. по-горе. 

 • Пътуване на собственика на МПС или на друго упълномощено от него лице от местожителството му в 

България, до мястото на осъществяване на ремонта в чужбина, с цел да бъде взето ремонтираното МПС, с 

влак 1-ва класа или в случай, че пътуването отнема повече от 12 часа - със самолет, икономическа класа. 

Застрахователят покрива този вид разходи в размер до 250 EUR , вкл., както за всяко отделно събитие, така 

и в агрегат за целия период на застраховката. 

 16.6. В случай, че МПС подлежи на ремонт в сервиз, дава заем на Застрахования за покриване на разноските, 

свързани с ремонта на МПС в сервиз, при условие, че член на неговото семейство или трето лице, е 

авансирало същата сума на Застрахователя или на CORIS. 

 16.7. В случай, че МПС не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен в държавата, в която 

е настъпило застрахователното събитие, организира и заплаща разходите за следните услуги: 

 • Бракуване на МПС в съответствие с нормативните изисквания на страната, в която се извършва, като 

покритите разходи са с лимит до 100 EUR, вкл., както и  

 • Завръщането на застрахованите лица до местожителството им в Република България с влак 1-ва класа или 

в случай, че пътуването отнема повече от 12 часа - със самолет, икономическа класа. Лимитът на 

покритите разходи за всяко отделно застрахователно събитие и в агрегат за целия период на 

застраховката за едно застраховано лице е до 150 EUR,вкл., а за всички застраховани лица - до 1 000 EUR, вкл. 

 17. В случай, че неизправността на МПС възникне на автомагистрала и застрахованите лица са получили 

услугите, упоменати в т.16.1., от лицензиран екип за пътна помощ, разходите се заплащат от 

застрахованите лица. След завръщането в България, извършените разходи, ще им бъдат възстановени от 

Застрахователя на базата на оригинални разходни документи. В този случай са в сила и се прилагат 

лимитите, посочени в т. 16.1. по-горе. 

 18. В случай, че МПС стане обект на кражба или грабеж и този факт може да бъде удостоверен от 

компетентните органи, в зависимост от нуждите и при поискване от страна на застраховано лице, 

Застрахователят, чрез CORIS: 

 18.1. Осигурява и заплаща разходите за настаняване в хотел на застрахованите лица за периода на издирване на 

МПС, но за не повече от 2 денонощия, за максимум 75 EUR на нощувка на застраховано лице. Дневните и други 

разходи на застрахованите не са включени в покритието. В този случай, лимитът на застрахователното 

покритие в агрегат, за целия период на застраховката, е до 1 350 EUR  вкл. 

 18.2. В случай, че МПС не бъде открито в рамките на 48 часа, считано от датата и часа на възникване на 

застрахователното събитие, заплаща разходите за завръщането на застрахованите лица до 

местожителството им в България с влак 1-ва класа или в случай, че пътуването отнема повече от 12 часа - 

със самолет, икономическа класа, като лимитът на покритите разходи за всяко отделно застрахователно 

събитие и в агрегат за целия период на застраховката за едно застраховано лице е до 150 EUR, вкл., а за 

всички застраховани лица - до 1 000 EUR, вкл. 



 19. В случай, че водачът на МПС претърпи телесни увреждания или болест, както и в случай на смърт, 

независимо дали те са свързани с участието на МПС в пътното движение или не, и в резултат на това 

водачът не е в състояние да управлява МПС, а никой от пътниците не притежава свидетелство за 

правоуправление на МПС от същата категория, CORIS осигурява и заплаща разходите за една от следните 

услуги, по избор на застрахованите лица: 

 19.1. връщане на пътниците от застрахованото МПС в Република България с влак 1-ва класа или в случай, че 

пътуването отнема повече от 12 часа – със самолет, икономическа класа, като се прилагат лимитите по 

т.18.2. по-горе. 

 19.2. пътуване на едно, посочено от Застрахования, лице от местожителството му в България до мястото в 

чужбина, където се намира МПС, с цел да бъдат взети МПС и пътниците, с влак 1-ва класа или в случай, че 

пътуването отнема повече от 12 часа – със самолет, икономическа класа. Застрахователят чрез CORIS 

покрива само стойността на пътуването, но не носи отговорност за него. Не се покриват разходите за 

гориво, паркинг и пътни такси. Лимитът на застрахователната отговорност е до 250 EUR , вкл., както за 

всяко отделно събитие, така и в агрегат за целия период на застраховката. 

 20. В случай, че водачът или някой от пътниците в застрахованото МПС починат в резултат на ПТП, 

Застрахователят, чрез CORIS организира и заплаща всички разноски, свързани с репатрирането на тленните 

останки на застрахованото лице, от мястото на настъпване на смъртта до мястото за погребение в 

Република България, определено от неговите наследници или близки. В покритието не се включва заплащане 

на разноските, свързани с траурния ритуал и инвентар.  

 21. Покритите разходи по т.20 от тези Общи условия, са без лимит на отговорност на Застрахователя. 

 

 VII. Изключения 

 22. Застрахователят не носи отговорност и застрахователното покритие по настоящата застраховка не е 

в сила  в следните случаи:  

 22.1. За всички разходи, направени без одобрението на CORIS или на Застрахователя. 

 22.2. Когато застрахователното събитие е настъпило в резултат на управление на МПС от застрахован водач в 

състояние на алкохолно опиване или под въздействие на упойващи или психотропни вещества, или 

наркотици. Под внимание се взима законно определеното допустимо ниво на алкохол в кръвта на водача  в 

страната, където е настъпило събитието; 

 22.3. Когато застрахователното събитие е настъпило в резултат на умишлени действия на застраховано лице, 

самоубийство, или опит за самоубийство; 

 22.4. За събития, възникнали по време на военни операции, във време на военно положение, активно участие в 

облози и залагания, стачки, бунтове, актове на тероризъм, саботаж, извършване или опит за извършване на 

престъпление от общ характер, увреждания, получени при задържане от органите на реда, в следствен 

арест или затвор,или сбивания, или други от подобно естество, с изключение на случаите при самозащита; 

 22.5. За събития, резултат на радиоактивно облъчване, радиоактивни лъчения, ядрена експлозия; 

 22.6. За механични повреди на МПС, които са били известни преди началото на пътуването; 

 22.7. За събития, възникнали от практикуване на екстремни спортове с МПС, участие в автомобилни 

състезания; 

 22.8. За събития, възникнали от некомпетентно съхранение и/или експлоатация на застрахованото МПС. 

 22.9. За събития, възникнали от природни бедствия. 

22.10. За събития, възникнали с МПС, което не е преминало годишен технически преглед. 

22.11. Когато застрахователното събитие е настъпило в резултат управлението на МПС от водач, който не 

притежава свидетелство за управление, валидно към датата на застрахователното събитие, за 

категорията на управляваното МПС. 

22.12. Когато съответните приложими лимити по застрахов-ката, посочени в настоящите Общи условия, са 

изчерпани. 

22.13. Когато към застрахованото МПС е прикачено устройство, за което няма сключена и валидна застраховка 

„Помощ при пътуване – Автоасистанс в чужбина” в ЗАД „Алианц България”, покритието по настоящата 

застраховка касае и се прилага само за застрахованото МПС. 

22.14. Всички телефонни разходи, направени от застрахованите лица по повод и във вразка със настъпило 

застрахователно събитие,  вкл. за осъществяване и поддържане на връзка със Застрахователя и/или 

неговия доверен партньор, са за тяхна сметка. 

 

 VIII. Застрахователна премия 

 23. Застрахователната премия се определя на база тарифите на Застрахователя, действащи към датата на 

сключване на застрахователния договор.  



 24. Застрахователната премия се заплаща от Застраховащия еднократно, в пълен размер, при сключване на 

застраховката. 

 

 IХ. Действия на застрахованите лица при настъпване на застрахователно събитие. Изплащане на 

застрахователно обезщетение 

 25. В случай на настъпило застрахователно събитие застрахованото лице, негови близки, негов довереник, 

упълномощено лице или медицински специалист, следва да се свърже незабавно с CORIS на следните 

телефони: 

    00  359 2 950 50 10 

    00  359 2 950 50 11 

    00  359  897 337 707 

  Fax.: 00  359 2  950 50 12 

  Е-mail: operations@coris.bg 

  и да предаде цялата необходима информация за събитието. 

 26. В случай, че бъдат дадени изрични указания от CORIS Застрахованият сам  да заплати покрити по 

застраховката разходи и/или в извънредни случаи, когато Застрахованият по обективни причини и доказано 

не е успял да се свърже с CORIS, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят в срок 

до 5 /пет/ работни дни на някой от следните адреси: 

  „КОРИС България”ООД или ЗАД”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” 

   ул.”Яков Крайков”1А   ул.”Проф.Милко Бичев”2 

   София, 1606   София, 1504 

  България   България 

      Тел. 0800 13 014 

 

  Застрахованият следва да приложи кратко изложение относно обстоятелствата при настъпване на 

събитието, както и оригинални сметки за платени разходи за оказана техническа помощ и други документи, 

потвърждаващи събитието, направените разходи и техния размер, а в случай, че не е успял да свърже с CORIS 

– и доказателства за направените опити за осъществяване на връзка с CORIS, ако обективно е 

съществувала такава възможност. 

 27. Съгласно разпоредбите на чл.105, ал.4, от Кодекса за застраховане, Застрахователят има право да изиска от 

Застрахования представянето на допълнителни доказателства, необходими за установяване и преценка на 

обстоятелствата и размера на предявената към него претенция. 

 28. Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок до 15 работни дни, вкл., след 

представяне на всички необходими документи, включително и тези, които са допълнително поискани от 

Застрахователя или от CORIS. 

 29. Съгласно разпоредбите на чл.243 от Кодекса за застраховане, със сключването на застраховката 

Застрахователят и CORIS се считат упълномощени да получават цялата необходима информация във 

връзка със застрахователното събитие от трети лица /медицински заведения, медицински специалисти, 

полицейски органи, технически служби и други/, включително за случаите, когато се касае за получаване на 

информация, представляваща служебна или професионална тайна. 

 30. Ако Застрахованият или негов пълномощник предяви претенция за обезщетение по застраховката, знаейки 

че тя се базира  на неверни данни по отношение на нейното основание или размер, то всякакви 

обезщетения ще бъдат отказани, а застраховката – прекратена, без да се възстановява застрахователна 

премия.  

 30.1. Застрахованият се задължава да възстановява на Застрахователя всяка сума, получена като обезщетение 

от трето лице, задължено да плати за причинени на МПС вреди, за които Застрахователят вече е изплатил 

застрахователно обезщетение. 

 30.2. Ако към датата на настъпване на застрахователно събитие, МПС е застраховано валидно и при друг/и 

Застраховател/и срещу един и същ покрит риск  и/или разходи, то Застрахователят отговаря 

пропорционално,  съобразно броя на застрахователите. 

  

 Х. Прекратяване и промяна на застрахователната полица 

 31. Застрахователната полица се прекратява: 

 31.1. С изтичане на срока, за който е сключена.  

 31.2. По условията на т.30 по-горе. 

 31.3. По условията на т.13.1 по-горе. В този случай Застрахователят задържа цялата платена премия. 

 31.4. По условията на т.13.2. по-горе. В този случай, при условие че не са платени и/или не предстои да бъдат 

изплатени застрахователни обезщетения, Застрахователят връща част (съответстваща на неизтеклия 



срок на договора) от разликата между  цялата премия по полицата и административна такса в размер на 

25% от нея. 

 31.5. При изчерпване на лимитите по застраховката. 

 32. Застраховката може да бъде прекратена по искане на Застраховащия, когато е настъпила невъзможност за 

пътуване в чужбина и само в случай, че не е започнал да тече срокът на покритието, указан в полицата. В 

този случай застрахованият може да заяви искането си за прекратяване на полицата пред ЗАД “Алианц 

България” най-късно в последния работен ден, предхождащ началната дата на покритието. В този случай 

Застрахователят удържа административна такса в размер на 25% от премията по полицата и връща 

останалата част от премията. 

 33. Застраховката може да бъде прекратена на основание писмено искане на Застраховащия при положение, че 

срокът на покритието, указано в полицата, е започнал да тече. В този случай, при условие че не са платени 

и/или не предстои да бъдат изплатени застрахователни обезщетения, Застрахователят връща част 

(съответстваща на неизтеклия срок на договора) от разликата между  цялата премия по полицата и 

административна такса в размер на 25% от нея. 

 34. Сумите по предходните точки се връщат в лева на база действащата към момента на сключване на 

застраховката тарифа на ЗАД “Алианц България”. 

 35. При загуба или кражба на полицата, Застрахователят издава дубликат на основание попълнена декларация 

от Застраховащия и срещу заплащане на допълнителна административна такса в размер на 10.00 (десет) 

лева. 

 ХI. Приложимо право и компетентен съд 

 36. Приложимо право по тези Общи условия е българското право. 

 37. Спорове между страните се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния 

български съд. 

 38. Представителят на Застрахователя - CORIS при извършването на дейността по тази застраховка ще се 

ръководи от националните и международни закони и подзаконови нормативни актове по мястото на 

извършване на съответната услуга и/или съдействие, като CORIS ще предприема действиe само и 

единствено в случай, че същото е допустимо от местното законодателство. 

 

 ХII. Регресни права 

 39. Ако вредите са причинени от трети лица, Застрахователят или CORIS встъпват в правата на 

застрахованите лица срещу тях, до размера на платеното обезщетение и направените разходи. 

 40. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя или CORIS. 

 

 ХIII. Заключителни разпоредби 

 41. Тези Общи условия, както и всички допълнителни споразумения или добавъци са неразделна част от полицата. 

42. Тези Общи условия са приети на заседание на Управителния съвет на ЗАД “Алианц България” на 24.06.2014 

год. 

 

 

 

Дата ................................................ 

Застраховател:    Застрахован: 

.............................................................   ............................................................. 


