ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН Д О Г О В О Р
за застраховка „КАСКО на МПС”
Днес, .............2018 г. в гр. София, на основание проведена процедура конкурс по реда на чл.14, ал.1 и чл.16 от Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
/ПРУПДТДДУК/ и чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането и Заповед №
.........../..................2018 г. за обявяване класирането на участниците, се
сключи настоящият застрахователен договор между:
“Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 000641974, със седалище и адрес на
управление: гр. София, община “Сердика”, бул. ”Княгиня Мария Луиза” №101,
представлявано от Филип Василев - Управител, наричано по-долу
„ЗАСТРАХОВАН”
и
............................................., ЕИК ..................................., със седалище и адрес
на управление: ......................................................................, представлявано от
............................................ – ........................................., наричано по-долу
„ЗАСТРАХОВАТЕЛ”.
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
Чл.1. Страните сключват застраховка "КАСКО” на МПС, на 7
/седем/ броя моторни превозни средства /МПС/, подробно описани в Опис Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.
Чл.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя застрахователна защита,
съгласно приложени Общи условия, покриваща пълна загуба или частична щета
на МПС, вследствие настъпили застрахователни събития на територията на
Република България, от посочени като покрити в съответната клауза рискове.
Чл.3. Клауза “ПЪЛНО КАСКО” на МПС:
- природни бедствия: пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм
(мълния); снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж;
морски вълни; свличане или срутване на земни пластове, съоръжения, както и
от експлозия на такива съоръжения;
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- авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни,
електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива
съоръжения;
- пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и
работа на двигателя при престой;
- пожар, възникнал по време на престой на МПС и неработещ двигател;
случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;
- сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число
и пътнотранспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата;
- внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение,
ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования;
- злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от
трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване,
умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване;
- кражба на цяло МПС;
- грабеж на цяло МПС;
- покриване на разходи за престой на увреденото МПС на паркинг до 15
дни;
- покриване на разходи за репатриране на претърпелия щета автомобил.
Чл.4. Териториално покритие – застрахователната защита се предоставя за
територията на Република България.
Чл.5. Индивидуалните застрахователни суми на МПС, съгласно ОПИС Приложение № 1 са определени на база средна възраст в години за МПС по
групи (марки и модели) и каталожни цени с овехтяване.
Чл.6. Тарифните числа за отделните групи МПС са както следва:
група А – леки автомобили – .................. %;
група Б – автобус – .......%;
група В – товарни автомобили - .......... %;
Чл.7. (1) Застрахователна премия по групи:
група А – леки автомобили – .......................................................... лева;
група Б – автобус – ......................................................................... лева;
група В – товарни автомобили - .................................................... лева;
(2) Общата застрахователна премия, с включен данък 2 % ЗДЗП върху
премиите за 2017 г. е ..................................................................... лева.
Чл.8. (1) Застрахователна сума по групи:
група А – леки автомобили – ........................................................ лева;
група Б – автобус – ........................................................................ лева;
група В – товарни автомобили - .................................................. лева;
(2) Общата застрахователна сума е .............................................. лева.
Чл.9. Оценки на щети и изплащане на обезщетения:
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(1) Оценката на щети и изплащането на обезщетения може да се
осъществява по избор на ЗАСТРАХОВАНИЯ, както следва:
1.
При
настъпване
на
покрито
застрахователно
събитие,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава възлагателно писмо в срок до 5 (пет) работни дни
от завеждане на щетата, до доверен автосервиз /описани в Приложение № 3 неразделна част от настоящия договор/ за отстраняване на нанесените щети на
застрахованото МПС, която следва да се отремонтира в доверения сервиз в срок
до 40 дни от завеждане на щетата. ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да определи и
друг сервиз за отстраняване на щети на МПС.
2. При настъпване на покрито застрахователно събитие за МПС
отремонтирането на нанесените щети на застрахованото МПС се извършва в
доверен сервиз на ЗАСРАХОВАТЕЛЯ или в оторизирани от фирмата вносител
автосервизи в срок до 3 месеца от завеждане на щетата.
3. При щети нанесени на нови МПС в гаранция, възстановяването се
извършва само в оторизирани от фирмата вносител автосервизи в срок до 40
дни от завеждане на щетата.
(2)
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ
обезщетява
ЗАСТРАХОВАНИЯ
по
горепосочения начин без прилагане на самоучастие на упълномощен от
ЗАСТРАХОВАНИЯ водач или по вина на друг участник в ПТП, застрахован по
“Гражданска отговорност“ при друг Застраховател. В тези случаи
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ самостоятелно предявява претенции към Застрахователя
на виновния за ПТП водач за възстановяване на изплатените обезщетения.
(3) При настъпили тотални загуби на МПС, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се
задължава да изплаща пълния размер на застрахователната стойност на
увреденото МПС.
(4) Огледите на увредените, вследствие настъпило застрахователно
събитие МПС, се извършват в най-близката Главна агенция, Агенция или Офис
на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на територията на цялата страна - общо ........................
броя, описани в Приложение № 4 - неразделна част от настоящия договор. В
случай, че увреденото МПС не може да се придвижи на собствен ход, огледът
се извършва на посочен от ЗАСТРАХОВАНИЯ адрес.
(5) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава при настъпило застрахователно
събитие /ПТП или злоумишлени действия на трети лица/ на застрахованото
МПС, при нужда да изпраща мобилна група, която да ходи на място и да
съдейства за регистриране и завеждане на нанесените щети.
Чл.10. Срокове за изплащане на обезщетения при настъпване на покрито
по условията на застраховката събитие:
(1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща за частични и тотални щети (вкл. “кражба”
или “грабеж”) обезщетения в срок до ............ дни, считано от датата на
представяне на последния писмено изискан от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документ.
(2) Дължимите обезщетения ще се изплащат по следната банкова сметка
на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
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“Централна Кооперативна Банка“
IBAN (лева) BG70CECB97901055653900,
BIC код: CECBBGSF,
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: “БМВ” ЕООД.
II. Срок на застраховката
Чл.11. Застраховка “КАСКО” на МПС се сключва за срок от 1 (една)
календарна година, в зависимост от сроковете на изтичане на настоящите
застрахователни договори по застраховка „КАСКО” на МПС за всяко МПС по
отделно.
III. Общ размер на застрахователната сума
Чл.12. Общият размер на застрахователната сума на 7 /седем/ броя МПС е
................................................................................ лева.
IV. Застрахователна премия
Чл.13.(1) Размера на застрахователната премия е получен, като
застрахователната сума (по отделни групи) е умножена с тарифното число,
представляващо % от застрахователната сума. Общата застрахователна премия
за групи А, Б и В е в размер на .................................................... лева.
(2) Заплащането на застрахователната премия се извършва разсрочено на
две равни вноски за всяка полица след сключването й.
Банковата сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е:
Банка ..................................................
IBAN: ..................................................
BIC: ....................................................
Титуляр на сметката: .......................
V. Депозит за участие
Чл.14.(1) Депозита за участие се определя от ЗАСТРАХОВАНИЯ в
размер на 100.00 /сто/ лева с ДДС.
(2) Депозита за участие се представя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ под
формата на парична сума или банкова гаранция.
(3) Депозита, представен във вид на парична сума, се внася по следната
банкова сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
“Централна Кооперативна Банка“
IBAN (лева) BG70CECB97901055653900,
BIC код: CECBBGSF,
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: “БМВ” ЕООД.
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(4) Когато депозита за участие е банкова гаранция, се представя
оригиналът й и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от
стойността на депозита за участие и със срок на валидност крайния срок на
изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни.
(5) Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на
депозита за участие, включително при неговото възстановяване са за сметка
на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(6) ЗАСТРАХОВАНИЯТ освобождава депозита за участие без да
дължи лихви в срок от 5 /пет/ работни дни, след сключване на договора
по посочената в чл.13, ал.2, раздел I от договора банкова сметка на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
(7) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да задържи депозита за участие в
пълен размер, ако ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ спечелил конкурса не подпише
застрахователния договор в определения за подписване срок.
VI. Други условия
Чл.15. Застраховката обхваща всички МПС-та, включително и
други МПС-та, собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ, за които ще
възникне необходимост от застрахователно покритие по застраховка
„Каско на МПС”, по време на действие на настоящия договор.
Чл.16. Застрахователния договор се сключва без поименен списък на
водачите на МПС.
Чл.17. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да издава без заплащане
удостоверения на ЗАСТРАХОВАНИЯ за застрахователна стойност на МПС при
продажба чрез търг и разпоредителни сделки с тях, застрахователни оценки и
„Зелена карта” за страните членки на ЕС и други страни.
VII. Неустойки. Непреодолима сила
Чл.18.
При
неизпълнение
на
задълженията
си
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05% на ден, но не
повече от 20% от стойността на общата застрахователна премия.
Чл.19. При частично неизпълнение на задълженията си,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% от стойността на
неизпълненото.
Чл.20. Ако е в забава за плащане ЗАСТРАХОВАНИЯТ дължи неустойка
в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.
Чл.21. Страните не носят отговорност за пълно или частично
неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението
е възникнало пряко следствие от действието на непреодолима сила:
земетресение, пожари наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански
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вълнения, блокади, ембарго и други обстоятелства с форсмажорен характер.
Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ
от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне на двустранен
протокол, подписан от упълномощените представители на страните по
договора.
Чл.22. Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в три
дневен срок от настъпване на форсмажорното обстоятелство писмено да
уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не
може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.23.При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е
била в забава не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.
VIII. Прекратяване на договора
Чл.24. Този договор се прекратява:
1. след изтичане срока на застраховката, предмет на настоящия договор,
отремонтиране на МПС в доверени или официални автосервизи и изплащане на
всички щети по експертна оценка;
2. с изпълнение на задълженията на страните по него;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено чрез подписване на
двустранно споразумение;
4. едностранно от ЗАСТРАХОВАНИЯ с 30-дневно писмено
предизвестие при неизпълнение на задълженията по договора от страна
на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;
5. Застрахования може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни своите задължения.
IX. Общи условия
Чл.25. Всички изменения и допълнения по договора се смятат за
действителни, само ако са изготвени в писмена форма и са подписани от двете
страни.
Чл.26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали
при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване
извънсъдебно по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение,
съгласно действащите нормативни актове, а при непостигане на съгласие спорът
се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република
България.
Чл.27. За неуредените въпроси в този договор се прилага
законодателството на Република България.
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Чл.28.Неразделна част от настоящият договор са:
1. Приложение № 1 - Опис на МПС за сключване на застраховка „Каско на
МПС” на 7 /седем/ броя МПС.
2. Приложение № 2 - Общи условия за застраховка "Каско на МПС".
3. Приложение № 4 - Списък на агенциите и офисите на Застрахователя на
територията на Република България.
4. Приложение № 5 – Списък на пунктове за огледи на МПС на територията на
Република България.
Настоящият застрахователен договор се изготви и подписа в два
еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ЗАСТРАХОВАН:
/........................../

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ:
/................................../
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