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П Р Е З Е Н Т А Ц И Я 

 
Застраховка „Защитена стойност на 

автомобила“ - GAP 
 

 
Застраховател:   ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД 

 

Цел: Запазване стойността на автомобила до цената му 

на придобиване при тотална щета или кражба 

 

Лимит:    до 20 000 EUR 
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УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКАТА 

 

1. Обект на застраховката: 
Леки автомобили (вкл. леки автомобили регистрирани в категория N1), 

които са на не повече от 7 години от годината на производство, снабдени 

са с български регистрационни табели и притежават валидна застраховка 

„Каско”. 

 

2. Покрити рискове: 
Възстановяване на разликата между сумата платима при осъществяването 

на покрит по застраховка „Каско” риск, довел до пълна загуба на МПС и: 

а) стойността по фактура при закупуването на застрахования автомобил 

в ново състояние или  

б) действителната стойност към дата на сключване на полицата за 

автомобили на възраст повече от една година. 

 

3. Клаузи: 

 Възстановяване до фактурна стойност (за ново закупени МПС на 

ФЛ/ЮЛ); 

 Възстановяване до действителна стойност(за употребявани МПС на 

ФЛ/ЮЛ). 

 

4. Лимит на отговорност:  20 000 евро 

 

ПРИМЕР: 
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ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗАСТРАХОВКА GAP 

 

 Леки автомобили (вкл. леки регистрирани в категория N1); 

 Възраст на МПС до 7г. вкл.; 

 Фактурна /Действителна стойност на МПС – 30 000 – 120 000 лева; 

 ФЛ и ЮЛ вкл. клиенти с автомобили на лизинг. 

 

 

 

 

ТАРИФА 

 

Възстановяване до фактурна/действителна стойност на 
автомобили на възраст до 7 години  

Период на 
покритие 

Общо 
дължима 

премия с вкл. 
данък 2% 

При 
разсрочване 

Първа вноска с 
вкл. данък 2% 

При 
разсрочване 

Втора вноска с 
вкл. данък 2% 

12 месеца 395.08 лв. Не се предлага разсрочване 

24 месеца 397.03 лв. Не се предлага разсрочване 

36 месеца 398.99 лв. 239,39 лв. 159,60 лв. 

48 месеца 524,27 лв. 314,56 лв. 209,71 лв. 

60 месеца 574,32 лв. 344,59 лв. 229,73 лв. 

 

 

Важно!!! Покритието по застраховката е валидно единствено в 

комбинация с действаща застраховка Автокаско. 
 

 

 

 

 

 



                           

тел.: 032 39 22 29;  0700 20 300 
www.omnicar-partners.bg; e-mail: info@omnicar-partners.bg 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

1. Забранени за сключване категории/видове МПС: 

 

Аварийни превозни средства, превозни средства, използвани за 

търговски цели – превоз на стоки, пътници и товари (без значение 

дали превозът се осъществява срещу заплащане), автобуси, камиони, 

мотоциклети, превозни средства с модификации спрямо 

първоначалната спецификация на производителя, автомобили за 

състезания или ралита, рент-а-кар, учебни автомобили, таксита. 

 

2. Забранени за сключване марки/модели МПС: 

 

2.1 Aston Martin, Avto Zaz,Bentley, Bugatti, Ferrari,Ford range RS, 

Hummer,Lada, Jaguar, Lamborghini, Lotus,Maserati, Mazda RX8,  

McLaren F1, Mitsubishi 3000GT / Evo range, Nissan 300ZX / 

Skyline, Noble, Porsche (без Cayenne, Panamera), Rolls Royce,  

Subaru SVX / Impreza WRX STi, TVR. 

 

2.2 Автомобили внос от страни извън ЕС, които не фигурират в 

каталози InfoExpert и Eurotax Schwacke. 

 

2.3 Всички тунинговани МПС, вкл. Alpina, Brabus, AMG, М range 

(освен оптичен пакет).  

 

2.4 МПС с допълнително монтирана газова уредба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

тел.: 032 39 22 29;  0700 20 300 
www.omnicar-partners.bg; e-mail: info@omnicar-partners.bg 

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

 

1. На кои МПС може да се предложи клауза “Възстановяване до 

фактурна стойност”? 

  За МПС на възраст до една година от датата на производство, 

за закупуването на което клиентът разполага с фактура издадена от 

официалния вносител/дилър на марката за Република България или 

производител/дилър на марката от чужбина.  

  За МПС на възраст над една до седем години се предлага 

клауза “Възстановяване до действителна стойност”. 

 

2. Задължително ли е началната дата на полица “Защитена 

стойност на автомобила” да съвпада с тази на полицата 

Автокаско? 

  Не е задължително, но покритието по полица “Защитена 

стойност на автомобила” е валидно, само ако към датата на 

застрахователното събитие има валидна полица Автокаско и по нея 

бъде изплатено обезщетение за пълна загуба. 

 

3.  Има ли значение дали клиентът е ФЛ, ЮЛ, ЕТ или лизингово 

дружество?  

  Няма значение и ограничения. Продуктът може да се предлага 

както на ФЛ, така и на ЮЛ (вкл. лизингови дружества) и ЕТ.   

 

4. Кои МПС се отнасят към неподлежащите на застраховане 

“МПС използвани за търговски цели”? 

  МПС, които се използват за превоз на товари, пътници и 

стоки, без значение дали превозът се осъществява срещу заплащане. 

  Примери: 

- NISAN X-Trail - категория N1, собственост на ЮЛ - адвокатско 

дружество. МПС подлежи на застраховка, т.е. не се приема, че 

автомобилът се ползва за търговски цели. 

- FIAT DUCATO - категория N1 с общо тегло до 3,5т., собственост 

на ЮЛ – фирма за дистрибуция на хранителни стоки и напитки. 

МПС не подлежи на застраховка, защото превозва стоки и съгласно 

ОУ е изключено от обхвата на покритието. 

- RENAULT TRAFIC в категория N1 с общо тегло до 3,5т., 

собственост на ФЛ. МПС подлежи на застраховка, т.к. се ползва за 

лични нужди. 
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- SKODA FABIA - категория N1, собственост на ЮЛ – медицинско 

заведение. Използва се както за служебни, така и за лични нужди. 

МПС подлежи на застраховка, т.е. не се приема, че това е автомобил 

за търговски цели. 

- VOLKSWAGEN CALIFORNIA - кемпер с общо тегло до 3,5т. – ако 

не се отдава под наем, т.е. предназначението му е лични нужди, 

МПС подлежи на застраховка. 

 

5. Трябва ли да съгласувам сключването на полица? 

 Съгласно действащия в момента съгласувателен режим, 

брокера изпраща запитване до дирекция “Автомобилно 

застраховане” за потвърждаване сключването на полица. 

 

6. Възможна ли е смяната на собственост по GAP? 

  Да, възможна е – издава се анекс за смяна на собственост, 

подобен на този по каско. 

 

7. На кой се изплаща обезщетението, когато МПС е собственост на 

лизингово дружество, но лизингополучателят е сключил 

полицата? 

 Обезщетението се изплаща на лизингополучателя след 

потвърждение от страна на лизингодателя, че клиентът няма 

неизплатени задължения по лизинговия договор. 

 

8. Кога се изплаща обезщетение по застраховка „Защитена 

стойност“? 

  Основанието за изплащане е когато по действащата 

застраховка Автокаско има настъпила тотална щета или кражба и 

застрахователя е изплатил обезщетение за това.  

 

 

 

Оставаме на Ваше разположение за въпроси, сключване на полица или 

съдействие при щета. 

 

 

С най-добри пожелания, 

екипа на Застрахователен брокер Омникар и Партньори ООД 


