ПОПЪЛВА СЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ВЪПРОСНИК
за сключване на комбинирана застрахователна полица „Каско” за сухопътни, без релсови превозни средства

към полица № ................................................
СОБСТВЕНИК (в т.ч. лизингодател) :..................................................................................................................... ЕГН/ЕИК: ......................................
Aдрес: гр./с. ................................. жк/бул/ул/: ...................................................................................№ ......., бл. .…...., вх. ……...ет. ……... ап........
тел: ........................................, моб.тел: ............................................, факс: ....................................., е-mail: ..........................................................
Представлявано от: ............................................................................................................................................. ЕГН/ЕИК: ......................................
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ (в т.ч. лизингополучател) : ....................................................................................... ЕГН/ЕИК: .....................................
Aдрес: гр./с. ................................. жк/бул/ул/: ...................................................................................№ ......., бл. .…...., вх. ……...ет. ……... ап........
тел: ........................................, моб.тел: ............................................, факс: ....................................., е-mail: ..........................................................
Представлявано от: .............................................................................................................................................. ЕГН/ЕИК: .....................................
ДАННИ ЗА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО:

Тип: …………...…..................................................

Рег.№ …….…............................……

Рама:………………………….....................….............….….…….

Марка: ……..................……..........................…..…

Модел:…….....................................

Модификация: .............................................................

Волан:

Пробег: .................................. км.

Година на производство .............................................

Дата на първначална рег. ..... ........................

Тип купе: ......................................

Вид гориво: ……...................................................…..…..

Обем: .............. куб.см. Мощност: ...............

Цвят: .............................................

Общо тегло (позиция „F1” от свид. за рег.): ................. т.

Бр. врати: ................

........ ляв

........ десен

Бр. места: ................

ОБОРУДВАНЕ НА МПС: (моля, отбележете с „Х” или опишете)
..... ABS

..... Автом. скоростна кутия

..... Алармена система

..... Алуминиеви джанти

..... Автопилот

..... Борд компютър

..... Боя металик

..... Възд. възглавници

..... Доп. халогенни фарове

..... Ел. регул. на окачаването

..... Ел. стъкла

..... Ел. Огледала

..... Ел. Регулиране на окачването

..... Имобилайзер

..... Климатик

..... Климатроник

..... Ксенонови светлини

..... Навигационна с-ма

..... Парктроник с-ма

..... Радиокасетофон

..... Сервоуправление

..... С-ма против приплъзване

..... Спортни седалки

..... Тапицерия от естествена кожа

..... Тонирани стъкла

..... У-во за почистване на фаровете

..... Центр. Заключване

..... Шебедах

ДРУГО ОБОРУДВАНЕ: ................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Желая да сключа застраховка за описаното по-горе МПС за срок от ............ месеца, считано от ...... : ...... часа на ........................... година.
Избирам следното покритие: ........................................ Избирам следния начин за ликвидация на щети: .....................................................
Самоучастие на Застрахования във всяка щета: ..... „ДА”, .......... % от застрахователната сума или .............. лв
..... „НЕ”
Допълнително покритие „Злополука на местата в МПС”: ..... „ДА”, при застрахователна сума от ............... лв./място
..... „НЕ”
Допълнително покритие (в комбинация само с Клауза „П”) за кражба чрез взлом на допълнително монтирано, стационарно
аудиооборудване:
..... „ДА” ..... „НЕ”
Декларирам, че застрахованото МПС ще се използва за: ...................................
При сключване на застраховката притежавам: ..... бр. оригинални ключа; ..... бр. дубликатни ключа; ..... бр. дистанц.управления за
алармена с-ма; ..... бр. други, ...................................................................................................................................................................................
МПС е обезопасено с работеща система, отговаряща на изискванията на Застрахователя:
..... „ДА” ..... „НЕ”
Известно ли Ви е гореописаното МПС да е било противозаконно отнемано и/или да е имало опит за кражбата му? ..... „ДА” ..... „НЕ”
Губени (открадвани) ли са ключове и/или дистанционни управления за аларм. с-ма и/или имобилайзера и/или свидетелството за
регистрация на гореописаното МПС? ..... „ДА” , моля опишете.........................................................................................................
..... „НЕ”
Монтирана ли е допълнителна газова, метанова или друга горивна уредба?
..... „ДА” ..... „НЕ”
Към момента на сключване на тази застраховка притежавате ли друга действаща полица „Каско” за същото МПС? ..... „ДА”, моля
опишете: Име на Застрахователя ..............................., полица № ......................................, крайна дата на покритие .................г.
..... „НЕ”
Уведомен/а съм и приемам, че застраховката влиза в сила само след извършен оглед и заснемане от страна на Застрахователя, както и че рисковете „Кражба” и „Грабеж” не се покриват
до поставяне в МПС на действаща сигнално-охранителна система, одобрена от Застрахователя.
Декларирам, че получих, запознат/а съм и приемам Общите, Специалните условия по застраховката, които заедно с това Предложение-въпросник са неразделна част от застраховатения
договор.
Декларирам, че съм запознат и приемам методиката на Застрахователя за определяне на действителната стойност на МПС.
Декларирам, че съм съгласен/на вписаните в документацията по застраховката данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и/или представляват
застрахователна тайна да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от Застрахователя.

ДАТА: ............................. г.

КАНДИДАТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ: ...............................................................
(име, фамилия, подпис, печат)

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА МПС
1.По Фактура№ .................................................................., изд. на .............................г., от ....................................................................................
Цена в ново състояние: ...................................... ........ х .................. % остатъчна стойност
2.Каталог ................................, брой .................... /.................... година, страница ................, колона .................ред ..................
Препоръчителна стойност: ..................................... ........; Цена в ново състояние ............................ ........ х ............... % остатъчна стойност
3.Експертна оценка:....................................................................................................................................................................................................
4. Действителна стойност на МПС без допълнително монтираното стационарно оборудване (ДМСО): ............................................... ........
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ДМСО
(в т.ч. допълнително монтирано, стационарно аудиооборудване)
ВИД

МАРКА, МОДЕЛ, SN, ИЗТОЧНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ

5. Действителна стойност на ДМСО: ................................................................ ........
6. ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МПС, ВКЛ. ДМСО (т. 4 + т. 5): ...................... ........
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ......... % ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ ...................... ........
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ
8. КЛАУЗА ...................................................., НАЧИН НА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ: ....................................................................., БАЗОВО Т.Ч. .............%

ОТСТЪПКА ( - )
Еднократно плащане
Новозастраховано МПС
Наличие на застраховка „Гражданска отговорност”
Наличие на друг вид застраховка
За брой застраховани МПС на един собственик
Бонус

%

НАДБАВКА ( + )
За възраст на собственика / обичайния водач
За предназначение
За МПС с десен волан
За МПС със сгъваем покрив и кабриолети
За рискови марки
Малус

%

9. ТАРИФНО ЧИСЛО СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ: ..................... %
10. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА 12 МЕСЕЦА, СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ:

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

11. МИНИМАЛНА ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

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

12. ПОЛЗВАНЕ НА „ОФИЦИАЛЕН СЕРВИЗ” ЗА МПС НАД 4 ДО 8 ГОДИНИ (т. 11 + 30%):

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

13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА ....... МЕСЕЦА (т.10 х съответния процент от краткосрочната тарифа): .............................. ........
14. „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС”: ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА 1 ЛИЦЕ ................................ ........ ;
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА: .................. ........ ;
15. ОБЩО ДЪЛЖИМА ПРЕМИЯ ПО ПОЛИЦАТА (т. 10/11 + т.12/13): ................................ ........

ДАТА: ........................ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: ......................................................
(име, фамилия, подпис)

Агенция ...................................., код....................................,
Брокер/Агент ..........................................................., код/№.........................................., адрес: ...........................................................................,

