
ТРИ скъпоструващи грешки 
със застраховката на колата.



Автомобилните застраховки са най-познати на 

пазара. Почти на всеки му се е налагало да 

заведе щета по автомобил и да сключва 

полица. Но този вид застраховки носи и най- 

много разочарования. Част от причините за 

разоравание са в условията на компаниите, но 

има грешки, които могат да бъдат избегнати.

Тук споделяме трите най-срещани 

пропуски, които водят до откази от страна 

на застрахователя и загуба на пари от 

застрахованите. 



Грешка № 1 - Реакцията в първия момент при щета. 
Когато бърза, човек предпочита да подмине, особено ако щетите са незначителни. Но 
независимо колко бързаш, трябва да направиш няколко неща, за да гарантираш интересите 
си в такава ситуация: 

Ако събитието настъпи по време на движение – дори да бързаш много, дори щетите 
да ти изглеждат незначителни, моят съвет е да следваш прости стъпки:
                      

установи контакт с другия водач, 
заедно отчетете щетите по автомобилите,
направи снимки на двата автомобила и ако се налага попълни двустранен констативен 
протокол. 

Набери 112, за да регистрираш събитието! Винаги.



Ако събитието е настъпило при паркиран автомобил, 
много важно е да се свържеш с твоя брокер, за да 
обсъдите уврежданията. Може да се наложи да 
уведомиш полицията, ако събитието е по-сериозно. 

А ако ти случайно увредиш автомобил, който е бил 
паркиран, остави контакти или се обади на 112, за да 
регистрираш събитието.

Защо да го правиш ли? Така ще си изпълнил 
задължението си по закон. Защото всеки участник в 
ПТП е длъжен да го регистрира пред компетентните 
органи в случая 112. Ако не го направиш – не
регистрираш събитието, това се счита като напускане 
на произшествието и се наказва с глоба от 400 лева и 
дори отнемане на шофьорска книжка до 6 месеца.

Запази спокойствие и следвай стъпките.



Грешка № 2 Валидност на документите

Не можеш да си представиш колко често се случва, клиент да има щета по 

автомобила, да се обади за съдействие при завеждането на щетата и когато 

го попитаме дали има валиден технически преглед, той да е убеден че има.

 Но когато отворим документите, се оказва, че е изтекъл преди доста време.

Колкото по-отговорен си към собствените ти интереси, толкова по-лесно ще 

предявяваш претенция пред застрахователя и ще получаваш обезщетение. 

Виж кога изтича техническия преглед на автомобила и шофьорската ти 

книжка.

А ако не обичаш да помниш дати, на този линк можеш да регистрираш 

валидността на техническия ти преглед и ние ще ти напомним авотоматично 

15 дни преди изтичането. Така ще контролираш този документ, без да го 

мислиш.
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Грешка № 3 Неспазване на сроковете

Неспазване на сроковете – често се случва да 

се изпуснат сроковете за завеждане на щети. 

В различните компании варират между 3 и 7 

работни дни. Но много застрахователи 

поставят изискване да се свържеш с тях в 

първия момент на установяване на щетата. 

Затова, още когато сключваш застраховката 

си, трябва да провериш какви са 

изискванията на застрахователя при 

установяване на щета. Трябва ли да се 

обаждаш на асистънс телефон и в какъв срок 

да завеждаш щетите.

Намери си верен партньор за трудни моменти.



Ако сключваш застраховката си със застрахователен брокер, установи топла връзка с него за такива моменти. 

Точно, защото в момент на стрес човек прави грешки, създадохме нашия асистънс телефон, на който нашите 

клиенти получават съвети за действие в първия момент на установяване на щетата. 

И непрекъснато създаваме образователни материали по проблеми, установени в практиката и предназначени за 

предвидливи и активни хора, които обичат да знаят навреме.

Ако и ти си такъв, стани част от групата на осъзнатите и знаещи хора като се абонираш. Ще ти изпращаме само 

ценна информация, която да ти е от полза. 

Вяра е лицензиран застрахователен брокер. Нашата мисия е да ти помагаме да намериш най-доброто застрахователно решение на 
оптимална цена, да бъдем до теб от момента на установяване на щетата, до пълното ти възстановяване. За да живееш живота си качествено.



Имаш нужда от съвет или допълнителна информация? 
Свържи се с нас!

02 9797097
02 9797079

офис София 032 250 005 офис Пловдив

sales@viara-ins.com plovdiv@viara-ins.com


