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Автоасистанс 24/7  
(BG Auto Assistance 1606) 

  

             

 
 

Застраховател: 

АВП П&С. С.А.  
(Филиал за България) 
Христофор Колумб 80, ет.6 
София 1592, България 
 

ЕИК 202091075 

Център за обслужване на клиенти: 

При въпроси относно Вашата застраховка 
свържете се с нашата сервизна гореща 
линия: 
 + 359 2 995 1843 
service.bg@allianz-assistance.at 

Отдел за обработка на щети: 

Моля отправяйте съобщенията за 
нанесени щети към нас: 
 + 359 2 980 0029 

claims.bg@allianz-assistance.at 

Желаете да сте мобилни из Европа и да се подсигурите срещу неприятни изненади? 

Тогава Автоасистанс 24/7 е точната автоасистанс застраховка за Вас. Възползвайте се от професионални 

асистанс услуги, застрахователна защита при инцидент, авария или друг спешен случай в Европа, 24 часа в 

денонощието, 365 дни в годината. 

24-часова линия за спешни случаи: +359 2 950 38 50 

ЗАСТРАХОВАНИ СЪБИТИЯ: 

Авария, злополука, спукана гума или кражба на автомобил 

ЗАСТРАХОВАНИ СЪБИТИЯ: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: 

Поправка на място или транспорт (теглене) до най-близкия 
сервиз 

до 700 лв. 

Транспорт до дома на хора и превозни средства (след 
инцидент, авария или кражба на превозното средство) 

до 2 500 лв. 

или в случай на продължаване на пътуването 

Разходи за нощувка (след инцидент, авария или кражба на 
превозното средство) макс. 2 нощувки, на човек 

до 200 лв. 

Кола под наем макс. 3 дни до 150 лв. 

ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 

Европа (в географския смисъл, вкл.и Турция) 

 

ПРЕМИЯ: 

Продължителност на 

пътуването: до 4 дни до 8 дни до 12 дни до 16 дни до 31 дни 

Застрахователна премия 17 лв. 24 лв. 38 лв. 48 лв. 85 лв. 

 

Максимална продължителност на пътуването: 31 дни 

В случай на авария, инцидент или кражба на превозно средство, моля незабавно 

информирайте нашата 24-часова линия за спешни случаи! 

Специални условия за АВТОАСИСТАНС 24/7 

Издаване на застрахователната полица/ Период на застраховане  

Застрахователната защита започва от датата на отпътуване посочена в полицата, след  
заплащане на премията. 

Застраховани превозни средства 

Застрахователната защита обхваща лични автомобили, мотоциклети, каравани и превозни 
средства до девет седящи места, които не се използват за професионални цели. Няма налична 
застрахователна защита за наети автомобили. 
Застраховката е валидна за превозни средства на възраст до 10 години. 
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Застраховани лица 

Застраховани са застрахованият и лицата, които се намират в застрахованото превозно 
средство в момента на аварията или на злополуката. 

Териториален обхват 

Застрахователната защита важи за събития по време на пътуване на застрахования, които се 
случват в рамките на Европа в географски смисъл включително Турция на повече от 50 км от 
местоживеенето на застрахования или при преминаване на границата или при поне една 
резервирана нощувка.  

Изключени събития 

В добавка на изключенията, описани в ОУЗ, не съществува застрахователна защита ако: 

- възникнат щети вследствие на недостатъчно техническо обслужване на превозното 
средство 

- недостатъците по превозното средство, които са довели до настъпване на щетата, са били 
налице още в началото на пътуването и/или са могли да бъдат забелязани; 

- Отстраняването на щетата се извършва от самия застрахован 
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