ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Агенции и представителства
на „ЗД ЕВРОИНС АД”
Асеновград, пл. “Изложение” 1, Търговски
център “Чая”
Банско, ул. "ген. Стилиян Ковачев" № 1
Благоевград, ул. "Кирил и Методий" №3
Ботевград, пл. “Незнаен войн” 7, оф. 3
Бургас, ул. “Цар Симеон” 63
Бургас, ул. “Антим I” 9
Бургас, ул. “Александровска” 137, вх. В, ет. 1
Бургас, ул. “Ал. Стамболийски” 24, ет. 1
Варна, ул.”Охрид” №26
Велико Търново, ул. “Никола Габровски” 19
Велинград, ул. “Винчо Горанов“ 6, Бизнес
център “Актив”, партер
Видин, ул. “Дунавска” 2
Враца, ул. “Баба Йота” 5
Габрово, ул. “Пенчо Славейков” 1 - 3
Гоце Делчев, ул. ”Христо Ботев” 16
Добрич, ул. “Ст рацин“ № 14
Дупница, ул. ”Цар Самуил” 8
Дупница, площад “Свобода” № 1, партер (до
хотел Рила)
Елин Пелин, пл. “Свети Николай Чудотворец“,
ет. 2
Казанлък, ул. “Христо Ботев” 32, ет. 2, оф. 3
Карлово, ул. “Васил Левски” №9
Карнобат, ул. “Девети септември” № 9Г
Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков“ №3
Костенец, ул. “Китка“ № 12
Кърджали, бул. ”България” № 49, партерен
етаж на бл.1
Кюстендил, бул. “България” 44
Кюстендил, ул. “Цар Освободител“ № 25
Кюстендил, ул. “Мориц Леви“ № 4
Ловеч, ул. “Димитър Пъшков” №22, партер
Ловеч, ул. “Търговска“ № 89
Монтана, ул. “Трети март” 53
Нова Загора, ул. “Миньо Балкански“ № 59
(бивша ул. Преславска)
Пазарджик, пл. “Възраждане”, БЦ ”Тракия”,
оф. 101
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №25
Перник, ул. “Кракра“ № 16
Петрич, ул. „Славянска“ № 3
Петрич, ул. “Лазар Маджаров “ № 2
Пирдоп, ул. “Цар Освободител“ 51
Плевен, бул. “Данаил Попов” 18, ет. 3
Плевен, ул. “Кирил и Методий“ №18 - офис 3
Плевен, бул. “Димитър Константинов“ № 11
Пловдив, бул. “Васил Априлов“ № 102, партер
Пловдив, ул.”Май” № 16, партер

Попово, бул. България № 61
Разград, ул. “Н. Й. Вапцаров” 4, бл. Ален мак
Разлог, ул. “Бяла река“ №12
Русе, ул. “Духовно възраждане” 45
Русе, ул. “Славянска” 11
Самоков, бул. ”Искър” № 107
Сандански, ул. “Гео Милев” № 12, партер
Свиленград, ул. “Трети Март“ 19
Свищов, ул. “Цар Освободител” № 23, ет. 2
Своге, ул. “Цар Симеон“ № 17
Севлиево, ул. “Пенчо Славейков” 8
Силистра, ул. “Генерал Скобелев” № 17, вх.Б, ет.1
Силистра, ул. “Симеон Велики“ № 16
Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” 17, ет. 1
Смолян, ул. “Грудьо войвода” 1
София, ул. “Хан Крум” № 35, ап.2
София, ул. “Цар Асен” 74 вх. А, 1 етаж.
София, бул. “Христо Ботев” 5, ет. 1
София, ж.к. “Света троица”, ул. Цар Симеон,
бл. 303 Б вх.Б, ет.5, ап.41
София, ул. “Фр. Нансен” 25 а
София, бул. “Ген. Стефан Тошев“ № 1-3
София, ул.”Софийски герой” №3, вх.Б, ет.1,
ап. 1, офис 21
София, ж.к. "Люлин" №10,
ул. "Партений Зографски" №1, ет. 1, офис 1
София, ул. “Сердика” № 21 – партер
София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,
сграда 5В, партер
София, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов бл.15
София, бул. “Пенчо Славейков“ № 35
София, ул. “Козлодуй“ № 21
София, бул. “Александър Пушкин“ № 13
София, ул. ”ХХІ век” № 2, офис 46, партер
София, жк “Разсадника” бл. 87 вх. 12 партер
София, ул. “Света София” 8, ет. 4, ст. 9
София ЦУ, бул. “Христофор Колумб” №43
Стара Загора, ул. “Хаджи Димитър Асенов“ 95,
партер
Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики”
№ 105, ет. 4, оф. 3
Троян, ул. “Ген. Карцов“ 28,
Търговище, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 7
Харманли, ж.к. Тракия №24
Хасково, пл. “Отец Паисий” 16
Шумен, ул. “Цар Иван Александър” №84
Шумен, бул. “Симеон Велики” 59А
Ямбол, ул. “Ал. Стамболийски” 6
Ямбол, ул. “Иван Вазов“ № 8

Свържете се с нас:

0700 17 241

застраховка

ПРАВНА ПОМОЩ
при ПТП
Консултации
Адвокатски услуги
Адвокатска защита и представителство
Заедно със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник
на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.

www.euroins.bg

ptphelp@euroins.bg

www.euroins.bg

ЗАСТРАХОВКА „ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ПТП“
Застраховка „Правна помощ при ПТП“ на „ЗД ЕВРОИНС“ АД е
иновативен застрахователен продукт, който осигурява възможност на застрахования да получи компетентна правна помощ
във връзка с настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите”.
Застраховка „Правна помощ при ПТП“ се сключва за срок от
една година и само под формата на комбинирана полица заедно
със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
1. Консултации относно:
а) обхват и действие на застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите и застраховка „Правна помощ при ПТП“;
б) основания за регрес на застрахователя;
в) други въпроси свързани с действието, изменението и обхвата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите;
2. Адвокатски услуги за осигуряване на защита и представителство на застрахования в гражданско или наказателно производство, образувано по повод на настъпило на територията на Република България ПТП с пострадали лица.
Адвокатските услуги могат да включват:
а) устни и писмени консултации и становища по въпроси, свързани с конкретното производство;
б) изготвяне на книжа във връзка с образуваното производство
– молби, заявления, декларации, жалби и др.;
в) оказване на правна помощ, защита и процесуално представителство на застрахованото лице в етапа на досъдебното
производство;
г) участие в извършване на процесуално-следствени действия
в досъдебното и съдебното производство;
д) процесуално представителство на застрахованото лице в съдебно производство.
Адвокатските услуги се предоставят само чрез правоспособни
адвокати, предварително одобрени от застрахователя и включени в списък с доверени адвокати. Този списък се предоставя
от „ЗД ЕВРОИНС“ АД на застрахования след получаване на уведомление за настъпилото ПТП, като застрахованият има право
да избере свободно, който и да е от адвокатите включени в него.
КАК СЕ ПОЛЗВА ПОКРИТИЕТО?
Консултациите относно покритието по застраховката не са
обвързани с настъпване на ПТП, както и не са ограничени по
брой за целия период на застраховката. Получаване на правна
помощ под формата на консултация не води до намаляване на
застрахователната сума.

За да получи правна помощ съгласно условията на застраховката, застрахованият трябва да отправи към „ЗД ЕВРОИНС“ АД
писмена застрахователна претенция.
Застрахованият може да получи адвокатска защита и
представителство най-рано от:
• момента на образуване на досъдебно производство за
причиняване на средна или тежка телесна повреда, или смърт;
• датата на получаването на исковата молба – в случаите на
образувано гражданско производство.
КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?
Застрахователната сума е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева,
които са достатъчни за осигуряването на адвокатски услуги за
цялото времетраене на едно наказателно или гражданско производство.
КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ И КАК СЕ ЗАПЛАЩА ?
Размерът на застрахователната премия е 8 (осем) лева, като тази
сума се включва в общата сума на премията по комбинираната
полица със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Премията се заплаща еднократно, при издаването на
полицата, или разсрочено на вноски, в зависимост от уговореното в полицата.
КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВА ЗАСТРАХОВАНИЯТ В СЛУЧАЙ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?
При настъпване на ПТП с пострадали лица на територията на
Република България с участието на автомобила, за който е сключена застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застрахованият трябва да спазва законовите си задължения при настъпване на ПТП, както и да предприеме следните
действия:
1. незабавно да уведоми компетентните органи и да вземе мерки за оказване на първа помощ на пострадалите лица;
2. да изготви снимков и/или видео материал с мобилен телефон
на местопроизшествието;
3. ако има други очевидци на събитието, да опита да вземе техните данни за контакт – име, телефонен номер, адрес, месторабота и др.;
4. незабавно да уведоми „ЗД ЕВРОИНС“ АД като се обади на дежурния телефон посочен в застрахователната полица

0700 17 241
5. да изпрати електронно съобщение с дата, място, кратко описание на ПТП и данните си за обратна връзка на електронната
поща на адрес ptphelp@euroins.bg или като посети офис на
„ЗД ЕВРОИНС“ АД.
* ПТП - Пътнотранспортното произшествие

