
Общи условия за ползване на услугата сключване на застраховка Гражданска отговорност и 

заплащане на вноска чрез мобилното приложение на ОББ – ОББ Мобайл. 

 

I. ПРЕДМЕТ  

1.1. Настоящите Общи условия /“Условията“/ уреждат реда, начина и условията за заявяване и 

ползване на Услугата „Сключване на Застраховка Гражданска отговорност“ при интегрирано 

използване  с  Уебсайта на ДЗИ – Общо застраховане ЕАД.  

1.2. Клиентът има право да използва Услугата и в полза на трети лица, чиито данни - ЕГН, три 

имена и адрес, ще бъдат предоставени през Уебсайта на ДЗИ – Общо застраховане ЕАД за целите 

на сключване на застраховка. Клиентът носи отговорност за законосъобразността на 

предоставяне, за верността и истинността на предоставените данни, включително, но не само 

при евентуални претенции от страна на трети лица за незаконосъобразно обработване на 

предоставените на ДЗИ – Общо застраховане ЕАД данни. 

 

II. ДЕФИНИЦИИ  

2.1. По смисъла на тези Условия изброените по-долу термини имат следното значение:  

2.1.1. ОББ Мобайл е специализираното приложение „ОББ Мобайл“ за мобилни 

устройства, наричано още мобилно банкиране за операционни системи iOS и Android, чрез което 

Банката предоставя на клиентите си дистанционен достъп до предлаганите продукти и услуги 

съгласно Общи условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица и Общи условия на ОББ 

АД за платежни услуги за бизнес клиенти, достъпни на www.ubb.bg.  

2.1.2. Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което е клиент на Банката, 

сключило договор за ползване на услугата „Онлайн банкиране“ и активирало ОББ Мобайл, което 

желае да заяви и получи Услугата.  

2.1.3. Услуга е заявяването, сключването и плащането на вноска за застраховка 

„Гражданска отговорност“ чрез ОББ Мобайл посредством Уебсайт на ДЗИ, описан в точка 2.1.4 

2.1.4. Уебсайт на ДЗИ за сключване на застраховка Гражданска отговорност е услуга, 

разработена от ДЗИ – Общо застраховане “ЕАД , която е интегрирана посредством сигурна 

технология в мобилното приложение на ОББ АД. Посредством тази услуга, Клиента директно 

през мобилното приложение  ОББ Мобайл има възможност да сключи застраховка „Гражданска 

отговорност“.  

Уебсайт на ДЗИ – виртуален ресурс, посредством който се предоставят застрахователни 

продукти и свързани с тях допълнителни услуги. Съдържанието на уебсайта има за цел да 

информира лица с неограничен достъп (потребители на уебсайта) относно ДЗИ и предлаганите 

продукти и услуги. 

Интернет страница –  www.dzi.bg и go.dzi.bg 

2.1.5. Доставчик на Услугата е „Обединена Българска Банка“ АД, ЕИК 000694959 (ОББ 

и/или Банката, в качеството си на застрахователен агент на „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД, ЕИК 

121718407, със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Витоша №89Б ,  

легитимационен документ за застрахователен агент № 29578777 

http://www.ubb.bg/


2.1.6. Застраховката е Договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” 

на автомобилистите (ГО)  заявен и сключен от разстояние  чрез интегрирани услуги на ОББ и ДЗИ 

– ОББ Мобайл и Уебсайта на ДЗИ,  по реда на чл. 332 ал.4 във вр. С чл.332 ал.1 т.3 КЗ и 

удостоверен с издаване на застрахователна полица.  Застраховката  осигурява покритие  на 

гражданската отговорност на физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица 

имуществен и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за 

които застрахования отговаря съгласно българското законодателство или законодателството на 

държавата , в която е настъпила вредата.   

2.1.7 Срок на Застраховката е 1 година. Покритието започва в деня и часа, посочен за 

начало във Полицата. Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в 

полицата. При не плащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, 

записана в полицата, покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата 

на падеж или на друг изрично записан в полицата срок. 

2.1.8. Клиентите могат да прекратят застрахователния договор по задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите след влизането му в сила, като 

изпратят писмено предизвестие до “ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД на посочения в полицата 

адрес заедно с приложени оригинали на застрахователната полица и предоставените към нея 

сертификат "Зелена карта" и знак, издаден от Гаранционния фонд, в случай на настъпване на 

някое от следните обстоятелства:  

 промяна в собствеността на посоченото в полицата МПС – новият собственик може 

едностранно да прекрати договора, 

 бракуване на МПС - след представяне на служебна бележка или с печат “Бракуван” 

върху голям талон или перфориран ламиниран от съответните компетентни органи;  

 МПС е противозаконно отнето - след представяне на постановление за спиране на 

наказателно производство, т.е. документ, удостоверяващ, че МПС не е открито към датата на 

издаване на документа;  

 МПС е спряно от движение - след представяне на служебна бележка, издадена от ПП 

„КАТ”. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  

3. Изискванията и условията за ползване на ОББ Мобайл, уредени между Банката и Клиента в 

сключения между тях договор за Онлайн банкиране и в приложимите към него Общи условия на 

ОББ АД за платежни услуги за физически лица или Общи условия на ОББ АД за платежни услуги 

за бизнес клиенти са приложими и задължителни и по отношение ползването на ОББ Мобайл за 

целите на предоставяне на Услугата.  

4. Използването на Услугата е възможно след вход в ОББ Мобайл, където в секция „Заяви“ (за 

индивидуални клиенти) и в секция „Повече“ (за индивидуални клиенти), е налична 

функционалността „Гражданска отговорност“. При избор на „Гражданска отговорност“,  

клиентът има възможност да избере „Нова Гражданска отговорност“ или „Плати вноска“. 

4.1. При избор на  „Нова Гражданска отговорност“, Клиентът следва да: 

4.1.1. се запознае и потвърди, че е съгласен и приема: 

а) Общи условия за ползване на услугата сключване на застраховка Гражданска 

отговорност и заплащане на вноска чрез мобилното приложение на ОББ – ОББ Мобайл 



б) Информиран съм, че ОББ АД предлага настоящите застрахователни продукти на ДЗИ – 

Общо застраховане“ ЕАД в качеството й на застрахователен агент и давам съгласието си 

Банката да предостави личните ми данни (три имена, ЕГН, телефонен номер, населено място по 

постоянен адрес) на ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, за да ми бъде предоставена оферта от 

застрахователя с цел сключване на застрахователен договор и  

в), че след предоставяне на съгласие ще бъде прехвърлен към Уебсайта на ДЗИ, където 

следва да предостави всички необходими допълнителни данни за сключване на 

застрахователния договор. След потвърждаване на съгласията, Клиентът продължава процеса в 

Уебсайта на ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД , който се визуализира в ОББ Мобайл. 

4.1.2. Предостави данни за моторно превозно средство 

4.1.3. Предостави данните за застраховащо лице - (три имена, ЕГН, населено място по 

постоянен адрес, и  имейл адрес). 

4.1.4. Предостави данни за срок на полицата и да се запознае и потвърди, че е съгласен 

и приема Общи условия за ползване на уебсайта и предлаганите чрез него услуги на 

ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД 

4.1.5. Потвърди на колко вноски да бъде разсрочено плащането на застрахователните 

премии като избере от възможните варианти за една, две или четири вноски. 

4.1.6. Избере дали да добави допълнителни покрития към полицата. 

4.1.7. Получи изготвена обобщена информация за попълнените данни и стойност на 

застрахователната премия по полицата. 

4.1.8 Предостави детайли за контакт (Населено място по постоянен адрес , Пощенски код, 

Улица, телефонен номер) 

4.1.9 потвърди, че е собственик на моторното превозно средство или съответно да 

предостави данни за собственика на моторното превозно средство и данните за адрес за 

кореспонденция на собственика. 

4.1.10 Предостави копие от част първа от свидетелството на регистрация на МПС във 

връзка с което се сключва застраховката от двете страни 

4.1.11 предостави адрес за физическа доставка на сключената полица за получаване на 

полица, стикер, талон и сертификат Зелена карта 

4.1.12 Потвърди всички предоставени данни и информация 

4.1.13 заплати дължимата вноска за застраховка Гражданска отговорност с 

дебитна/кредитна карта, издадена на името на застраховащия, посредством виртуален ПОС 

терминал. 

 

4.2. При избор „Плати вноска“ Клиентът следва да: 

4.2.1. се запознае и потвърди, че е съгласен и приема:  

а) Общи условия за ползване на услугата сключване на застраховка Гражданска 

отговорност и заплащане на вноска чрез мобилното приложение на ОББ – ОББ Мобайл 



б) Информиран съм, че ОББ АД предлага настоящите застрахователни продукти на ДЗИ – 

Общо застраховане“ ЕАД в качеството й на застрахователен агент и давам съгласието си 

Банката да предостави личните ми данни (три имена, ЕГН, телефонен номер, населено място по 

постоянен адрес) на ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, за да ми бъде предоставена оферта от 

застрахователя с цел сключване на застрахователен договор и  

в), че след предоставяне на съгласие ще бъде прехвърлен към Уебсайта на ДЗИ, където 

следва да предостави всички необходими допълнителни данни за сключване на 

застрахователния договор. След потвърждаване на съгласията, Клиентът продължава процеса в 

Уебсайта на ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД , който се визуализира в ОББ Мобайл. 

4.2.2. Избере дължимата вноска/и по застраховка Гражданска отговорност 

4.2.3. Предостави адрес за физическа доставка на сключената полица 

4.2.4. Потвърди детайлите на избраната вноска/и и адреса за доставка 

4.2.5 Заплати дължимата вноска/и за застраховка Гражданска отговорност с 

дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

5. Банката не носи отговорност при погрешно въведени от Клиента данни за превозното средство 

(регистрационен номер, номер на талон), както и за избрания от него срок за плащане на вноски, 

като при неправилно въведени данни, заплатената сума за Услугата не подлежи на 

възстановяване. 

6. Банката не отговаря за невъзможност за предоставяне на Услугата, настъпила вследствие на 

извънредни технически или комуникационни причини, като срив на информационни системи, 

прекъсване на комуникационни линии, спиране на електрическо захранване и др., както и при 

извънредни обстоятелства като стихийни природни бедствия, общонационални стачки, 

технически повреди, които са извън техния контрол.  

7. Банката не носи отговорност за временна недостъпност на услугата, причинена от настъпване 

на обстоятелства извън нейния контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в 

глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Банката.  

V. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ  

8. Във връзка с предоставяне на услугата застраховка „Гражданска отговорност“ чрез ОББ 

Мобайл е възможно Банката да предостави на ДЗИ – Общо застраховане ЕАД  ограничен набор 

от лични данни (три имена,  ЕГН, телефонен номер и настоящ/постоянен адрес) на клиенти и 

потребители на мобилното банкиране. Личните данните се обработват изцяло във връзка със 

сключване на застраховката в съответствие с изискванията на действащото национално и 

европейско законодателство за защита на личните данни. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

9. Настоящите Общи Условия са неразделна част от Общи условия на ОББ АД за платежни услуги 

за физически лица и Общи условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти.  

10. Настоящите Общи Условия са приети на 13.09.2021г. и влизат в сила от момента на 

публикуването им на www.ubb.bg 


