Транспортно застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Отговорност на превозвача на товари по шосе”
„Дженерали Застраховане” АД
Aдрес: Република България, гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 68, Лиценз № 1/ 26.03.1998 г.
[Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе”.
Моля, имайте предвид, че пълната преддоговорна и договорна информация за този продукт можете да откриете в общите условия на
застраховката, застрахователната полица и останалите приложения към нея.]

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка на отговорността на превозвача за превозваните от него стоки. Застраховано лице по застраховка “Отговорност на превозвача
на товари по шосе” може да бъде всяко юридическо лице или едноличен търговец, със седалище и регистрация в Република България,
притежаващ валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари, в съответствие с действащото законодателство на Република
България.

Какво покрива застраховката?



Отговорността на превозвача при международни превози за цялостна или частична липса или повреда на товара от
момента на приемането й за превоз до този на доставянето й съгласно Конвенцията за договора за международен
автомобилен превоз на стоки /CMR/.



Отговорността на превозвача на товари по шосе на територията на Република България във връзка с Общите условия за
застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе” на “Дженерали Застраховане” АД и Закона за автомобилните
превози /ЗАП/.

Какво не покрива застраховката?
Не се застрахова:



Отговорността на превозвачи, извършващи превози на товари с моторни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона
или максимална допустима маса 6 тона, открити товарни автомобили, както и извършващи превози за собствена сметка.

Има ли ограничения на покритието?
Застраховката не покрива щети, настъпили в резултат
! загуба или повреда на транспортната опаковката на
! на:умишлени действия на Застрахования, негов съпруг/а, роднини;
товарите, когато самите товари нямат увреждания;
! загуба или повреда, които се дължат на грешки на ! липси и/или повреди на товара, в резултат на вандализъм,
правоимащия, на нареждане на последния, което не е
както и всяка липса и/или повреда в резултат на
резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък
нерегламентирано пребиваване в превозното средство на
на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е
трети лица;
могъл да избегне и последиците, които не е могъл да
! измама, умишлени действия или бездействия,
преодолее;
злонамереност или груба небрежност на Застрахования;
! липса или дефект на опаковката при стоки, които ! Кражба и грабеж, в това число и въоръжен грабеж на или от
поради самото си естество са изложени на разваляне или
превозното средство, паркирано на неохраняем паркинг или е
повреда, когато не са опаковани или са лошо опакова;
спряно и оставено без охрана, докато е било под отговорността
! дефекти в опаковката на товара, както и разноски, на Застрахования;
свързани с тези дефекти;
! Контрабанда или забранена и тайна търговия;
! Недостатъчност или неточност на маркировката или на ! превози на опасни товари от клас 1а, 1в, 1с и 7 според
номерата на колетите;
разпоредбите за съхранение, манипулиране и превоз на
! Превоз на живи животни, тленни останки, лични вещи и Европейската спогодба за международен превоз на опасни
употребявани леки автомобили;
товари по шосе /ADR/;
! Неспазване на температурен режим, изискуем по ! и други изключения, описани изчерпателно в Общите и
договора, освен ако не се докаже техническа повреда на
Специалните условия за застраховката.
хладилния агрегат, настъпила след изтичане на 24 часа от
началото на превоза;
! повреди по контейнери и контейнерно оборудване;

Какво е териториалното покритие?
 При международни превози - Европа и Азия, с изключение на Кримски регион, Северна Осетия, Чечня, Дагестан,
Ингушетия, Абхазия, Сирия, Ирак, Иран, както и други държави или територии с ниво на риск „Повишен” (Elevated), „Висок”
(High), „Много висок” (Very high), „Тежък“ (Severe), „Изключително висок“ (Extreme), съгласно актуалния към момента на начало
на превоз списък на държави с повишен рисков профил на Joint Cargo Committee, публикуван на следния адрес:
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html
 При вътрешни превози - Република България.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от
Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Какви са моите задължения?
При настъпване на обстоятелство или събитие, което би могло да доведе до ангажиране на отговорност Застрахованият е
длъжен:
 Да уведоми писмено Застрахователя за настъпването на обстоятелството или събитието не по-късно от 48 часа от
узнаването;
 да се свърже сам или да изиска от лицето, което има право да се разпорежда с товара, да се свърже с най-близкия
оторизиран авариен комисар, посочен или одобрен от застрахователя, който да извърши оглед на товара и на превозното
средство и да състави авариен протокол (ако увреденият товар няма карго застраховка);
При настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
 Да уведоми Застрахователя писмено и незабавно, но не по-късно от 7 дни от настъпване на събитието;
 Да предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване, предотвратяване, ограничаване и намаляване на
щетите;
 Да съдейства за установяване наличието на вреди, за определянето на техния размер;
 Да изпълнява нарежданията на Застрахователя и да му съдейства;
 Ако отговорността му е ангажирана по съдебен ред - да уведоми Застрахователя незабавно и да го привлече като трето
лице-помагач по делото.

Кога и как да платя?
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или ако е уговорено разсрочено плащане
- на датите, посочени в застрахователната полица.

Кога започва и свършва покритието?
Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата, при
условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане. Застрахователното
покритие изтича на часа и датата, посочени в полицата за негов край или в момента на предсрочно прекратяване на
застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователният договор може да бъде прекратен след изпращане на мотивирано писмено предизвестие до
Застрахователя, придружено от Застрахователния договор и всички оригинални документи, представляващи неразделна
част от него. Договорът се счита за прекратен от датата на предизвестието.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава
лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от
Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

