Транспортно застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Отговорност на спедитора”
„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 спедитора”. 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 спедитора, която той носи съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия
/ОСКУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/ за вреди, причинени на клиента при неизпълнение на поети
задължения по договор за спедиция.

Какво покрива застраховката?
Покритите от Застрахователя рискове са групирани в Рискови Клаузи, както следва:



Рискова Клауза 01 - „Отговорност на спедитора, действащ като пълномощник и/или като търговски представител на
клиента съгласно ОСУ на НСБС”.




Рискова Клауза 02 - „Отговорност на спедитора, действащ като оператор съгласно ОСУ на НСБС”.
Рискова Клауза 03 - „Отговорност на спедитора, действащ като складов оператор съгласно ОСКУ на НСБС”.

Какво не покрива застраховката?
Не се застрахова:

!




отговорности на спедитора, различни от тези, дефинирани в ОСУ и ОСКУ




вредите, които спедиторът търпи при и по повод на изпълнението на спедиторския договор;

отговорността на спедитора при извършване на услуги по отношение на злато, банкноти, монети, скъпоценни
камъни, бижутерия, антики, произведения на изкуството и ценни книжа от всякакъв вид, тютюневи изделия и
концентрирани алкохолни напитки.
отговорността на спедитора при превоз на опасни товари освен ако съхранението, превоза и манипулирането на
последните са извършени в съответствие с разпоредбите на Европейската спогодба за международен превоз на
опасни товари по шосе /ADR/, в това число ADR-свидетелство за водача на МПС и международно удостоверение по
образеца ADR за годността на МПС да превозва съответния клас опасни товари, конвенцията RID, IMO и правилата
за превоз на опасни товари по въздух и вътрешни водни пътища.

Има ли ограничения на покритието?
Застраховката не покрива щети, настъпили в
стачки, локаути, граждански безредици и
умишлени
действия на Застрахования, негов съпруг/а, роднини;!
резултат на:
други подобни;
!
частична липса на съдържанието при
!
кражба от или на превозното средство,
напълно запазена външна опаковка;
оставено без охрана или паркирано извън охраняем
!
вътрешни и скрити дефекти на стоката и на
паркинг докато е под отговорността на Застрахования;
нейната опаковка;
!
кражба чрез взлом, вандализъм и грабеж, в
!
неподходяща, недостатъчна или липсваща
това число въоръжен грабеж;
опаковка;
!
война, военни действия, нахлуване, действия
!
мними разлики в теглото поради различни
на чужди армии, неприятелски нападения (независимо
показания на измервателните уреди (кантарна
от това дали е обявена война или не), гражданска
разлика);
война, въстания, революции, военно положение или
!
свойствата, присъщи на стоката или на
узурпиране на властта, действия на въоръжени банди,
материалите, от които тя е изработена;
терористични действия и саботаж; тероризъм

!

действие на гризачи, молци,
плесени и други паразити и вредители;

!

червеи,

нормално стареене, биологически или
физико-химически процеси, обичайно протичащи в
стоката;

!

употреба на всякакво химическо, биологическо,
биохимическо, електромагнитно или друг вид оръжие,
изоставени мини, бомби, снаряди и други военни
средства;
! и други изключения, описани изчерпателно в
Общите, Специалните условия и Клаузите за
застраховката.

„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.

Какво е териториалното покритие?
 Отговорността на спедитора се застрахова без териториални ограничения, при валидно сключен спедиционен договор.

Какви са моите задължения?
 При сключване на договора, Застраховащият е длъжен да обяви всички известни му обстоятелства, които имат
съществено значение за естеството и размера на риска. При промяна на някое от тези обстоятелства през време на
действие на застраховката, Застраховащият е длъжен незабавно да уведоми Застрахователя.
 Застрахованият е длъжен да съхранява цялата необходима и изисквана според действащото законодателство
документация, отнасяща се до застрахованата отговорност.
 При настъпване на събитие, което би могло да доведе до ангажиране отговорността на Застраховащия, както и при
предявяване към него на претенции за загуби и/или щети, Застраховащият/ Застрахованият е длъжен:
 да уведоми писмено Застрахователя в седемдневен срок от узнаването, като изложи всички обстоятелства за
настъпване на събитието, които са му известни.
 да предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за предотвратяване, ограничаване или намаляване на загубите
и/или щетите.
 При предявяване на съдебен иск срещу Застраховащия/ Застрахования, същият е длъжен:
 да уведоми Застрахователя в срока не по-късно от 7 дни преди първото съдебно заседание, като даде информация за
ищеца, номера и датата на завеждане на делото, съда, пред който ще се разглежда и размера на иска;
 да предостави поисканата от Застрахователя документация по конкретния случай и даде пълна информация за всички
обстоятелства, които имат значение за изясняване на събитието и оценяване на вредите;
 да привлече Застрахователя като трето лице - помагач в съдебния процес в предвидените от закона случаи.
 Всяка спогодба между Застраховащия/ Застрахования и увреденото лице има действие за Застрахователя,
единствено и само след неговото писменно одобрение.
 Застраховащият е длъжен да уведоми Застрахователя, ако има друга застраховка, покриваща отговорността му.
 При неизпълнение на посочените задължения, както и в случаите когато Застраховащият/ Застрахованият
удовлетвори частично или изцяло направени пред него претенции без съгласието на Застрахователя, последният може да
намали или откаже изцяло изплащането на обезщетение.

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.

