Морско застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Плавателни съдове”
„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 „Плавателни съдове”. 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?
Застраховат се плавателни съдовесъдове, плаващи под българско знаме, вписани в регистровите книги на корабите в едно българско
пристанище, които се водят от регионалните звена на Изпълнителна агенция „Морска администрация” в Република България.
Какво покрива застраховката?



Каско на плавателен съд
Застрахова се корпусът на плавателния съд, двигателят/двигателите, прилежащата/ите към него лодка/и, рангоутът,
такелажът и друго необходимо оборудване.
Основно покритие - Клауза А
Тази клауза покрива пълна загуба /реална, предполагаема или конструктивна/ или частични щети на плавателния съд,
настъпили вследствие на:
 буря, мълния и други стихийни бедствия;
 корабокрушение, засядане, преобръщане, потъване;
 пожар и експлозия на борда на плавателния съд;
 земетресение, изригване на вулкан;
 сблъскване или удар с плаващи, неподвижни, подвижни или летящи обекти, или с падащи от летящи обекти
предмети;
 изчезване на плавателния съд, ако последното известие от него е в периода на застрахователното покритие на
договора за застраховка и ако не бъде установено, че корабът е погинал след изтичане на този период.
Допълнителни покрития
 Клауза Б - покрива се пълна загуба /реална или конструктивна/ или частични щети на плавателния съд, настъпили
вследствие на товарене, разтоварване или преместване на товара.
 Клауза В - покрива се пълна загуба /реална, предполагаема или конструктивна/ или частични щети на плавателния
съд, настъпили вследствие на злоумишлени действия на трети лица.
 Клауза Г - покрива се пълна загуба /реална, предполагаема или конструктивна/ или частични щети на плавателния
съд, настъпили вследствие на кражба чрез взлом вътре в плавателния съд или вследствие на кражба на целия
плавателен съд или на негова лодка, или извънбордов двигател, при условие, че те са заключени сигурно към
плавателния съд или към неговата лодка с помощта на устройство против кражба.
 Клауза Д - покрива се разходите по преглеждане на дъното на плавателния съд след засядане, ако те са направени
разумно и целесъобразно, включително и когато не са открити повреди.
 Институтски клаузи - При изрична писмена уговорка между страните, освен настоящите Общи условия, по
отношение съдържанието на договора за застраховка ще бъдат прилагани и Институтските клаузи за застраховане
на кораби в експлоатация и за застраховане на яхти, техни промени и/или допълнения, както и други клаузи за
застраховане на плавателни съдове, общо приложими на основните застрахователни и презастрахователни пазари
към периода на действие на застраховката, и надлежно и изчерпателно посочени в застрахователната полица.



Отговорност при сблъскване
Отговорност при сблъскване, вследствие сблъскване на застрахования плавателен съд с друг плавателен съд или всякакви
други подвижни, неподвижни или закотвени съоръжения или предмети.
Изброените покрития се комбинират и договарят между страните.

Какво не покрива застраховката?
Не е застраховано:



Морски плавателни съдове, които не са класифицирани от класификационна организация, член на IACS (International
Аssociation of Classification Societies) или от Българския Корабен Регистър;




Речни плавателни съдове, които не притежават документи за годност за плаване, издадени от компетентните органи;










Плавателни съдове, предназначени за превоз на леки автомобили;




Плавателни съдове, извършващи чартиране без постоянен екипаж, капитан или шкипер.

Плавателни съдове, които не притежават всички необходими документи и сертификати съгласно Международния
кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването /ISM Code/;
Плавателни съдове за полагане на кабели;
Океански влекачи/ буксировачи;
Самоделни лодки;
Джетове, скутери, водни колела, гумени лодки, канута, каяци;
Плавателни съдове за превоз на дървен материал;
Фериботи и хладилни плавателни съдове на възраст над 15 години;

Плавателни съдове, участващи в състезания или скоростни изпитания, или всякакви тестове, свързани със
състезания или скоростни изпитания.
Плавателни съдове, собственост на търговски дружества и/или еднолични търговци, обявени в несъстоятелност или
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Лични вещи, намиращи се на плавателния съд;
Консумативни запаси, принадлежности за риболов или оборудване за закотвяне и завързване.

Има ли ограничения на покритието?

! Виновно действие/бездействие на работник/служител на
! Общи
умишлени
действия на Застрахования, негов съпруг/а, роднини;
изключения:
кораборемонтното предприятие, докато плавателният съд е на
! Овехтяване, износване, загниване, корозия и други, ремонт;
дължащи се на нормалните действия на вълните;
! Натоварване на плавателния съд с избухливи, запалителни
! Скрит дефект или конструктивни грешки на плавателния и други опасни товари или вещества без знанието на
съд;
! Одраскване или олющване на плавателни съдове над 5
годишен период на експлоатация;
! Отправяне на плавателния съд в немореходно състояние
и без редовно издадени документи от Изпълнителна агенция
„Морска администрация”.
! Неспазване на конвенции, споразумения, закони и
подзаконови актове относно плаването;
! Събития с плавателния съд при обучение, състезания,
регати, проверка на максимална скорост и други подобни;
! Изпускане или падане на извънбордов двигател зад
борда на плавателния съд;
! Разкъсване или отнасяне от вятъра на платна и защитни
калъфи по време на тяхното поставяне;
! Буря или лошо време (само за щети по електрическото
оборудване на плавателния съд, вкл. електрическата
инсталация и акумулаторите);

Застрахователя;
! Умишлени действия и/или груба небрежност от страна на
Застраховащия/Застрахования и неговите служители, екипаж и
агенти;
! Измама, опит за измама или заблуда на Застрахователя;
! Пиратски действия, пленяване, превземане на плавателния
съд или опит за извършването им;
! Употреба на мини, торпеда, бомби и други военни оръжия;
Тероризъм; Стачки, локаути и други трудови безредици;
! Конфискация, реквизиция и други подобни мерки на
компетентните органи;
! Йонизираща радиация от или замърсяване с
радиоактивност от всякакво ядрено гориво или от всякакви
ядрени отпадъци или от горене на ядрено гориво;
! Други, посочени в Общите условия на застраховката.

Какво е териториалното покритие?
Териториалното покритие е в съответствие с условията и разрешенията дадени от ИА Морска Администрация.

Какви са моите задължения?
Застрахованият е длъжен:
 При сключване на договора за застраховка, Застраховащият/ Застрахованият е длъжен да обяви всички известни му
обстоятелства, които имат съществено значение за естеството и размера на риска.
 През времетраенето на застраховката Застраховащият/ Застрахованият е длъжен:
 да се грижи като добър стопанин за застрахования плавателен съд;
 да изпълнява в срок предписанията на Застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на източниците на
опасност за причиняване на вреди на застрахованото имущество;
 да осигурява достъп на Застрахователя до застрахования плавателен съд за проверка на състоянието му;
 веднага след като му стане известно, писмено да уведоми Застрахователя за всяко обстоятелство, водещо до увеличаване
на риска. Не се счита като увеличение на риска отклоняването от маршрута, което се дължи на обстоятелства, независещи от
Застраховащия/Застрахования, или е извършено с цел да се спаси човешки живот или имущество, или се е оказало
необходимо за безопасността на плавателния съд;
 да осигури правоспособен екипаж, когато това е необходимо, и да се грижи за правилната експлоатация на плавателния
съд;

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 и как да платя?

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?
Прекратяването на договора за застраховка се извършва съгласно текстовете посочени в Общите условия на застраховката.
Договорът се счита за прекратен в 24.00 часа на деня, в който изтича срокът на предизвестието. В този случай
Застрахователят е длъжен да върне на Застраховащия част от премията, пропорционална на оставащия срок от договора.

„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.

