Транспортно застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество:
Продукт: „Товари по време на превоз” /Карго/
„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 „Товари по време на превоз” /Карго/. 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 товари и свързани с тях материални интереси срещу загуба и/или повреда по време на превоз, независимо от вида на
превозното средство.
Какво покрива застраховката?
Товарите, посочени в договора за застраховка, съгласно Общите условия за застраховка „Товари по време на превоз”
/Карго/ и една от следните клаузи:
 Институтски Карго Клаузи (А) - 1.1.2009 - всички рискове за загуба и/или повреда на товара (например липса,
кражба, злоумишлени действия на трети лица, грабеж), освен изрично изключените в клаузата;
 Институтски Карго Клаузи (В) - 1.1.2009 - загуба и/или повреда в резултат на пожар, експлозия, преобръщане или
дерайлиране на превозното средство, сблъскване на превозното средство с всякакъв външен предмет освен с вода,
обща авария и други морски рискове, земетресение, навлизане на морска, езерна или речна вода в превозното средство
или мястото на складиране, пълна загуба на всеки пакет изгубен зад борда или изпуснат при товаро-разтоварни
операции;
 Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.2009 - загуба и/или повреда в резултат на пожар, експлозия, преобръщане или
дерайлиране на превозното средство, сблъскване на превозното средство с всякакъв външен предмет освен с вода,
обща авария и други морски рискове;
 Други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани Институтски Карго Клаузи
за застраховане на специфични видове товари;
 Клаузи “Вътрешно Карго” - пожар, експлозия, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие, сблъскване на
превозното средство с всякакъв външен предмет, освен вода, преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно
средство и други.
 Възможност за разширяване или ограничаване на застрахователното покритие.

Какво не покрива застраховката?
Не се застраховат:
 имущества и стоки, които не са обект на превоз;
 имущества и стоки, обект единствено на
складиране;
 ядрени и радиоактивни продукти и материали и
други имущества, свързани с ядрена енергия, вкл.
ядрено гориво;
 сателити, космически кораби и части от същите;
 живи животни , открити товари, наливни и насипни
товари, застраховани при неограничени условия
„Всички рискове”;

Има ли ограничения на покритието?
Застраховката не покрива щети, настъпили в резултат
на:
! умишлени действия и/или бездействия и/или груба
небрежност
на
Застрахования
или
неговите
представители или служители;
! недостатъчна или неподходяща опаковка или
подготовка на товара за превоз;
! собствен недостатък или естество на товара;
! загуба от забава на превоза, дори когато тя се дължи
на застрахован риск;
! контрабанда или забранена или тайна търговия;
! негодност за движение на превозното средство;
! сухопътни военни действия;

 застраховане на товари, свързани с кино индустрията –
камери, негативи и други подобни;
 лични вещипри неограничени условия „Всички рискове”;
 личен багаж;
 електронен трансфер на данни;
 транспортни средства превозвани на собствен ход;
 други изключения, посочени в Общите условия или по
преценка на Застрахователя.

!
!

Тероризъм;
превоз на азбест или азбестови продукти, или продукти,
съдържащи азбест;
! война, гражданска война, революция, въстание или
метеж, или възникващи от тях граждански борби, или каквото
и да е враждебно действие от или срещу воюваща сила –
освен ако не е включено като допълнително покритие;
! стачки, локаути, работнически безредици, бунтове или
граждански вълнения – освен ако не е включено като
допълнително покритие;
! други изключения, описани в приложимите Институтските
Карго Клаузи и в Общите условия 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?
 При международно превози - в зависимост от направлението на превоза;
 При вътршени превози - начална и крайна точка на превоза на територията на Република България.

Какви са моите задължения?
 При сключване на договора за застраховка, Застраховащият е длъжен да обяви всички обстоятелства, които са му
известни или при положена дължима грижа, са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за риска;
 След сключване на договора за застраховка, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за промяна в
съществените обстоятелства от значение за риска незабавно след като му стане известно, но не по-късно от 48 часа от
промяната или възникването на обстоятелствата при морски и 24 часа при неморски транспорт;
 През периода на застрахователното покритие Застрахованият е длъжен:
 да се отнася към застрахования товар с грижата на добър стопанин и да предприема всички обичайни и разумни
предохранителни действия и мерки за предпазването му от вреди;
 да спазва всички правила и норми за подготовка за превоз, за извършване на превоз и за складиране на съответния
вид товар;
 да спазва поставените от Застрахователя при сключването на договора за застраховка условия и дадените от него
предписания относно превоза и съхранението на товара;
 други задължения, описани в Общите условия за застраховката.
 При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
 да предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване, ограничаване и/или
намаляване на загубата и/или повредата;
 да уведоми незабавно писмено Застрахователя за настъпилото събитие;
 незабавно след откриването на загубата и/или повредата да се свърже с аварийния комисар, посочен в
застрахователната полица (сертификат), за да извърши оглед на товара и да състави авариен протокол;
 други задължения, описани в Общите условия за застраховката.

Кога и как да платя?
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или по договаряне между страните.

а и как да платя?

Кога започва и свършва покритието?
Договорът за застраховка влиза в сила на датата, посочена в договора за начало на застраховката, само ако към тази дата
застрахователната премия е постъпила в брой или по банков път по сметката на Застрахователя, освен ако не е договорено
друго
Отговорността на застрахователя започва от момента, в който предметът на застраховката напусне склада или мястото за
складиране (посочени в договора за застраховка), с цел незабавно натоварване в или на превозващият плавателен съд или
друг превоз, за започване на превоза и продължава да е действаща по време на обичайния маршрут на превоза и се
прекратява по условията на Клаузите, въз основа на които е сключен договорът за застраховка. Отговорността на
Застрахователя е в сила за времето на превоза по обичайния маршрут, включително през време на забавяне,
разтоварване, натоварване, претоварване и трансбордиране на товара, ако са извън контрола на Застраховащия,
Застрахования, изпращача, получателя и/или техните представители, както и за отклоненията, които се дължат на
обстоятелства, независещи от превозвача или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или са били
необходими с оглед безопасността на превозното средство.

Как мога да прекратя договора?
Договорът за застраховка може да бъде прекратен по взаимното съгласие на страните, изразено писмено.

„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.

