Застраховка „Товари по време на превоз”
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: „ЗК България Иншуръс“ АД, Република България

Продукт: Застраховка
„Товари по време на превоз”

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не отчита
специфичните Ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в преддоговорната документация
и Общите условия на застраховката.

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?
Покритието е съгласно Общи условия и
Институтски Карго Клаузи и се определя в
зависимост от вида, състоянието – ново или
втора употреба, опаковката и направлението
на превоза. Клауза А покрива всички рискове,
описани в договора за застраховка и
приложените общи условия и клаузи към него
в т.ч.:

 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;
 Възможност за разширяване или ограничаване
на застрахователното покритие.
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Какво не покрива застраховката?
Щети настъпили преди започване на превоза или
след получаването на стоката от крайния
получател.
Товари,
превозвани
по
условията
на
международните пощенски конвенции.
Транспорт на тленни останки и живи животни и др.
Щети от измокряне на товари, превозвани в
открити превозни средства или на палубата на
плавателни съдове.
Други изключения, посочени в Общите условия и
застрахователния договор.

Има ли ограничения по покритието?
! Има ограничение в обхвата на застрахователното

покритие, в зависимост от избраната клауза.
! Виновни действия или бездействия на
Застрахования.
! Щети вследствие от характерен недостатък или
естеството на товара.
! Недостатъчна или неподходяща опаковка.
! Частични липси от товара, механични и
електрически повреди при ненарушена външна
опаковка.
! Загуби и щети вследствие забава на доставката на
товара.
! Непригодност на превозното средство за
извършване на превоза.
! Щети, които не могат да бъдат доказани
документално.
! Щети вследствие на военни действия в района в
който се извършва превоза, конфискация и
задържане на товара.
! Други изключения, описани в приложимите
Институтските Карго Клаузи и в Общите условия за
застраховката.
Пълна информация можете да намерите в Общите
условия на застраховката.

Къде съм покрит от застраховката?




При международно превози - в зависимост от направлението на превоза. В застрахователния договор се
посочва мястото на започване и завършване на превоза, както и маршрута, който ще се използва при
осъществяване на транспорта;
При вътрeшени превози - начална и крайна точка на превоза на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
─ При подписване на договора
При сключване на застрахователния договор да обявя точно и изчерпателно съществените за риска
обстоятелства, които са ми известни и за които Застрахователят е поставил писмен въпрос, както и за
промяна в съществените обстоятелства от значение за риска незабавно след като ми стане известно.
При промяна в тези обстоятества по време на действие на договора, трябва да уведомя Застрахователя.
Да заплащам определения в полицата размер на застрахователна премия в договорения срок.
─ По време на договора
При промяна на съществените за риска обстоятелства, да уведомя незабавно Застрахователя.
Да предприема всички предохранителни действия и мерки за предпазването на товара от вреди;
Да спазвам всички правила и норми за подготовка и извършване на превоз, за складиране на съответния
вид товар, както и поставените от Застрахователя при сключването на договора за застраховка условия и
дадените от него предписания относно превоза и съхранението на товара.
─ При застрахователно събитие
Да уведомя незабавно писмено Застрахователя за настъпилото събитие и да представя поисканите
доказателства за установяване на застрахователното събитие и последиците от него, както и за установяване
размера на застрахователното обезщетение.
Незабавно след откриването на загубата и/или повредата да се свържа 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 плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам посочената в него сума в пълен размер. При
абонаментна полица трябва да заплатя месечна премия до или на съответната дата, договорена в
застрахователната полица. Плащането може да бъде извършено по електронен или банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователното покритие на абонаментните полици е 1 (една) година; на индивидуалните
полици периодът на застрахователно покритие е възможно да бъде по-малък от 1 (една) година.
Началото на покритие е датата на плащане на дължимата сума по застрахователния договор. 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 превозващия
превоз, за започване на транспортирането и продължава да е действаща по време на обичайния маршрут на
превоза. Краят на застрахователното покритие съвпада с момента на успешното доставяне на товара и
отговорността на Застрахователя се прекратява по условията на Клаузите, въз основа на които е сключен
договорът за застраховка.

Как мога да прекратя договора?
Мога да прекратя договора с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Застрахователя.

