
Какъв е този вид застраховка? 

Застраховка „Отговорност на превозвача при автомобилен превоз на товари“ е предназначена 

за застраховане отговорността на автомобилни превозвачи, които извършват превоз на товари 

срещу заплащане. 

Този информационен документ има за цел да Ви представи основната информация, касаеща 

Вашата застраховка. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може да 

намерите в комплекта от документи по застраховката (предложение за сключване на 

застраховка, застрахователна полица, общи условия на застраховката, др.). За да бъдете 

изчерпателно информирани, молим да прочетете пълния комплект от документи! 

Какво покрива застраховката? 

✓ Основното застрахователно 

покритие обхваща отговорността на 

автомобилния превозвач за цялостна или 

частична липса и/или повреда на 

превозвания от него товар при извършване 

на международни превози, вътрешни 

превози в рамките на Република България 

и каботажни превози в държавите от ЕС и 

ЕИО. 

✓ В застрахователното покритие са 

включени и разходи за ограничаване 

размера на вредите, за складиране на 

товара за период, не по-дълъг от 48 

(четиридесет и осем) часа, в резултат на 

ПТП и/или пожар, за които е отговорен 

Застрахованият и разходите за оглед на 

товара от авариен комисар.  

✓ Застрахователното покритие може 

да бъде разширено с допълнителни 

покрития като катобтажни превози във ФР 

Германия, отговорност при превоз с 

хладилни превозни средства, кражба на 

товара заедно с МПС, отговорност при 

превоз на нови, употребявани 

автомобили, неспазване на срока на 

доставката, вреди от нелегални пътници, 

щети на ремарке или контейнер, разходи 

при обща авария и други. 

✓ Застрахователната сума е 

лимитирана до 8.33 разчетни парични 

единици (SDR/СПТ) на килограм бруто 

тегло на липсващия и/или повреден товар, 

или до стойността на липсващия и/или 

повреден товар съгласно търговската 

фактура, или до записания в 

застрахователната полица лимит, но не 

повече от 300 000 евро за едно събитие, 

което от трите е най-малко. 

Какво не покрива застраховката? 

x Конфискация, реквизиция, национализация, 

унищожаване на товара от държавни или местни 
органи на властта; война (обявена или не), размирици 
или действия, имащи военен характер, военни 
учения, гражданска война, въоръжен преврат, 

въстание, метеж, бунт, палеж, вандализъм, саботаж, 
стачка, локаут, граждански вълнения, изоставени 
мини, бомби и други военни средства, терористични 
действия; екологично замърсяване, проникваща 
радиация или радиоактивно заразяване; 
недостатъчна или неподходяща опаковка или 
подготовка на товара; пропуснати ползи, денгуби, 
неустойки и други косвени загуби от всякакво 

естество; недостатъчна или неподходяща опаковка 
или подготовка на товара; надвишаване на технически 
допустимата товароносимост на превозното средство; 
несходство в документацията и/или кантарни 
разлики; плесен, ферментация, червеи, ларви, 

гризачи и насекоми, паразити, птици; цялостна или 
частична загуба и/или повреда, настъпила от 
разпиляване, изтичане, изпаряване, естествена фира, 
счупване, ръжда, изсъхване, гниене, спичане, свиване, 

ферментация, самозапалване, самовзривяване, 
разпадане, стареене, заразяване, оцветяване, 
обезцветяване, поемане на миризми; присъщ 
недостатък, естеството или свойствата на товара; 
умишлени действия, груба небрежност и/или измама 
от Застрахования, негови служители и други лица, до 
чиито услуги е прибягнал във връзка с изпълнение на 
конкретен договор за превоз. 

x отговорност за превоз, извършен от Застрахования с 

МПС, което не е обявено в застрахователния договор;  

x отговорност за превоз, извършен от Застрахования на 

територия, която не е посочена в застрахователния 
договор. 

x Общите изключения са посочени в Общи изключения 

на общите условия, 

x Общите изключения са посочени в Общи изключения 

на общите условия на застраховката. 

 



Къде съм покрит от застраховката? 

✓ Покритието Ви е валидно за посочените в полицата територии на валидност - вътрешни 

превози в рамките на Република България, международни превози съгласно Конвенция CMR, 

каботажни превози в държавите от ЕС и ЕИО. 

Какви са задълженията ми? 

• Да предоставите на Застрахователя всяка необходима и налична информация, свързана 

със съществено за риска обстоятелство, и да изпълнявате неговите предписания.  

• По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя ново настъпили 

обстоятелства от значение за риска. 

• Да използвате МПС и ремаркета/полуремаркета, които са технически изправни, годни за 

сигурен и безопасен превоз на съответния товар, оборудвани с необходимите средства за 

опазването му и отговарящи на установените законови изисквания.  

• Да извършвате всички необходими и целесъобразни за конкретния превоз действия за 

предотвратяване и намаляване на вредите. Да спазвате изискванията на Конвенция CMR, 

Закона за автомобилните превози, законодателството на съответните държави при 

каботажни превози и свързаните с тях подзаконови нормативни актове. Да спазвате 

писмените указания на възложителя на превоза.  

• Да платите дължимата застрахователна премия или първа премийна вноска в сроковете, 

посочени в полицата.  

• В срок до 3 дни от настъпване на застрахователното събитие да уведомите компетентните 

органи (полиция и пожарна), както и да уведомите писмено Застрахователя в срок не по-

късно от 7 дни от узнаване на събитието, а в случай на кражба или грабеж – не по-късно 

от 24 часа. 

• Да представите всички предвидени в застрахователния договор и допълнително 

поискани документи, свързани с изясняване на основателността и размера на заявената 

претенция. 

Кога и как плащам? 

Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на 

плащане на застрахователната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска 

се плаща при сключване на договора. Застрахователната полица може да бъде платена по банков 

път. 

Кога започва и кога свършва покритието? 

Застраховката може да бъде издадена за срок от една година, девет, шест, три месеца или 

за конкретен превоз. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната 

премия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. Покритието се 

прекратява с изтичане на срока на договора, при прекратяване на договора от някоя от страните или 

при неплащане на дължима вноска при разсрочено плащане на премията, когато закъснението е 

продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа. 

Как мога да прекратя договора? 

Можете да прекратите договора с 15-дневно писмено предизвестие, изпратено до 

Застрахователя. 

Има ли ограничения на покритието? 

  За разпределената част на Застрахования в случаите на неплатежоспособен превозвач при 
превози от последователни превозвачи; за обявена стойност на товара; за обявен особен интерес 
при доставката на товара; вреди вследствие на закъснение в сроковете за доставка. 

 


