
За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник 
на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

	преференциални тарифи с възможност за прилагане на 
отстъпки; 
	удобни схеми за плащане на застрахователната премия. 

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахованата сума е тази, за която е застрахован товара и 
която е посочена в застрахователния договор. Тя не може да 
бъде по-голяма от застрахователната стойност на товара. 
Застрахователната стойност е пазарната стойност или т.н. 
фактурна стойност на застрахования товар към деня, в който се 
сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования 
товар в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите 
по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната 
печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент 
към фактурната стойност и обикновено той е 10%.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ?

Застрахователна премия представлява  процент от 
застрахователната сума и се определя в  зависимост от вида 
и опаковката на товара, вид транспорт, направлението и 
застрахователното покритие.
Застрахователната премия се заплаща еднократно при 
получаването на полицата или до 2 работни дни при разплащане 
по банков път, освен ако не е уговорено друго.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ  
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

	незабавно предприемете мерки за спасяване на товара, 
предотвратяване и ограничаване на вредите;
	в срок до 24 часа от узнаване за настъпи-

ло застрахователно събитие, уведомете писмено  
„ЗД ЕВРОИНС” АД за вида и мястото на събитието - при 
щета по застраховка  „Товари по време на превоз”;
	в срок до 7 (седем) дни от узнаване за настъпило застра-

хователно събитие уведомете писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД 
за вида и мястото на събитието – при щета по застраховка 
„Отговорност на превозвача”;
	направете необходимите постъпки и действия срещу 

трети лица за причинените от тях загуби или повреди на 
застрахования товар, в това число в рамките на три дни от 
доставката или узнаването за настъпило застрахователното 
събитие, изпратете  писмен протест доказан по надлежен ред;
	не приемайте стоката, когато тя е в съмнително, лошо със-

тояние, освен ако има документ, ангажиращ отговорността 
на трети лица за нанесените от тях липси или повреди на 
застрахования товар;
	в случай на установена, при получаване на пратката, 

липса или повреда се свържете, незабавно с изписания 
на договора „авариен комисар”, който да извърши оглед на 
товара, както и уведомете „ЗД ЕВРОИНС” АД за това;
	уведомeте най-близкото бюро на лицензиран, независим 

авариен комисар работещ като Лойдов агент (Lloyd’s 
Agent), който да извърши огледа на товара.

 Необходимо е да уведомите „ЗД ЕВРОИНС” АД по един 
от следните начини:

	В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС” АД
	В агенция на „ЗД ЕВРОИНС” АД във вашия град
	По телефон  02/ 4895 446
	По факс 02 / 4895 443
	На електронен адрес:   cargoclaims@euroins.bg

 При уведомяването, Вие сте длъжен да представите 
следните документи в оригинал:

	застрахователна полица, застрахователно свидетелство и др.; 
	протокол на авариен комисар, протокол за оглед, 

оценки, констативен протокол, констативен протокол на 
превозвачите, морски протест, свидетелски показания, 
заключения на вещи лица и др.; 
	превозен договор - коносамент, товарителница и др.;
	фактури, сметки, диспаши. 

„ЗД ЕВРОИНС” АД има право да поиска и други документи, 
доказващи застрахователното събитие, собствеността, правото и 
начина на получаване на застрахователно обезщетение (чл.105 от КЗ). 
„ЗД ЕВРОИНС” АД има право самостоятелно да участвува в 
спасяването на товара; за предотвратяването, ограничаването 
или намаляването на загубата, или повредата; установяването 
на виновните за вредите лица, както и да взема или посочва 
необходимите за тази цел мерки. Нарежданията и предписанията 
на „ЗД ЕВРОИНС” АД са задължителни.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователното обезщетение се определя след извършване на 
оглед на застрахованите товари. Размерът на застрахователното 
обезщетение не може да надвишава застрахователната сума, 
договорения лимит на отговорност и действителната стойност на 
съответните товари.

ЗАСТРАХОВКА  
ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

ЗАСТРАХОВКА  
ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

Агенции и представителства на „ЗД ЕВРОИНС АД"

Айтос, ул. „Славянска“ № 92
Асеновград, пл. „Изложение“ № 1, 
Търговски център „Чая“
Балчик, жк Балик, ул. “Асен Петков” № 9
Банско, ул. “ген. Стилиян Ковачев” № 1
Благоевград, ул. „Д-р Хр. Татарчев“ № 15 
Благоевград, ул. „Кирил и Методий“ № 3
Борово, ул. „Климент Охридски“ № 4А
Ботевград, пл. „Незнаен войн“ № 7, оф. 3 
Бургас, ул. „Цар Симеон“ № 63 
Бургас, ул. „Антим I“ № 9 
Бургас, ул. „Александровска“ № 137, вх. В, eт. 1 
Бургас, ул. „Ал. Стамболийски“ № 24, ет. 1 
Бяла, ул. „Панайот Волов“ № 8 
В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 19 
Варна, ул. „Охрид“ № 26
Варна, ул. „Русе” № 15, 4-ти надпартерен етаж, офис 7 
(адм. сграда “Опера”)
Велинград, ул. „Винчо Горанов“ № 6, 
БЦ Актив, ет. 1, офис 102
Видин, ул. „Дунавска“ № 2 
Враца, бул. „Демокрация“ № 17 
Враца, ул. „Баба Йота“ № 5 
Габрово, ул. „Пенчо Славейков“ № 1 - 3 
Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев“ № 16 
Гълъбово, пл. Съединение, бл. 4, партер
Димитровград, ул. „Цар Борис І“ № 5,
ет. 2, офис 8
Добрич, ул. „Страцин“ № 14 
Драгоман, ул. „Рила“ № 18 
Дупница, ул. „Христо Ботев“ № 30, ет. 1, 
“Спортна зала”
Елин Пелин, пл. „Св. Н. Чудотворец“, ет. 2
Исперих, ул. „Васил Левски“ № 38
Исперих, ул. „Ал. Стамболийски“ № 39
Ихтиман, ул. „Йордан Цонев“ № 21
Казанлък, ул. „Хр. Ботев“ № 32, ет. 2, оф. 3 
Карлово, ул. „Васил Левски“ № 9
Карнобат, ул. „9 - ти септември“ № 9Г 
Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков“ № 3
Костенец, ул. „Китка” № 12
Котел, ул. „Алеко Богориди“ № 2
Кубрат, ул. „Екзарх Йосиф“ № 5
Кърджали, бул. „България“ № 47, к-с „Орфей”
Кюстендил, бул. „България“ № 44
Ловеч, бул. „България“ № 31
Лом, ул. „Славянска“ № 54 
Монтана, ул. „Трети март“ № 53
Несебър, ул. „Несебър“ № 1, к-с „Калифорния“ 
Никопол, ул. „Васил Левски“ № 1 ет. 2 
стая 1, сграда на  РПК Никопол
Нова Загора, ул. „Миньо Балкански“ № 59 
(бивша ул. Преславска)
Нови Пазар, ул. „Патриарх Евтимий” № 1
Омуртаг, ул. „Климент Охридски“ № 3

Пазарджик, пл. „Възраждане“, БЦ „Тракия“, 
оф. 101 
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 25
Перник, ул. „Търговска“ № 46 
Петрич, ул. „Славянска“ № 3
Пещера, пл. България, Търговски комплекс 
Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 51 
Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 18, ет. 3
Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 18 - офис 3 
Пловдив, бул. „Шести септември“ № 113 
Пловдив, бул. „Източен“ № 80, бл. Пежос, 
офис 101-108
Пловдив, ул. „Ибър“ № 26, ет. 1, ап. 1
Поморие, ул. „Ахелой“ № 4А
Поморие, ул. „Солна“ № 64 
Попово, бул. „България“ № 61
Разград, ул. “Н. Й. Вапцаров“ № 4, бл. Ален мак 
Разлог, ул. „Бяла река“ № 12
Русе, ул. „Духовно възраждане“ № 45 
Русе, ул. „Славянска“ № 11 
Самоков, бул. „Искър“ 55
Сандански, ул. „Христо Ботев“ № 15
Свищов, ул. „Цар Освободител“ № 23, ет. 2 
Своге, ул. „Цар Симеон“ № 17
Севлиево, ул. „Пенчо Славейков“ № 8 
Силистра, ул. „Раковска“ № 8 
Силистра, ул. „Ген. Скобелев“ № 17, вх. Б, ет. 1 
Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 17, ет. 1
Смолян, ул. „Грудьо войвода“ № 1 
София, бул. „Васил Левски“ № 37, ет. 1, ап. 4
София, ул. „Бузлуджа“ № 52, ет. 1
София, ул. „Триадица“ № 6 
София, ул. „Добруджа“ № 1, сграда на Рудметал, ет. 3
София, ул. „ХХІ век“ № 2, офис 2, партер
София, жк Разсадника, бл. 87, вх. 12, партер  
София, ул. „Света София“ № 8, ет. 4, ст. 9 
София, бул. „Христо Ботев“ № 5, ет. 1
София, жк. Дружба 2, бл. 280, вх. А, партер
София, жк „Света троица“, ул. „Цар Симеон“, 
бл. 303 Б, вх. Б, ет. 5, ап. 41
София, ул. „Симеоновско шосе“  № 1
София, ул. „Фр. Нансен“ 25 а 
София, бул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1-3
София, жк Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, 
Силвър център, маг. 9 
София, жк Сухата река, ул. ”Тодорини кукли” № 1А, 
магазин 3
Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 
95, партер
Троян, ул. „Ген. Карцов“ № 28 
Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 96
Търговище, ул. „Кирил и Методий“ № 7 
Хасково, пл. „Отец Паисий“ № 16 
Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 84
Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6



ЗАСТРАХОВКА  
„ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“

Застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“ на „ЗД ЕВРОИНС” АД 
е модерно и сигурно застрахователно решение за вашия бизнес. 
Чрез нея вие получавате:
	застрахователна защита срещу цялостна или частична загу-

ба, или повреда на товара по преме на превоз;
	гарантирано партньорство с надежден и коректен Застра-

ховател.
Застраховка "ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА" може да бъде 
сключена от всяка фирма извършваща вътрешен или междунаро-
ден транспорт на товари по шосе.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховка  „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“ покрива ма-
териалната отговорност на превозвача за цялостна или частична 
липса, или повреда на товара:
	на територията на  България съгласно Закона за автомобил-

ните превози;
	за чужбина съгласно Конвенцията за договора за междуна-

роден автомобилен превоз на товари (CMR).

КАКЪВ Е СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА? 

Застраховката може да се сключи за срок от една календарна го-
дина, за част от годината или за отделен курс. 

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахователната сума е горната граница на отговорност на  
„ЗД ЕВРОИНС” АД за щети причинени на товара при транспор-
тирането му и се определя съгласно Конвенцията за договора за 
международен автомобилен превоз на товари (CMR).

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия може да бъде фиксирана сума при ед-
нократна и годишна полица.
Размерът на застрахователната премия се определя по действа-
щата в момента на сключване на застрахователния договор Тари-
фа на „ЗД ЕВРОИНС” АД.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователното обезщетение се определя въз основа на по-
етите от „ЗД ЕВРОИНС” АД отговорности, представените от Вас 
документи по претенцията, разследванията и експертизите из-
вършени от „ЗД ЕВРОИНС” АД.

 Бонуси:

	Отстъпка в размер на 10% от застрахователната пре-
мия по застраховката при сключени други застраховки в  
„ЗД ЕВРОИНС” АД.  
	Отстъпки от застрахователната премия при сключена едно-

годишна застраховка за повече от един автомобил.
	Отстъпка от застрахователната премия при липса на щети от 

предходната година.

ЗАСТРАХОВКА   
„ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ”

Застраховка „ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ“ защитава вашите  
товари срещу рискове възникнали по време на транспортиране. 
Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на 
товара, опаковката, вида транспорт, начална и крайна дестинации.
Застраховка „ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ“ може да 
бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице; 
производител и търговец на стокa, което извършва търговия със 
стоки и превозващо товари.

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАНО?

Всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, 
въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях 
материални интереси по време на транспортирането.

КАК СЕ ЗАСТРАХОВАТ ТОВАРИТЕ?

Товарите се застраховат по:
	обичайни бройни единици - на бройки, колети, връзки, 

каси и др.;
	тегловни единици – когато товарите се превозват в 

насипно или наливно състояние. 

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА? 

Застраховка „ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ” покрива 
само тези рискове и разходи, които са подробно описани в 
застрахователния договор, като ПТП, природни бедствия, пожар, 
кражба, грабеж и др. С цел максимална защита е възможно 
комбиниране на рискове от различни клаузи, подробно описани 
в Общите условия по тази застраховка. 
По ваше желание можем да  осигурим застрахователно покритие 
срещу рискове покрити съгласно изискванията на действащите 
Лондонски Институтски Карго Клаузи:

  Institute Cargo Clauses (А) – (Пълно покритие)

  Institute Cargo Clauses (В) – (Ограничено покритие)

  Institute Cargo Clauses (C) – (Минимално покритие) 

или други действуващи, или прилагани на международния 
застрахователен пазар специализирани „Карго” клаузи, 
съответствуващи на вида товар или на начина на транспортиране.
Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия 
може да осигурим  застрахователно покритие срещу:
	рискове покрити съгласно изискванията на стандартните 

международни клаузи: 

	Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic 
Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause- 01.11.2002;

	Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion 
Clause- 01.11.2002; 

	Cargo ISM Endorsement - за морски превози; 

	военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения 
съгласно клаузите:
	Institute War Clauses (Cargo); 

	Institute Strikes Clauses (Cargo); 

	трансбордиране; 
	повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции; 
	развала, вследствие повреда на хладилната инсталация за 

товари, превозвани с хладилни превозни средства; 
	счупване от естеството на товара за чупливи товари; 
	застраховане на товари, състоящи се от употребявани вещи;
	оборудване на панаири, панаирни експонати;
	лични и домашни вещи /употребявани и неупотребявани/;

	лични леки коли  / употребявани /;
	застраховка на пощенски марки и монети /юбилейни, 

старинни;
	други рискове по специално договаряне.

КАКЪВ Е СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА? 

Застраховката е в сила за времето на транспортиране на товара 
по обичайния маршрут описан в застрахователния договор.

Отговорността на „ЗД ЕВРОИНС” АД започва от момента на 
натоварването на стока на превозното средство в мястото, 
посочено в застрахователния договор, продължава по време на 
неговия превоз за обичайното време и по посочения маршрут 
и завършва в момента на разтоварването му от превозното 
средство в мястото, посочено за крайно, или в момента на 
пристигане на превозното средство в местоназначението, 
посочени в застрахователния договор.

При директни превози застрахователният договор се прекратява, 
в случай на претоварване или складиране на товара преди 
предаването му на получателя. „ЗД ЕВРОИНС” АД не покрива 
рисковете след започване на претоварване или започване на 
действия за складиране на товара.

  Подвид на застраховката:

Застраховка "От склад до склад"

Когато в застрахователния договор е уговорено, че товарът 
е застрахован от "склад до склад", отговорността на 
„ЗД ЕВРОИНС” АД се простира върху всяка бройка или тегловна 
единица от момента на изнасяне от склада (или друго посочено 
в договора място) до внасянето й в склада на получателя 
(посочено в договора място за доставка).

Могат да бъдат застраховани както отделни отсечки по видове 
транспорт, така и цялостния транспорт в зависимост от вида на 
търговската сделка.

Абонаментна Застраховка

Застрахователното покритие при абонаментната застраховка 
се простира върху всички или определени видове товари и се 
сключва за определен срок. Изборът на абонаментната форма  
Ви предоставя редица предимства:

	облекчен режим на оформяне на застрахователните 
документи; 
	предварително договаряне на застрахователните условия; 


