
ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА ПО ШОСЕ”    
Информационен документ за застрахователния продукт
 

Дружество:   „ЗД ЕВРОИНС” АД със седалище в Република България, гр. София, бул. „Христофор   
  Колумб“ №43, Разрешение №8/15.06.1998 г.    www.euroins.bg  
 Продукт:  Отговорност на превозвача по шосе

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите 
условия за застраховане на отговорността на превозвача по шосе, застрахователната полица и другите 
документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка? 
Тази застраховка покрива отговорността на автомобилния превозвач за превози на товари по шосе, 
на територията на Република България и при международни превози, извършвани на територията на 
Европа и Азия.

Основно покритие

Цялостна или частична загуба/ повреда 
на товар при превоз по шосе.

Лимит за килограм – от 2.00 РПЕ до 8,33 
РПЕ на 1 кг загубено бруто тегло от товара;

РПЕ – разчетни парични единици, 
еквивалентни по стойност на специалните 
права на тираж на МВФ.

Лимит за едно събитие – от 50 000 EUR 
до 500 000 EUR, в зависимост от вида и 
товароносимостта на МПС, за което се 
сключва застраховка.

 Допълнително покритие 
(към основното покритие)

Значителна забава при доставяне;

Необходими разходи;

Отговорност за вреди върху използвани 
чужди ремаркета – вследствие на пожар, 
ПТП или кражба на територията на ЕС.

Покритие за каботажни превози на 
територията на други държави членки в ЕС. 

Щети, настъпили преди започване на 
превоза.
Щети при транспорт на тленни останки, 
живи животни, опасни товари от клас 7 
по ADR, пощенски пратки, наркотични и 
упойващи вещества;
Умишлени действия или бездействия на 
застрахования;
Щети при превоз, извършен от 
застрахования без разрешително, лиценз, 
редовни транспортни документи или в 
нарушение на закона;
Щети, настъпили поради техническа 
неизправност на превозното средство;
Щети, настъпили поради непригодност на 
превозното средство за извършване на 
превоза;
Щети от кражба на товар, ако превозното 
средство е оставено без надзор;
Щети вследствие на ПТП, за чието 
настъпване застрахованият няма вина.

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?
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Покритието е ограничено до лимита на 
отговорност.
Други, конкретно уговорени в полицата, 
включително самоучастие в определен 
размер.

Има ли ограничения на покритието?
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Покритието е валидно само за видовете превози, посочени в застрахователния договор.
Покритието е в сила за всички ремаркета и полуремаркета, теглени от товарен автомобил 
или влекач, който е посочен в полицата.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата; 
Да спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на 
източниците на опасност за причиняване на вреди;
При настъпване на застрахователно събитие трябва да уведомите съответните компетентни 
органи, както и застрахователя в уговорения срок, като предоставите цялата информация по 
случая и всички поискани от Вас сведения и документи. Обадете се в най-близкия офис на „ЗД 
ЕВРОИНС“ АД, за да  получите необходимата Ви консултация, или посетете www.euroins.bg.

Какви са задълженията ми?

Застрахователното покритие започва от 00.00 ч. на деня, посочен за начало на срока на 
полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея 
при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 ч. на деня, посочен за край в полицата.

Кога започва и кога свършва покритието?

Можете да прекратите договора по всяко време с писмено уведомление до застрахователя.

Как мога да прекратя договора?

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно, преди влизане в сила на полицата, 
или на разсрочено плащане на вноски. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в 
пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховането, ако закъснеете с плащането 
на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите 
застрахователното покритие. 

Дължимата сума може да бъде платена:
• във всеки офис на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
• чрез банков превод по сметката на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, посочена в полицата;
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
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