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Продукт:
Отговорност на спедитора
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия по застраховка „Отговорност на спедитора“, застрахователната полица и другите документи,
които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката осигурява имуществените интереси на застрахования, свързани със задължението му да
обезщетява вреди, за които отговаря като спедитор съгласно гражданското законодателство.
Какво покрива застраховката?
√ Покрива се отговорността на застрахования
като спедитор, която произтича от международна конвенция или национално законодателство, приложими към дейността и
конкретните сделки на спедитора.
Основно покритие
√ Клауза А – отговорност на спедитора като
комисионер за вреди, настъпили поради
негова грешка, пропуск или виновно поведение.
Допълнителни покрития
(в комбинация с основното)
√ Клауза Б – отговорност на спедитора като
транспортен оператор за вреди от загуба
или повреда на товар или поради грешка
или пропуск на спедитора.
√ Клауза С – отговорност като складов
оператор за вреди, настъпили при извършване на услуги и свързаните с тях сделки
по съхранение, манипулиране и документообработка на товари.

Какво не покрива застраховката?
x Вреди, които застрахованият е претърпял
при изпълнението на спедиционен договор.
x Вреди, причинени умишлено или в резултат
на груба небрежност от застрахования,
негов служител или пълномощник или
свързано с тях лице.
x Вреди от неподходяща, недостатъчна или
липсваща опаковка на товар.
x Скрити (неявни) дефекти на товара или
неговата опаковка;
x Вреди вследствие на непреодолима сила
или на неразплащане на застрахования с
превозвач или следващ спедитор;
x Войни, стачки, бунтове или социални
вълнения.
x Вреди от грешки или пропуски на
застрахования, произтичащи от неточни,
непълни или неправилни данни в поръчката
за превоз.

Има ли ограничения на покритието?
! Щети до договореното самоучастие в полицата.
! Когато отговорността на спедитора произтича от задължителните разпоредби на
закони и конвенции, които не могат да
бъдат изменени или отменени с договор,
дължимото обезщетение се определя в
съответствие с разпоредбите на тези закони
и конвенции.

Къде съм покрит от застраховката?
√ Покритието по застраховката е валидно за цял свят, освен ако в застрахователния договор е
уговорено друго.
Какви са задълженията ми?
При сключване на застраховката застраховащият е длъжен да предостави на застрахователя информация за следното:
обща информация за спедитора и за видовете спедиторска дейност, които той осъществява;
правен статус на спедитора при сделките;
информация за транспортните средства, които притежава спедитора;
щети за предходни години.
Застрахованият трябва писмено да уведомява застрахователя за всички промени, свързани
с предмета или обхвата на дейността му или водещи до увеличаване на риска, дори и
последните да са настъпили без негово съгласие или участие.
Кога и как плащам?
В полицата се договаря начина на плащане – еднократно, преди влизане в сила на полицата,
или разсрочено плащане на вноски. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в
пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата.
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.
Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на покритие започва от момента, определен за начало на срока на застраховката,
при условие че е платена премията или първата вноска по нея – при разсрочено плащане.
Покритието свършва с прекратяването на договора за застраховка – когато застраховката се
отнася за конкретен спедиционен договор, а в останалите случаи – съгласно общите условия
по застраховката.
Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите застрахователния договор със 7-дневно писмено предизвестие,
отправено до застрахователя, при условие че няма настъпило застрахователно събитие.

