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Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите 
условия на 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 спедитора, свързани със задължението му да 
възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му 
по договор за спедиция на товари.

 � Покритието е валидно, когато 
отговорността на спедитора, при сключен 
спедиционен договор, произтича от 
международна конвенция или национално 
законодателство, приложими към 
дейността и/или конкретните сделки на 
спедитора, и/или от ОСУ и ОСкУ на НСБС.

Покрити рискове за спедитор, действащ 
като „Пълномощник“ или „Търговски 
представител“:

 � Финансови загуби на клиента, произтичащи от:
 � погрешна експедиция или предаване на 
стоката;

 � неизпълнение на договорните 
задължения на спедитора

Покрити рискове за спедитор, действащ 
като „Оператор“:

 � Физически щети или загуби на стоки, 
намиращи се под контрола и/или в 
разпореждане на спедитора за периода 
от тяхното приемане до предаването 
им на правоимащото лице, съгласно 
спедиторския договор, ОСУ на НСБС или 
приложими международни конвенции.

Покрити рискове за спедитор, действащ 
като „Складов оператор“:

 � Физически щети или загуби на стоки, 

Какво покрива застраховката? Какво не покрива застраховката?

 � Щети и загуби на спедитора при изпълнение 
на спедиторския или складов договор.

 � Увеличена отговорност, поета от спедитора 
по условия, различни от ОСУ и ОСкУ на НСБС 
или от общите условия на застраховката.

 � Виновни действия или бездействия на 
застрахования, негови служители или 
пълномощници.

 � Щети вследствие изпълнение на 
инструкции на клиента или вследствие на 
липса на документирани инструкции на 
клиента, когато естеството на стоката и/
или на услугата изисква такива инструкции.

 � Вътрешни и скрити дефекти на стоките;

 � Щети, които не могат да бъдат доказани 
документално;

 � Войни, стачки, граждански вълнения.

 ! Щети до договореното самоучастие в 
полицата.

 ! Когато отговорността на спедитора 
произтича от задължителните разпоредби 
на закони и конвенции, които не могат да 

Има ли ограничения на покритието?



 � Покритието по застраховката е валидно за цял свят.

Къде съм покрит от застраховката?

Кога и как плащам?

Премията по застраховката може да бъде платена еднократно или на вноски в срок най-
късно на датата на падеж, посочена в договора за застраховка. 
Плащането може да бъде извършено в брой или по банков път.

Какви са задълженията ми?

При сключване на застраховката застрахованият е длъжен да предостави на застрахователя 
информация за следното:
 • обща информация за спедитора;
 • видовете спедиторска дейност, които 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 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 изтичането на срока или прекратяването на застраховката.

Можете да прекратите договора за застраховка с писмено уведомление до застрахователя, 
като договорът се прекратява от момента на получаване на уведомлението от застрахователя.

Как мога да прекратя договора?

намиращи се под контрола и/или в 
разпореждане на спедитора за периода от 
тяхното приемане до предаването им на 
правоимащото лице, съгласно складовия 
договор или ОСкУ на НСБС. 

 � Финансови загуби на клиента, произтичащи 
от:

 � неизпълнение на договорните 
задължения на спедитора;

 � настъпили поради неправилно, неточно 
или непълно изготвяне на транспортни, 
складови или други документи

бъдат изменени или отменени с договор, 
дължимото обезщетение се определя в 
съответствие с разпоредбите на тези закони 
и конвенции. 


