
ЗАСТРАХОВКА „Товари по време на превоз”  
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:  Товари по време на превоз 

Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в Oбщи 
условия „Товари по време на превоз” и/или други специални условия предоставени на клиента преди 
сключване на застраховката.
Какъв е този вид застраховка? Застраховка „Товари по време на превоз“ защитава Вашите товари 
срещу рискове възникнали по време на транспортиране. Могат да бъдат застраховани товари, 
превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални 
интереси по време на транспортирането.

Пожар;
Кражба;
Грабеж;
ПТП при сухопътен превоз;
Засядане, потъване или преобръщане на 
плавателен съд;
Частични липси;
Недоставяне;
Случайни счупвания;
Щети настъпили при товаро – разтоварни 
работи;
Природни бедствия;
Навлизане на морска вода в плавателно 
средство или контейнер;

При избор на клауза В или клуза С се 
предоставят частично или минимално 
покритие

Какво покрива застраховката? Какво непокрива застраховката?

Има ли ограничения на покритието?

√
√

Виновни действия или бездействия на 
застрахования.
Щети вследствие от характерен недостатък 
или естеството на товара.
Недостатъчна или неподходяща опаковка.
Частични липси от товара, механични и 
електрически повреди при ненарушена 
външна опаковка.
Загуби и щети вследствие забава на 
доставката на товара.
Непригодност на превозното средство за 
извършване на превоза.
Щети, които не могат да бъдат доказани 
документално.
Щети вследствие на военни действия в 
района в който се извършва превоза, 
конфискация и задържане на товара.
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Щети настъпили преди започване на 
превоза или след получаването на стоката 
от крайния получател.
Товари превозвани по условията на 
международните пощенски конвенции.
Транспорт на тленни останки и живи 
животни и др
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Покритието е съгласно Общи условия и 
Институтски Карго Клаузи и се определя 
в зависимост от вида, състоянието – 
ново или втора употреба, опаковката 
и направлението на превоза. Клауза 
А покрива всички рискове, описани в 
договора за застраховка и приложените 
общи условия и клаузи към него в т.ч.:



Покритието по застраховката може да бъде валидно за цял свят. В застрахователният 
договор се посочва мястото на започване и завършване на превоза, както и маршрута, 
който ще се използва при осъществяване на транспорта.

Да заплащате премията в размер и срок, уговорени в полицата;
Да полагате грижата на добър стопанин като вземете всички необходими и целесъобразни 
мерки, за да пазите имуществото си от увреждане;
Да спазвате предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване 
на източниците на опасност за причиняване на вреди.
При настъпване на застрахователно събитие в зависимост от събитието да уведомите: 
компетентните органи, застрахователя в уговорения срок (за всяко събитие срокът за 
уведомление е различен), да заведете щета.

Да предоставите цялата информация по случая и документите, които ви поиска 
застрахователя, за да докажете основанието и размера на претенцията си за получаване на 
застрахователно обезщетение. Обадете се в най-близкия офис и ще получите необходимата 
ви консултация или  www.euroins.bg

• В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на 
полицата или разсрочено на вноски.  Премията трябва да бъде платена най-късно на 
датата на падеж, посочена в полицата. 

• Трябва да имате пред вид, че според Кодекса за застраховане ако закъснеете с плащането 
на премията 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.

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

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

Къде съм покрит от застраховката?

Какви са задълженията ми?

Кога и как плащам?

Кога започва и кога свършва покритието?

Как мога да прекратя договора?


