Застраховане на гражданска отговорност
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „ОЗК - Застраховане" АД, Република България, с Разрешение за извършване на
застрахователна дейност № 9/15.06.1998г. на НСЗ.
Продукт: Застраховка ”Отговорност на превозвача на товари по шосе”
Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява индивидуалните условия
по Вашия застрахователен договор. Пълната информация за този продукт ще намерите в договорната и преддоговорната документация.

Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка на отговорността на превозвача за превозваните от него стоки. Застраховано лице по застраховката може да бъде
всяко юридическо лице или едноличен търговец, със седалище и регистрация в Република България, притежаващ валиден лиценз за
международен автомобилен превоз на товари, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

Основно покритие - отговорността на
превозвача за нанесените от него на трети лица
вреди, вследствие цялостна или частична загуба
или повреда на товар, настъпила при
извършването на превози на товари по шосе:
при международни превози - от момента
на приемането за превоз до този на
доставянето, съгласно Конвенцията за
договора за международен автомобилен
превоз на стоки /CMR/.
на територията на Република България,
съгласно Закона за автомобилните
превози и Търговския закон. (Можете да
изберете само това покритие.)

× Умишлени действия, бездействия или груба
небрежност от страна на Застрахования, на
неговите служители или други лица, чиито услуги
са ползвани за извършване на превоза;
× Превоз на живи животни, скъпоценни предмети,
банкноти, монети, благородни метали и
скъпоценни камъни, съкровищни бонове, полици,
акции, нотариални актове, пощенски марки,
документи, ръкописи, планове, ценни книжа и
чекове, произведения на изкуството, картини,
скулптури и др. предмети с уникална стойност;
вещи втора употреба, пресни и замразени
плодове
и
зеленчуци,
месо,
риба,
бързоразваляеми стоки;
× Плесен, ферментация, скрити дефекти, червеи,
ларви, гризачи, насекоми, паразити, собствен
недостатък или естество на товара, развала,
недостатъчна изолация, заразяване, естествена
загуба на тегло, изветряване/изпаряване, конденз,
оцветяване, обезцветяване, поемане на миризми
и други подобни, кантарни разлики, грешки при
броенето, търговски загуби или пропуснати
ползи, лихви, както и всякакви други косвени
щети;
× Превоз на товари, които са обект на контрабанда
или на забранена търговия, както и на
конфискация, реквизиция, национализация или
други
подобни
мерки,
постановени
от
компетентните власти;
× Кражба на товара или на част от него вследствие
противозаконно отнемане на цялото превозно
средство, независимо от това дали впоследствие
превозното средство е открито;
× Управление на автомобила от водач, употребил
алкохол и/или други упойващи средства и/или без
свидетелство за правоуправление;
× Дефекти в опаковката на товара, както и разноски,
свързани с тези дефекти, когато последните са
били видими или известни на Застрахования в
момента на приемане на товара за превоз и той не
е направил писмено възражение по този повод;
× Превоз на експлозивни, избухливи, радиоактивни,
силно отровни и други опасни товари;
× Други увреждания и случаи, подробно описани в
Общите условия за застраховка „Отговорност на
превозвача на товари по шосе“, Конвенцията за
договора за международен автомобилен превоз
на товари CMR, Закона за автомобилните превози,
Търговския закон, както и всички случаи, в които
превозвачът не отговоря за вредите по товара.

Допълнителни покрития – към основното
покритие, могат да се договорят по избор, при
сключване на договора и едно или комбинация от
следните:
Каботажни превози в Европа /без
Германия/
Каботажи превози в Германия
Загуба и/или повреда на контейнер и
контейнерно оборудване, собственост на
трети лица, в резултат на ПТП или пожар при лимит 5000 евро и допълнителни
разноски за тяхното репатриране и
спасяване, при лимит 2500 евро.
Има ли ограничения на покритието?

! Вредите, които се покриват са до размера на
лимитите на отговорност.

! Покриват се само щети, които са настъпили в
рамките на периода на застрахователното
покритие, респ. всички щети, настъпили извън
този период не се обезщетяват.
! Покритието е ограничено в рамките на
рисковете и изключенията, които са подробно
описани в Общите и Специалните условия и
добавъците към полицата.
! Застраховката не покрива посоченото в
полицата самоучастие в размера на вредата, ако
има договорено такова.

Къде съм покрит от застраховката?
Застрахователният договор покрива събития, които са настъпили при международни превози на
територията на Европа и Азия.
Можете да изберете договорът да бъде само с покритие за събития, които са настъпили при вътрешни
превози на територията на Република България.
Какви са задълженията ми?
При сключване на договора:

-

да отговорите на всички поставени от нас въпроси при сключване на застрахователния договор, като ни
предоставите точна, вярна и изчерпателна информация;
да представите пълен опис и спецификация на моторните превозни средства, използвани за превозите;
да посочите районите, в които извършвате превози;
да представите изисканите от нас документи.
да заплатите застрахователната премия или първата вноска от нея, при уговорено разсрочено плащане.

По време на действие на договора:

-

да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване на
застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор;
да ни уведомите веднага, след като ви стане известно всяко обстоятелство, което води до увеличение на риска и за
всички промени или новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора сме поставили писмено
въпрос;
ако премията е разсрочена, да заплащате отделните разсрочени вноски на посочените в полицата падежи.

При настъпване на застрахователно събитие, освен при фактическа невъзможност за това:
да ни уведомите писмено, в случай на настъпване на събитие в уговорените срокове;
да подадете писмено Уведомление, съгласно образец, в наш офис и да предоставите необходимите документи, при
предявяване на претенция;
- да поканите аварийния комисар, за извършване на оглед с цел установяване размера и причините за щетите;
- да уведомите съответните компетентни органи (полиция, пожарни служби и т.н.);
- да вземете всички разумни мерки с цел предотвратяване, ограничаване или намаляване на щетите, както и за
изясняване на размера на загубите или повредите;
- да не признавате, да не удовлетворявате и да не отхвърляте каквито и да са претенции без нашето
предварителното писмено съгласие;
- да ни представите всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и
размера на щетите;
- да ни уведомите незабавно писмено в случай, че има заведено дело (иск) за щети срещу вас и да ни привлечете в
процеса;
- да предприемете действия по рекламация с оглед осигуряване правата ни в законните срокове.

-

Кога и как плащам?
Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски, по начин и размер договорени в
застрахователния договор.
Застрахователната премия може да заплатите в офисите на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ в цялата страна, по банков път
или при Вашия застрахователен посредник.
Кога започва и кога свършва покритието?
Застраховката може да бъде сключена за определен срок /абонаментна застраховка/ или за еднократен превоз.
Периодът на застрахователно покритие започва да тече от часа и датата, посочени за начало на същия в полицата,
при условие че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска – при разсрочено плащане
Застрахователното покритие за всеки един превоз започва да тече от посочените в застрахователната полица дата и
час, но не по-рано от момента на издаване на товарителницата, и е валидно за срока и при условията, посочени в
полицата.
При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, покритието по
полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан в полицата срок.
Кога мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор, като изпратите 7 дневно писмено предизвестие до нас на
посочения в полицата адрес.

