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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информация за 
продукта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица, Общите и Специални условия по застраховка „Отговорност на спе-
дитора“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор.            

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Отговорност на спедитора“ е доброволна имуществена застраховка, по която Застрахователят срещу платена премия покрива отго-
ворността на Спедитора съгласно Общите и Специални условия на застраховката, Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия 
(ОСкУ) на Националното сдружение на Българските Спедитори (НСБС), както и съгласно условията на международните транспортни конвенции, 
приложими в следния задължителен ред:

- за международни автомобилни превози – Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR);

- условия на други договори или споразумения, одобрени от Застрахователя и вписани в полицата.

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение съгласно условията на застрахователния 
договор.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Отговорност на спедитора“ се сключва с лимит на 
отговорност съгласно уговореното в застрахователния договор, 
отчитайки лимита на отговорност на спедитора, определен в ОСУ 
и ОСкУ на НСБС, съответните конвенции, международни спора-
зумения, местното законодателство. Тази застраховка покрива 
рисковете, групирани в следните клаузи: 

 Клауза А – Отговорност на спедитора, действащ като пълно-
мощник и/или като търговски представител на клиента съ-
гласно ОСУ на НСБС за вреди и финансови загуби на клиенти 
от грешки и пропуски на спедитора;

 Клауза В – Отговорност на спедитора, действащ като транс-
портен оператор по ОСУ на НСБС за щети от липси или повре-
ди на стоката и за грешки или пропуски на спедитора опера-
тор;

 Клауза С – Отговорност на спедитора, действащ като складов 
оператор по ОСкУ на НСБС за физически щети или загуби на 
стоката и съответните косвени вреди, включително и за фи-
нансови загуби от грешки и пропуски на спедитора.

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не изплаща обезщетение за щети, възникнали 
поради или в следствие на:

 Всякакъв вид военни действия или военни учения и послед-
ствията от тях; гражданска война; граждански вълнения и 
бунтове; актове на саботаж или терористични актове; задър-
жане или унищожаване на товара по искане на органите на 
властта;

 Пряко или косвено действие на атомен взрив, радиация или 
радиоактивно заразяване, свързано с всяко използване на 
атомна енергия или радиоактивни материали;

 Действие на непреодолима сила (форсмажор);

 Несходна документация;

 Кражба на товара или на част от него вследствие противо-
законно отнемане на цялото превозно средство независимо 
от това дали впоследствие превозното средство е открито. 
Противозаконно отнемане на превозното средство е налице 
в случаите на кражба, грабеж и противозаконно отнемане на 
превозното средство с цел ползване по който и да е от по-ле-
ко или по-тежко квалифицираните състави на тези престъ-
пления по НК на РБ;

 Пълна или частична загуба на товара, когато в официален 
документ има данни, че част от товара или целият товар е из-
чезнал или отнет от превозното средство при престой и/или 
паркиране извън охраняем паркинг;

 Смърт, телесно нараняване;

 Вреди, претендирани от трети увредени лица на извъндого-
ворни основания;

 Други увреждания и случаи, подробно описани в Общите ус-
ловия и клаузи на застраховка „Отговорност на спедитора“.   

Има ли ограничения на покритието?
 Застраховка „Отговорност на спедитора“ се сключва от За-

страхования, който е търговец с предмет на дейност спеди-
ция на товари и е член на Националното Сдружение на Бъл-
гарските Спедитори“ (НСБС);

 Не се покрива увеличението на отговорността на Спедитора 
по  специални споразумения или договорености с клиента, 
противоречащи на ОСУ и ОСкУ на НСБС;

 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 изключе-
нията, които са подробно описани в Общите условия и Клау-
зите на застраховка „Отговорност на спедитора“.



Къде съм покрит от застраховката?
 Договорът за застраховка е валиден на територията, направленията или в рамките на маршрута на спедицията, определени в полицата.

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;
- да попълните всички реквизити и предоставите коректно изисканата информация в застрахователния въпросник за сключване на застраховката; 

- да представите при необходимост изисканите от Застрахователя документи.

По време на действие на договора:
- да уведомите Застрахователя 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 Застрахователят е поставил писмено въпрос;
- да заплатите в срок уговорената застрахователна премия; ако премията е разсрочена, да заплащате отделните разсрочени вноски на посочените в 

полицата падежи.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- да уведомите писмено Застрахователя в срокове, описани в Общите условия на застраховката;
- да поканите незабавно авариен комисар за извършване на оглед с цел установяване размера и причините за щетите; 
- да предприемете всички разумни мерки за предотвратяване или ограничаване последствията от събитието с цел намаляване размера на причинена-

та вреда, както и за изясняване на размера и причините за повредите / загубите;
- незабавно да предприемете и извършите необходимите постъпки и действия срещу трети лица за причинените от тях загуби и/или повреди на застра-

хования товар, както и за установяване на щетите и техния размер;
- да не предлагате доброволно обезщетение или да не признавате частично или напълно отговорността си без писмено съгласие на Застрахователя.
Задълженията на Застрахования са подробно описани в Общите условия за застраховка „Отговорност на спедитора“.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователна премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията трябва да бъде платена при сключването на 
застрахователния договор, но не по-късно от датата, посочена за начало на застрахователното покритие, освен ако не е уговорено друго в полицата. 
При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде заплащана най-късно на датата, коя-
то е посочена в застрахователната полица като падеж на съответната вноска. Ако съответната разсрочена вноска не бъде платена до датата на нейния 
падеж, Застрахователят упражнява правото си да прекрати договора в 00,00 часа на шестнадесетия ден от падежа.

Застрахователната премия може да се плати в брой или по банкова сметка на Застрахователя, в брой или по клиентската сметка на застрахователния 
посредник.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Засрахователният договор се сключва за срок от една година. Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата и часа, посочени в по-
лицата за начало, но при условие, че е платена дължимата застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане), освен ако е уговоре-
но друго. Застрахователното покритие изтича в 23:59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или на деня на предсрочното му прекратяване.

Как мога да прекратя договора?
Застраховка „Отговорност на спедитора“ може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие до Застрахователя съгласно Общите 
условия на застраховката. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по искане на Застрахования, Застрахователят има право на 
премията за изтеклата част от договора, като връща на Застраховащия само частта от премията за неизтеклата част, но намалена с административните 
разходи за издаване на застрахователната полица. В случай че по застраховката е изплатено или предстои да се изплати застрахователно обезщетение 
(независимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и за неизтеклата част от застраховката. 


