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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 за сключване на договора, застрахователната полица, Общите и Специални условия по застраховка „Отго-
ворност на превозвача на товари по шосе“, 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 превозвача на товари по шосе“ е доброволна имуществена застраховка, по която Застрахователят срещу платена 
премия покрива материалната отговорност на Застрахования превозвач за цялостна или частична липса и/или повреда на превозвания от него с 
автомобилен транспорт товар съгласно Специалните условия по договорената клауза към Общите условия. При настъпване на застрахователно 
събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение съгласно условията на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ се сключ-
ва за застрахователна сума, която представлява  горната граница на 
отговорността  на Застрахователя. Застрахователят отговоря до раз-
мера на действителната стойност на липсващия или уредения товар 
и не може да надвишава нормативно определения размер на обез-
щетението в Закона за автомобилните превози и/или в Конвенцията 
за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR). 

Тази застраховка покрива отговорността на застрахования превозвач 
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, разделени в следните Клаузи: 

 Клауза А - международни автомобилни превози съгласно Кон-
венцията за договора за международен автомобилен превоз на 
товари CMR;

 Клауза Б - вътрешни превози на територията на България съглас-
но Закон за автомобилните превози и Търговския закон.

По тази застраховка се покриват и:

 Разумно направените разходи за предотвратяване и намалява-
не на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите 
загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на пре-
возваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на 
склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им 
предназначение и други. Тези разходи се възстановяват в размер 
до 5% от стойността на товара, но не повече от 10 000 (десет хиля-
ди) лева; 

 Разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза 
на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато 
има частична липса.

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не изплаща обезщетения за: 

 Умишлени действия, бездействия или груба небрежност от стра-
на на Застрахования, на неговите служители или други лица, чии-
то услуги са ползвани за извършване на превоза; 

 Превоз на живи животни, скъпоценни предмети, банкноти, мо-
нети, благородни метали и скъпоценни камъни, съкровищни 
бонове, полици, акции, нотариални актове, пощенски марки, до-
кументи, ръкописи, планове, ценни книжа и чекове, произведе-
ния 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 то-
вара, 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 забра-
нена търговия, както и на конфискация, реквизиция, национали-
зация или други подобни мерки, постановени от компетентните 
власти;

 Кражба на товара или на част от него вследствие противозакон-
но 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 правоупра-
вление;

 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; 

 Загуба или повреда на контейнер и контейнерно оборудване;

 Превоз на експлозивни, избухливи, радиоактивни, силно отров-
ни и други опасни товари;

 Други увреждания и случаи, подробно описани в Общите и 
Специални 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 пре-
возвачът не отговоря за вредите по товара.   

Има ли ограничения на покритието?
 Покриват се само щети, които са настъпили в рамките на пе-

риода на застрахователното покритие, респ. всички щети, настъ-
пили извън този период не се обезщетяват;

 Разходите за предотвратяване и намаляване на щетите, както 
разходите за изясняване на размера на обезщетимите загуби или 
повреди са в размер до 5% от стойността на товара, но не повече 
от 10 000 (десет хиляди) лева;

 По застраховката не се покриват каботажни превози;

 Покритието е ограничено в рамките на рисковете и изключени-
ята,  които са подробно описани в Общите и Специални условия 
на застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователният договор покрива събития, които са настъпили при международни превози на територията на Европа и Азия, включително България, 

когато застраховката е сключена съгласно Клауза А. Застрахователният договор покрива събития, които са настъпили при вътрешни превози на 
територията на Република България, когато застраховката е сключена съгласно Клауза Б.

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;
- да представите пълен опис и спецификация на моторните превозни средства, използвани за превозите;
- да посочите районите, в които извършвате превози; 

- да представите 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 новонастъ-

пили 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 аварийния комисар, посочен в полицата, 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 предварителното писмено съгласие на Застрахователя; 
- да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера на щетите;
- да уведомите незабавно писмено Застрахователя в случай, че има заведено дело (иск) за щети срещу вас и да привлечете Застрахователя в процеса;

- да предприемете действия по рекламация с оглед осигуряване правата на Застрахователя в законните срокове.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия за застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“.

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 застра-
хователния 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, която е посочена в застрахова-
телната 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? 
Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата, посочена в полицата за начало, но при условие, че е платена дължимата застрахователна 
премия (или първата вноска при разсрочено плащане), освен ако е уговорено 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?
Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, като те уреждат и въпросите по застрахователната премия.  


