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Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информация за про-
дукта се намира в предложението за сключване на договора и застрахователната полица, Общите условия по „Застраховка на товари по време на 
превоз“ (Карго) и Институтските Карго Клаузи, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна 
част от застрахователния договор.          

Какъв е този вид застраховка?
„Застраховка на товари по време на превоз“ (Карго) е доброволна имуществена застраховка, по която Застрахователят срещу платена премия 
застрахова товари, предмет на внос, износ, вътрешен превоз или реекспорт, и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, неза-
висимо от вида на превозното средство, за загуба и/или повреда, и разходи, които са пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени 
в застрахователния договор. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение съгласно ус-
ловията на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
„Застраховка на товари по време на превоз“ (Карго) се сключ-
ва за застрахователна сума, която не може да бъде по-голяма 
от стойността на товара в мястото и по времето на натовар-
ването му. Тя може да бъде увеличена с 10%, представляващи 
разходи за навло, застраховка и очаквана печалба, освен ако 
е уговорен друг процент. Застрахователната сума представля-
ва горната граница на отговорността на Застрахователя. Тази 
застраховка покрива рискове, групирани в следните Клаузи:  

ИНСТИТУТСКИ КАРГО КЛАУЗИ (A) - 1/1/82 - Пълно покри-
тие - всички рискове за загуба или повреда на застрахования 
обект по време на транспорта вследствие на застрахователно 
събитие, освен посочените като изключени рискове.

ИНСТИТУТСКИ КАРГО КЛАУЗИ (В) - 1/1/82 – Ограничено по-
критие - загуба или повреда на застрахования обект по време 
на транспорта вследствие настъпването на  рисковете:

 Пожар, експлозия; 

 Засядане, потъване или преобръщане на кораб или пла-
вателен съд; 

 Преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно 
средство; 

 Сблъскване или контакт на кораб, плавателен съд или 
превозно средство с всякакъв външен обект, освен с 
вода; 

 Земетресение, вулканично изригване или светкавица; 

 Навлизане на морска, езерна или речна вода в кораб, пла-
вателен съд, превозно средство, контейнер, лифтван или 
място на складиране;

 Други.

ИНСТИТУТСКИ КАРГО КЛАУЗИ (С) - 1/1/82 - Минимално по-
критие - загуба или повреда на застрахования обект по време 
на транспорта вследствие настъпване на рисковете:

 Пожар, експлозия;

 Засядане, потъване или преобръщане на кораб или пла-
вателен съд;

 Преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно 
средство; 

 Сблъскване или контакт на кораб, плавателен съд или 
превозно средство с всякакъв външен обект, освен с 
вода;

 Други.

При изискване покритията могат да бъдат разширени или 
ограничени с допълнително включване или изключване на 
някои рискове.

Какво не покрива застраховката?
Застрахователят не изплаща обезщетения за:

 Рисковете, посочени в Клаузите, вписани в или приложе-
ни към Застрахователната полица като изключени риско-
ве; 

 Всички товари, които са обект на контрабанда или заб-
ранена търговия, както и на конфискация, реквизиция, 
национализация или други подобни мерки, постановени 
от компетентните власти;

 Умишлени действия, бездействия или груба небрежност 
на Застрахования, изпращача, получателя или техните 
представители, а също поради нарушение от горните 
лица на установените правила при превоза, по препра-
щането и съхраняването на товара;

 Собствен недостатък или естество на товара като напри-
мер: изсъхване, свиване, саморазвала, естествена загуба 
в теглото, оцветяване, обезцветяване, поемане на мириз-
ми и др.подобни, конденз, освен в случаите, когато така-
ва загуба и/или повреда е настъпила вследствие на риск, 
който е покрит от застрахователния договор;

 Плесен, ферментация, скрит дефект, червеи, ларви, гри-
зачи и насекоми с изключение на случаите, когато такава 
загуба и/или повреда е във връзка с риск, покрит от за-
страхователния договор;

 Изцапване, замърсяване, обезцветяване, оцветяване и 
други подобни на товари, пътуващи в неопакован вид (с 
изключение на товарите в насипно или наливно състоя-
ние); 

 Щети от неустойки по продажба и други договори, ден-
губи,  промени на цени и такси, валутни разлики, лихви и 
други подобни, както и за всякакви други косвени щети;

 Поради частична липса на съдържанието при напълно 
запазена външна опаковка и/или ненарушени пломби на 
изпращача или митническите власти;

 Други увреждания и случаи, подробно описани в Общите 
условия за „Застраховка на товари по време на превоз“ 
(Карго) и Институските Карго Клаузи. 

Има ли ограничения на покритието?
 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 из-
ключенията, които са подробно описани в Общите усло-
вия на „Застраховка на товари по време на превоз“ (Кар-
го) и Институтските Карго Клаузи.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователното покритие е в сила за времето на превоза по обичайния маршрут и ако не е уговорено друго, започва с 

предаването на товара за превоз и продължава до предаването му на получателя, включително и при претоварване и складиране.

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска;
- да посочите рисковете, за които желаете да бъде застрахован товара; 
- 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, забавяне на 

изпращането на товара, отклонение от определения или обичаен маршрут, промени в начина на превозването, мястото на претоварването, 
назначението на товара и разтоварването, 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 посоче-
ните 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 предприемете всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване, ограничаване и/или намаляване на загу-

бата и/или щетата;
- 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 представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера на ще-

тите;
- при настъпване на обща авария действията са описани в Общите условия на застраховката.
Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия за „Застраховка на товари по време на превоз“ (Кар-
го).

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователна премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията трябва да бъде платена при сключ-
ването 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 заплаща-
на най-късно на датата, която 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 застрахо-
вателния посредник.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Периодът на застрахователното покритие започва да тече от датата, посочена в полицата за начало, но не по-рано от началната дата на експе-
диция, и при условие, че е платена дължимата застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане), освен ако е уговорено 
друго. Застрахователното покритие изтича в момента на разтоварването на стоката от превозното средство в мястото, означено в превозния 
договор за край на превоза, подробно описано в Общите условия на застраховката и Институтските Карго Клаузи.

Как мога да прекратя договора?
Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, и незапочнала експедиция, при което отговор-
ността на Застрахователя не е ангажирана, като страните уреждат и въпросите по застрахователната премия, както и в случаи съобразно 
Общите условия.


