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Продукт: 40

Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg, представлява кратко обобщение и не е изчерпателен. Пълната
Преддоговорна и Договорна информация за продукта включително детайли и специфики относно конкретни
покрития, начин на плащане и т.н. се намират в други предоставени на клиента документи, като например:
Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка Отговорност на международен автомобилен превозвач е застрахователен продукт,
предназначен за юридически лица или еднолични търговци, със седалище и регистрация в Република
България, притежаващи валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари, в съответствие с
действащото законодателство на Република България.
Какво покрива застраховката?
 Отговорността на застрахования
превозвач за цялостна или
частична загуба и/или повреда на
товар, вследствие на
застрахователно събитие,
настъпило по време на превоз,
извършен по силата на договор за
превоз, към който се прилага
Конвенцията за Договора за
международен автомобилен
превоз на стоки (CMR).

Какво не покрива застраховката?

 Умишлено действие или бездействие на












застрахования;
Превоз с пътно превозно средство, което не е
предназначено за товара, който превозва или
превозно средство, оборудвано и/или
подготвено неподходящо с оглед естеството
на приетите за превоз товари или с
технически неизправно пътно превозно
средство;
Неспазване на температурния режим на
хладилните помещения, изискуем по
договора за превоз, или дадените специални
писмени нареждания от товародателя;
Собствен недостатък на товара, естествена
загуба на тегло, плесен, ферментация,
заразяване, развала;
Недостатъци в опаковката на товара;
Неправилно стифиране и укрепване на
товара в резултат на действие и/или
бездействие на изпращач/товародател;
Неплатежоспособност или несъстоятелност
на превозвача;
Грешки при броене, необясними липси и
загуби, кантарни разлики, несходство с
превозните документи
При кражба или кражба чрез взлом на товар
от превозно средство паркирано извън
охраняем паркинг;
Действия на трети лица, включително
незаконно проникнали в транспортното
средство лица.
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Има ли ограничения на покритието?
Превоз на товари, които са обект на забранена търговия, както и конфискация, национализация,
реквизиция, унищожаване или увреждане на товар, постановени от компетентните власти;
Нарушаване на международни разпоредби или разпоредби на съответната държава;
Ако получателят по превозния документ приеме товара преди да са установени вредите;
Пропуснати ползи и косвени загуби, както и за неустойки, присъдени глоби и други имуществени
санкции наложени на Застрахования;
Живи животни; опасни товари от клас 1 и клас 7 или товари забранени за превоз съгласно
Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR), моторни превозни средства,
товари за собствена сметка или вътрешнозаводски транспорт;
Банкноти, монети, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях, картини, скулптури и
други произведения на изкуството, антики.

Къде съм покрит от застраховката?
 На територията на Европа, включително превози на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?

 Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от Застрахователя въпроси;
 Да уведомявам застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;
 Да използвам моторни превозни средства, които са технически изправни, годни за сигурен и
безопасен превоз на съответния вид товар;
 При настъпване на застрахователно събитие да предприема всички разумни и целесъобразни
мерки за предотвратяване, ограничаване или намаляване на щетите, както и за обезпечаване на
правата си срещу трети лица;
 Да повикам Авариен комисар и/или представител на Застрахователя за извършване на оглед и да
предоставя поисканите от него документи с цел изясняване на събитието и установяване размера
на щетите.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам пълната премия или първа вноска от нея,
ако е уговорено разсрочено плащане, а следващите разсрочени вноски – най-късно на датите,
посочени в застрахователната полица. Плащането се извършва по банков път или в брой.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица
за начало на застраховката, при условие че е платена цялата дължима премия или първата вноска от
разсрочената застрахователна премия и изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на
застраховката. За превоз, който е започнал през срока на застрахователния договор и който при
изтичането му все още продължава, покритието остава в сила до приключването му. При неплащане
на разсрочена вноска на падежа, посочен в застрахователната полица, застраховкaта се прекратява
след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа без писмено предупреждение.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от
страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

