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Застраховка „Гражданска отговорност на превозвача с 

моторни превозни средства по суша“ 
Информационен документ за застрахователния продукт  
Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве АД 

Република България, гр. София 1172,  бул. „Г.М.Димитров“ номер едно 

За повече информация позвънете на тел.: + 359 700 16 406 

Лиценз за извършване на застрахователна дейност №548-ОЗ/11.07.2013 г. 

Актуалният информационен документ на застраховка „Гражданска отговорност на 

превозвача с моторни превозни средства по суша“ може да намерите на www.dallbogg.com 
 

 

Приложимият закон към договора по застраховка „Гражданска отговорност на превозвача с моторни 

превозни средства по суша“ е българският. 

 

Какъв е този вид застраховка? 

 

Застраховка „Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша – ЧМР“, 

представлява застраховка, съгласно която се покрива материалната отговорност на превозвача за 

цялостната или частична липса или повреда на превозваните товари по шосе. 

 
 

Какво покрива застраховката? 

 

Покрива се отговорността на превозвача за 

цялостната или частична липса или повреда на 

превозваните товари по шосе: 

 При превози на територията на Република България, 

съгласно Закона за автомобилните превози в 

България; 

 При превози в чужбина, съгласно Конвенция за 

договора за международен автомобилен превоз на 

стоки /CMR/. 

 

Какво не покрива застраховката? 

 

 При нарушаване на международните разпоредби или 

разпоредби в държавата -  превоз на неразрешени 

товари, неспазване на географски граници на 

разрешителното за превоз или търговски ограничения 

и други от подобен характер; 

 Неправилно и/или неподходящо натоварване и 

подготовка на транспортното средство за превоз на 

товара и/или извършване на превози с технически 

неизправно или с неподходящо средство; 

 Война, гражданска война, революция, въстание, 

метеж, граждански вълнения, стачки, враждебни 

действия на терористи или на лица, действащи по 

политически причини; 

 Всички изключени рискове са описани в Раздел III от 

Общите условия по този вид застраховка. 

 

Има ли ограничения в покритието? 

 

 При превоз на животни. 

 При превоз на скъпоценни предмети, банкноти и 

монети, благородни метал, бижута, скъпоценни 

полускъпоценни камъни, ценни книжа, акции, 

облигации, съкровищни бонове, пощенски марки, 

документи, ръкописи и планове, нотариални актове, 

произведения на изкуството, картини и други имащи 

особен вид стойност; 

 При превоз на експлозиви, силно отровни, избухливи 

и други опасни за превоз товари, изброени, изброени 

в Раздел 5 на Конвенция ЧМР. 

 Всички изключени рискове са описани в Раздел III от 

Общите условия по този вид застраховка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Териториално покритие по застраховката? 

 

 Територията на Република България; 

 Територията на Европа и Азия. 

 

Задължения на Застрахования? 

  
 Да предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за предотвратяване, ограничаване и/или намаляване на загубата 

и/или щетата и да уведоми незабавно Застрахователя; 

 Да уведоми писмено Застрахователя за настъпване на застрахователно събитие не по-късно от 3 /три/ дни от узнаването. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кога и как се плаща застрахователната премия? 

 

Eднократно при сключване на застраховката или разсрочено, на датите посочени в полицата; 

В брой или по банков път.  

 

Кога започва и кога свършва покритието? 

 

Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 ч. на деня, посочен за начало на застрахователното покритие и се 

прекратява в 24:00 ч. на деня, посочен за край на застрахователното покритие при условие, че е платена цялата дължима 

премия. 

При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде 

заплатена до датата на падеж, посочена в полицата. 

 

Как мога да прекратя договора? 

 

Застраховката може да бъде прекратена по взаимно съгласие в писмен вид, освен ако не е настъпило застрахователно 

събитие. 

 

Този документ съдържа обобщение на основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна 

информация за продукта се намира в застрахователната полица и Общите условия по застраховката „Гражданска отговорност 

на превозвача с моторни превозни средства по суша – ЧМР“, които  може да получите още преди сключване на застраховката 

и които представляват неразделна част от застрахователния договор. 


