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Приложимият закон към договора по застраховка „Товари по време на превоз - Карго“ е българският.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Товари по време на превоз – Карго“, е предназначена за физически или юридически лица,
които извършват търговска, спедиторска или друга дейност, свързана с превоз на товари у нас и в
чужбина.
Какво покрива застраховката?

;










Покритието
по
застраховката
е
съгласно
общоприетите Лондонски клаузи – „Институтски
карго клаузи“:
Институтска карго клауза „А“ /Institute Cargo Clauses
„А“/ - 1.1.82: покриват се – покриват се всички
рискове за загуба или повреда на застрахования обект,
освен изключените в клаузата;
Институтска карго клауза „B“ /Institute Cargo Clauses
„B“/ - 1.1.82: покриват се – загуба или повреда,
дължащи се на пожар и експлозия, засядане, потъване
или преобръщане на кораб или плавателен съд,
преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно
средство с всякакъв външен обект освен с вода;
земетресение; обща авария, навлизане на морска,
езерна или речна вода в кораб, плавателен съд,
превозно средство, контейнер, лифтван или място на
складиране; тотална загуба на всякакъв пакет, изгубен
или изпуснат извън борда при товарене или
разтоварване от кораб или плавателен съд;
Институтска карго клауза „C“ /Institute Cargo Clauses
„C“/ - 1.1.82: покриват се – загуба или повреда на
застрахования обект, дължащи се на пожар или
експлозия, засядане, потъване или преобръщане на
кораб или плавателен съд; преобръщане или
дерайлиране на сухопътно превозно средство и други;
Срещу допълнително платена застрахователна
премия, осигуряваме застрахователно покритие
срещу:
Военни рискове /Institute War Cargo Clauses/ - 1.1.82;
Стачки, бунтове и граждански вълнения /Institute
Strikes Cargo Clauses/ - 1.1.82;

Какво не покрива застраховката?
Вреди по настъпили рискове, преди началото на
договора;
 Вследствие на фабрични дефекти, естествени и
собствени недостатъци на товара, изсъхване, свиване,
изпаряване, саморазвала, естествена загуба на тегло,
обезцветяване, износване, поемане на миризми и др.
освен в случаите, когато подобна загуба е настъпила
вследствие на риск, който е покрит по
застрахователния договор;
 След разглеждане на приложената документация, се
въздържаме от предлагането на гаранционни срокове.
 Всички изключени рискове са описани в Раздел IV от
Общите условия по този вид застраховка.
Има ли ограничения в покритието?



Недостатъчна и недобра опаковка, несъответстващо
подреждане на товара в превозното средство;
Всички ограничения по настоящите Общи условия са
описани в Раздел IV.

Териториално покритие по застраховката?
 Република България и Цял свят.
Задължения на Застрахования?
 Да уведоми Застрахователя, непосредствено след узнаването им, за всички нововъзникнали обстоятелства по време на
действие на договора и имащи отношение към риска и/или за които при сключване на застраховката, Застрахователят
поставил писмено въпрос;
 Да уведоми застрахователя незабавно и да спазва всички дадени от него указания, при наличието на обща авария;
 Всички други задължения описани в Раздел VIII от Общите условия.

Кога и как се плаща застрахователната премия?
Застрахователната премия е дължима еднократно при сключване на полицата, освен ако не е уговорено друго.
Заплащането става по банков път или в брой.
Кога започва и кога свършва покритието?
Застраховката влиза в сила от момента, когато стоката напусне склада или мястото на съхраняване, което е посочено
за начало на превоза, до доставянето и в склада на получателя или друг краен склад или място на съхранение на
посоченото местоназначение.
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 „Товари по време на превоз
- Карго“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от
застрахователния договор.

