
Застраховка Товари по време на превоз 
 

Информационен документ за застрахователен продукт 
 

Дружество: „Групама Застраховане“ ЕАД, Република България, с 
Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 1-

ОЗ/05.05.2005 г. на КФН 
 

Продукт: „Застраховане на „Карго““ 
 

Този информационен документ предоставя резюме на основните покрития и изключения на продукта. Той не 
отчита специфичните ви нужди и искания. Пълната информация за този продукт ще намерите в договорната и 
преддоговорната документация. 
 

Какъв е видът на застраховката? 
Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат 
да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз.. 
  

           

         Какво покрива застраховката? 

  
Какво не покрива застраховката? 

 

 

 

���� Институтска карго клауза А – пълно 
покритие 
 

���� Институтска карго клауза B – 
ограничено покритие 
 

���� Институтска карго клауза C – 
минимално покритие 
 
 

  

 Рискове от умишлени действия или бездействия на 
застрахования 

 Непреки загуби 
 Кантарна разлика 
 Частична липса на съдържание при запазена 
външна опаковка 

 Измокряне за товари на открито 
 Йонизираща радиация или заразяване с 
радиоактивност 

 Радиоактивност, токсичност,експлозивност 
 Оръжия, използващи атомни или ядрени заряди 
 Рискове за неустойки 
 Живи животни, птици и аквакултури 
 Рискове при отнемане и конфискации 
 Гаранционни рискове 
 Отговорности 
 Загуби на печалби 
 Политически рискове и финансови гаранции 
 Фабрични и производствени рискове 
 Кражба на цялото превозно средство 
 Застраховка на сателити,изхвърлени превозни 
средства и/или основни техни части 

 Застраховки на контейнери и тяхната отговорност 
 Застраховки на рибно брашно или цимент в 
насипно състояние 

 Отказва се обезщетение ако изплащането му 
излага Застрахователя на санкция произтичаща от 
резолюции на ООН, ЕС и тн.  

 Застраховка на товари превозвани с понтони или 
шлепове.  

 

Пълна информация можете да намерите в Общите 
условия на застраховката. 
 

 

Има ли ограничения на 

покритието? 
 

 Има ограничние в обхвата на застрахователнтото 
покритие, в зависимост от избраната клауза. 

 

Пълна информация можете да намерите в Общите 
условия на застраховката. 
 



          
 

Какво е териториалното покритие на моята застраховка? 

���� Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на държавите, 
членки на Европейския съюз. ����  ����  ����  ����  ����  

 
 

Какви са моите задължения?   
• При подписване на договора 

При сключване на застрахователния договор Вие трябва да обявите точно и изчерпателно съществените за риска 
обстоятелства, които са Ви известни и за които Застрахователя изрично и писмено Ви е поставил въпрос.  

При промяна в тези обстоятелства по време на действие на договора, трябва да уведомите Застрахователя 
незабавно след узнаването им. 

Да заплащате определения в полицата размер на застрахователната премия в договорения срок. 

• По време на договора 

При промяна на съществените за риска обстоятелства, включително вписания в договора адрес, трябва да 
уведомите незабавно Застрахователя. 

Да вземете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди. Да полагате грижата на добър 
стопанин за застрахованото имущество през периода на застрахователното покритие. 

Да допускате Застрахователя за извършване на оглед. 

Да спазвате стриктно предписанията на Застрахователя и на компетентните държавни органи за отстраняване 
източниците на опасност за вреди и да допускате Застрахователят да прави проверки. 

• При застрахователно събитие 

При настъпило застрахователно събитие да представите поисканите документи, свързани с установяване на 
събитието и размера на вредите, да предприемете всички необходими мерки за ограничаване или намаляване 
размера на щетите и да следвате указанията на Застрахователя/представител на Застрахователя, дадени Ви 
непосредствено след събитието, на дежурните телефони посочени в застрахователния договор на обслужващия 
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР. 

Да осигурите правото на застрахователя за регрес, като предоставите необходимата информация и съдействие. 

Да уведомите Застрахователя ако имате действаща друга застраховка, която покрива същите рискове на 
застрахования обект. 

 
 

Кога и как трябва да заплатя?  
При сключване на застрахователния договор трябва да заплатите Общата дължима сума (в т.ч. застрахователна 
премия, данъци, такси и др.под.) в договорения размер и срок. При абонаментна полица трябва да заплащате 
месечна премия до или на съответната дата, договорена в застрахователната полица,  

Общата дължима сума, както и всяка разсрочена вноска можете да заплатите: в офисите на Групама – в брой и 
чрез АТМ, при Вашия застрахователен посредник, в офисите на всички застрахователни брокери – партньори на 
Групама; в над 350 клона на „Банка ДСК“ ЕАД в цялата страна, в реално време, посредством онлайн платформа 
ДСК Директ, при доставка чрез куриер - с наложен платеж или безкасово по следната банкова сметка в лева: 
„Банка ДСК“ ЕАД, IBAN BG57STSA93000010592240, с посочено основание за плащане – номер на 
застрахователната полица. В случай, че плащането се извършва по банков път (безкасово), може да дължите 
допълнителни такси за банковия превод, по тарифа на банката!   

 
 

Кога започва и кога свършва покритието?  

Периодът на застрахователното покритие на абонаментните полици е 1 (една) година; на индивидуалните полици 
периодът на застрахователното покритие е възможно да бъде по-малко от 1 (една) година.  Началото на покритие 
е датата на плащане на дължимата сума по застрахователния договор. Краят на застрахователното покритие е 
денят на съответния месец на съответната година, през който изтича периодът на застрахователното покритие.  

Периодът на застрахователното покритие може да се промени или предсрочно прекрати в съответствие с Общите 
условия на застраховката. При условие че не заплатите дължимата премия на датата на издаване на 
застрахователния договор той се счита за невалиден.      

 
 

Как мога да прекратя договора?  
Можете да прекратите Вашия срочен застрахователен договор без неустойки или други разноски с писмено 
предизвестие, изпратено до застрахователя в срока, съгласно Общите условия, като прекратяването влиза в сила 
от края на текущия застрахователен период. Други възможности за прекратяване са посочени в Общите условия 
по продукта, като е възможно при тях да са дължими неустойки от Ваша страна. 


