
 

 

 
Какво покрива застраховката? 

При международни превози: 

 Отговорността на превозвача за цялостна или 

частична загуба и/или повреда на превозваните 
от него с автомобилен транспорт товари, 
съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за 
международен автомобилен превоз на товари 
(CMR); 

 Направените разходи за навло, митнически 

такси и други разноски по превоза на стоката;  

При вътрешни превози на територията на 
Република България:  

 Отговорността на превозвача за цялостна или 

частична загуба и/ или повреда на превозваните 
от него с автомобилен транспорт товари, 
съгласно Закона за автомобилните превози 
(ЗАП). 

 Отговорността на превозвача за цялостна или 
частична липса или повреда на товара се 
покрива от момента на приемането му за превоз 
до този на доставянето му, ако е в периода на 
застрахователното покритие. 

 

 
Какво не покрива застраховката? 

 Превози, извършени за собствена сметка; 

 Превоз на живи животни, скъпоценни предмети, 
лични вещи;  

 Кражба на товар, когато превозното средство е 
оставено без надзор или е паркирано на 
нерегламентирано място за задължителна 
почивка и престой на товарни автомобили; 

 Липси и повреди, възникнали вследствие на 
нерегламентирано проникване и/или престой 
и/или превоз на хора в товарното помещение на 
превозното средство независимо дали същото е 
било известно на водача. 

 
Има ли ограничения на покритието? 

! Отговорността на застрахователя за едно 
събитие и в агрегат за периода на застраховката 
е до действителния размер на вредата, но не 
повече от записания лимит в застрахователната 
полица. 

Застрахователят няма да плати при: 

! Употреба на алкохол; 

! Повреди, дължащи се на естеството на товара; 

! Неспазване на температурен режим, посочен в 
договора за превоз; 

! Превози, извършени в противоречие с 
Конвенцията CMR, както и такива, извършени без 
подписан превозен документ. 

 

  

Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта. Той не отразява 
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за 
застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор 
(Полица, Общи условия, Предложение-въпросник, анекси). 

Какъв е този вид застраховка? 

Доброволна застраховка, предназначена за юридическо лице или едноличен търговец, със седалище и регистрация в Р 
България, притежаващ валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари в съответствие с действащото 
законодателство на Р България. 
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Къде съм покрит от застраховката? 

 На територията на Европа; 

 На територията на Република България;  

 На територията на Азия – по Ваш избор. 

 
Какви са задълженията ми? 

 Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна, 
вярна и изчерпателна информация; 

 Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства; 

 Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове; 

 Да ни уведомите своевременно в случай на настъпване на събитие в уговорените срокове;  

 Да предоставите необходимите документи при предявяване на претенция;  

 Да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване 
на застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор; 

 
Кога и как плащам? 

 Цената на застраховката се заплаща еднократно или разсрочено на вноски. 

 Застрахователната премия може да заплатите в брой или по банков път; поредните дължими вноски могат да 
бъдат платени и онлайн на  www.dzi.bg. 

 
Кога започва и кога свършва покритието? 

 Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица;  

 Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата. 

 При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, 
покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично 
записан  в полицата срок. 

 
Кога мога да прекратя договора? 

 Вие може да прекратите своята застраховка, като изпратите едномесечно писмено уведомление до нас. 


