Застраховка
Отговорност на спедитора
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗК „УНИКА“ АД,
регистрирано в Република България
лиценз №40/14.09.1998 г.

Продукт: L6

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 спедитора е застрахователен продукт предназначен за юридически лица или
еднолични търговци със седалище и регистрация в Република България, които по занятие извършват
услуги и свързаните с тях сделки по превоз, съхранение, манипулиране на стоки и товари.
Какво покрива застраховката?
В зависимост от избора на ползвателя на
застрахователната услуга може да бъде
покрита отговорността спедитора съгласно
следните клаузи:
 Клауза КО – Дейност на спедитора като
комисионер - пълномощник или
търговски представител на клиента, за
доказани грешки и пропуски при
изпълнение на спедиторския договор,
довели до финансови загуби на клиента;
 Клауза ЕО – Дейност на спедитора като
оператор, за негови грешки и пропуски
при изпълнение на спедиторския
договор, довели до финансови загуби на
клиента;
 Клауза ТО - Дейност на спедитора като
оператор, за цялостната или частична
липса или повреда на намиращата се
под негов контрол и/или негово
разпореждане стока за периода от
приемането на стоката за превоз от
изпращача до предаването й на
получателя;
 Клауза СО - Дейност на спедитора като
оператор на собствен, нает или ползван
по договор склад, за щета от липса или
повреда на намиращата се под негов
контрол и/или в негово разпореждане
стока и/или финансови загуби на
клиента, настъпили поради неправилно,
неточно или непълно изготвяне или
попълване на складови и митнически
документи от страна на спедитора,
неговите служители и пълномощници.

Какво не покрива застраховката?
 Събития, настъпили преди началото на
застраховката;
 Военни действия, гражданска война, стачки,
бунтове, граждански безредици, революция,
тероризъм, действия по политически мотиви,
ядрена експлозия, радиоактивно
замърсяване;
 Груба небрежност или умишлени действия;
 Неспазване на температурния режим на
хладилните помещения, изискуем по
договора за превоз;
 Скрит дефект, собствен недостатък или
естество на товара, естествена загуба на
тегло, заразяване, изветряване, изпаряване,
оцветяване, обезцветяване, поемане на
миризми и други подобни, плесен,
ферментация, насекоми, паразити;
 Нарушаване на разпоредбите на
приложимото международно и национално
право по време на транспорта;
 Кражба на или от превозните средства,
оставени без охрана, докато са под грижата и
отговорността на застрахования;
 Пленяване, превземане, арест, затваряне
или задържане или опит за извършване им;
 Контрабанда, забранена или тайна търговия;
 Неплатежоспособност или несъстоятелност
на застрахования.

Има ли ограничения на покритието?
 Живи животни, скъпоценни предмети,

банкноти и монети, благородни метали и
скъпоценни камъни, ценни книжа, пощенски
марки, документи, ръкописи и планове,
произведения на изкуството;
 опасни товари от клас 1 и клас 7 или товари
забранени за превоз съгласно Европейската
спогодба за превоз на опасни товари по шосе
(ADR).
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Къде съм покрит от застраховката?


На територията вписана в застрахователната полица.



Районът
на плаване, след предварително
писмено уведомление и получено съгласие от Застрахователя, може да бъде
Какви
са задълженията
ми?


разширен срещу заплащане на допълнителна премия

Да определя застрахователната сума/ лимит на отговорност и да я посоча;



Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от Застрахователя въпроси;



Да уведомя застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;



Да спазвам всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, както и
предписанията и изискванията на компетентните органи и Застрахователя;



Да взема мерки за предпазване от причиняване на вреди и намаляване на размера им, в случай
на събитие;



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.

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.
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. Прекратяването влиза
в сила от края на текущия застрахователен период.

