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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 Карго износ е застрахователен продукт, предназначен за застраховане на товари, превозвани
с морски, сухопътен, речен, въздушен или комбиниран транспорт при износ, за загуба и/ или повреда
настъпила по време на превоза.
Какво покрива застраховката?
Пожар или експлозия;
Засядане, потъване или преобръщане на
кораб или плавателен съд;
Преобръщане или дерайлиране на
сухоземно превозно средство;
Сблъскване или контакт на кораб,
плавателен съд или превозно средство с
всякакъв външен предмет, освен с вода;
Разтоварване на товара в пристанище на
бедствие;
Загуба или повреда на застрахования
предмет, причинени от общоаварийно
пожертвувание или изхвърляне на товара
при авария;
Земетресение, вулканични изригване или
светкавица;
Влизане на морска, езерна или речна вода
в кораб, плавателен съд, трюм, превозно
средство, контейнер, или място за
складиране;
Пълна загуба на всеки пакет, загубен зад
борда или изпуснат при товарене или
разтоварване на кораб или плавателен съд;
Кражба, недоставяне, грабеж, вандализъм;
Злоумишлени действия на трети лица.

















Какво не покрива застраховката?

 Умишлено действие или бездействие на
застрахования;

 Негодност или непригодност на
превозното средство, контейнер или
лифтван за сигурен превоз на товара;

 Присъщ недостатък или естеството на
товара, обичайно изтичане, обичайна
загуба на тегло или обем, обичайно
износване и скъсване на товара;

 Недостатъчна или неподходяща
опаковка или подготовка за превоз на
товара;

 Закъснение, дори когато то се дължи на
застрахован риск;

 Неплатежоспособност или финансов
фалит на превозвача;

 Измокряне на товари, превозвани в
открити превозни средства;

 Война, гражданска война, революция,
въстание, метеж или граждански борби,
действия на стачкуващи или какъвто и да
е терорист или лице, действащо по
политически мотиви.

Има ли ограничения на покритието?


Благородни метали, скъпоценни камъни, предмети от благородни метали или скъпоценни
камъни, пари, монети, ценни книжа, произведения на изкуството, антики;



Радиоактивни вещества и ядрено гориво;



Експлозиви и взривни вещества;



Оръжие и боеприпаси;



Живи животни и растения.
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Къде съм покрит от застраховката?
 При превоз до посочени в полицата държави.

Какви са задълженията ми?


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



Да уведомя застрахователя незабавно при узнаване на новонастъпили обстоятелства;



При настъпване на събитие да поканя незабавно аварийния комисар, посочен в полицата, за
извършване на оглед с цел установяване размера и причината за щетите, както и да уведомя
незабавно застрахователя;



При обща авария и/или спасяване да уведомя незабавно застрахователя и да спазвам неговите
указания в тази връзка;



Да осигуря правата на застрахователя срещу трети лица и да предоставя всички документи,
необходими във връзка с упражняване на регресните права на застрахователя.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор заплащам пълната премия.
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. Покритието започва
от момента, в който товарът бъде натоварен на превозното средство в мястото, посочено в
застрахователната полица и за това бъде издадена товарителница или друг документ,
удостоверяващ приемането на товара от превозвача, и завършва при разтоварване и предаване на
товара на получателя в местоназначението, посочено като краен пункт на застраховката.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от
страните преди началото на превоза и датата посочена за начало на полицата.

