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Лиценз за извършване на застрахователна дейност №13 от 16.07.1998 г. на Министерство на финансите  

Продукт: Карго за вътрешен и международен превоз 
 

 

Документът съдържа обобщена информация  за застраховка „Товари по време на превоз“. Пълната преддоговорна и 

договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите условия на застраховката, застрахователната 

полица и приложенията към нея. 

Какъв е този вид застраховка? Застраховат се товари и свързани с тях материални интереси по време на превоз, 

независимо от вида на превозното средство, срещу загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на 

застрахователните рискове, посочени в договора за застраховка. 

 

Какво покрива застраховката? 
 

Покриват се разходи за: 

Застрахователят осигурява покритие на 
застрахователни рискове и разходи, съгласно 
следните застрахователни клаузи: 

√ INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) - 1.1.2009; 

√ INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) - 1.1.2009; 

√ INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) - 1.1.2009; 

√ други действащи и прилагани на международния 

застрахователен пазар специализирани INSTITUTE 

CARGO CLAUSES, съответстващи на вида на товара 

или начина на превоз, по избор на Застраховащия; 

√ КЛАУЗИ „ВЪТРЕШНО КАРГО” за покритие на 

застрахователни рискове и разходи за превозваните 

товари в границите на Република България. 

Разширение на покритието: 

√ Застрахователят може да покрие допълнително 

застрахователните рискове и разходите, съгласно 

една или няколко от следните застрахователни 

клаузи: INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) - 1.1.2009 

или други действащи и прилагани на 

международния застрахователен пазар 

специализирани INSTITUTE CARGO CLAUSES за 

покритие на военни рискове; 

√ INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) - 1.1.2009 или 

други действащи и прилагани на международния 

застрахователен пазар специализирани INSTITUTE 

CARGO CLAUSES за покритие на стачки, бунтове и 

граждански вълнения. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво не покрива застраховката? 
 

   Застрахователят не дължи обезщетение за: 

Х умишлени действия и/или бездействия и/или груба 
небрежност на Застрахования или неговите представители 
или служители, а също така поради нарушение от тези лица 
на установените правила при превоза, в това число 
неправилно подреждане на товара в превозното средство; 
х недостатъчна или неподходяща опаковка или подготовка 
на товара за превоз. За целта ще се счита, че „опаковка”, 
включва и подреждане в контейнер или лифтван 

(нестандартен контейнер); 

х собствен недостатък или естество на товара, като 
например: изсъхване, свиване, само развала, естествена 
загуба в теглото, оцветяване, обезцветяване, поемане на 
миризми, счупване и др. подобни, освен в случаите когато 
такава загуба и/или повреда е настъпила вследствие на 

риск, покрит от договора за застраховка; 
x плесен, ферментация, скрит дефект, червеи, ларви, 
гризачи и насекоми, с изключение на случаите, когато 
такава загуба и/или повреда е във връзка с риск, покрит от 
договора за застраховка; 
x обичайно изтичане, обичайна загуба на тегло или обем, 

обичайно износване и скъсване на застрахования предмет; 
x  мними разлики в теглото поради различни показания на 
измерителните уреди, съоръжения или способи (кантарна 
разлика); 
x частична липса на съдържанието при напълно запазена 
външна опаковка или ненарушени оригинални пломби а; 
x  загуба от забава на превоза, дори когато тя се дължи на 
застрахован риск (с изключение на разноски, платими при 
обща авария), разлика в цени и други непреки загуби, като 
например: загуба от валутен курс, от лихва, от конюнктурни 
условия, от допълнителни навла, разноски за карантина, 

включително когато се дължат на забавяне на превоза; 
x  контрабанда или забранена или тайна търговия; 
x негодност за движение на превозното средство 
(включително негодност за плаване на плавателен съд) 
и/или непригодност на превозно средство, контейнер или 
лифтван за сигурен превоз на застрахования товар, когато 
Застрахованият или неговите представители или служители 
са осведомени за такава негодност за движение или  
 
 



непригодност към момента на натоварване на застрахования 
товар в тя. 

 
Къде съм покрит от застраховката? 

 
Валидността на застраховката е на територията на 
Република България. 
На територията на държавата, съласно договора за 
превоз. 

 
 
 

 Има ли ограничения на покритието? 

 

 Военни действия, тероризъм, граждански 
размирици; 

 Атомни и ядрени експлозии, въздействия, рискове; 

 Пропуснати ползи, които не са пряка и 
непосредствена последица от непозволено 
увреждане; 

 Глоби, санкции, присъди и принудителни 
административни мерки, наложени от оторизирани 
органи; 

 Не са обект на тази застраховка, имущества и стоки, 
които не са обект на превоз и имущества и стоки, обект 
единствено на складиране; 

 Товари, съставляващи пари по време на превоз, 
документи, ценни книжа, търговски ефекти, 
филателни и нумизматични образци и колекции, 
панаирни и изложбени експонати, произведения на 
изкуството, както и изделия, накити и предмети от 
благородни метали и скъпоценни камъни, живи 
животни, птици и растения се застраховат при 
специални условия/с допълнителни изисквания по 
отношение на превоз, складиране, по конкретно 
изброени рискове, тарифи, франшиз и други/; 

 Договорна отговорност извън рамките на 
отговорността по закон; 

 Застрахователят не предоставя покритие и не е 
отговорен да заплати каквато и да е претенция или да 
предостави каквато и да е облага по настоящата 
полица, в случай, че предоставянето на това покритие, 
изплащането на такава претенция или предоставянето 
на такава облага съставлява санкционирано, 
забранено или ограничено действие, съгласно 
резолюция на Обединените Нации или търговски, или 
икономически правила, закони или регламенти на 
Европейския Съюз, Великобритания или САЩ. 

 

  

Какви са задълженията ми? – Застрахованото лице е длъжно: 
 

• При настъпване на застрахователно събитие, да извърши необходимото за ограничаване на размера на вредите; 

• Да уведоми Застрахователя до 24 часа след узнаването (при кражба или грабеж), но не по-късно от 72 часа от 

настъпването на събитието, след като събитието му е станало извество; 

• Да предприеме и извърши всички необходими постъпки и действия срещу трети лица виновни и/или отговорни за 

загубите и/или повредите на застрахования товар, и да съдейства на Застрахователя при упражняване на правата 

спрямо тях; 

• Да предостави на Застрахователя всички сведения за събитието, които са му известни; 

• Незабавно след откриването на загубата и/или повредата да се свърже с аварийния комисар, посочен в 
застрахователната полица (сертификат), за да извърти оглед на товара и да състави авариен протокол. Ако по обективни 
причини това е невъзможно, може да бъде ползван всеки оторизиран Лойдов агент или друг авариен комисар, посочен 
или одобрен от Застрахователя; 

• Товарът и опаковката му не трябва да се изменят до извършване на огледа от аварийния комисар; 

• Да информира текущо Застрахователя за хода на операциите по спасяване на товара, предотвратяване, ограничаване 
и/или намаляване на загубите и/или повредите. 

 

 



Кога и как плащам? 
 

В полицата се договаря начина на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено, плащане на 
вноски- до четири равни  вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-
късно на датата на падеж, посочена в полицата. 
Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане –ако не 
е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго 
Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от 
определената дата, полицата ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното  покритие. 
Дължимата сума може да бъде платена: 

• във всеки офис на ЗД  „Бул инс“ АД; 
• чрез банков превод по сметката на ЗД  „Бул инс“ АД, посочена в полицата; 
• чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката. 

       

      Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата при условие, че е 
платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане и изтича в 24.00 ч на деня, посочен за 
край в полицата. 

 

Как мога да прекратя договора? 

Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, посредством мотивирано писмено 
уведомление, като прекратяването е в сила от 24:00 часа от датата на получаването му от Застрахователя. 

 



 


