
Транспортно застраховане
Информационен документ за застрахователен продукт
ЗАД „Алианц България“, регистрирано в Република България

Продукт: Застраховка „Отговорност на превозвача съгласно конвенция CMR“ 

Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява индивидуалните 
условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може да намерите в 
документацията по Вашия застрахователен договор.  

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт осигурява застрахователно покритие на отговорността на застрахования (търговец по смисъла на 
Търговския закон), като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари 
(CMR) от 1956г., за вреди от липси и/или повреди, настъпили при осъществяване от него на превози на товари със собствени и/или наети 
и посочени в застрахователния договор превозни средства.

Какво покрива застраховката?
Предмет на обезщетение по застраховката са всички 

суми, които застрахованият бъде задължен да заплати, 
съгласно Конвенцията за договора за международен 
автомобилен превоз на товари (CMR), като компенсация 
за пълна или частична липса и/или повреда на 
товари, настъпили през периода на застраховката, 
както и разумно извършените разходи за спасяване 
на товара. Под разходи за спасяване на товара се 
разбира целесъобразните разходи на застрахования за 
спасяване, намаляване и/или ограничаване на размера 
на вредите по товара, вследствие застрахователно 
събитие, независимо от това дали е постигнат резултат.

При превоз на товари под температурен режим 
застраховката покрива отговорността на застрахования 
и за вреди на товари, настъпили вследствие неспазване 
на определения в договора за превоз температурен 
режим само в случай че се дължи на повреда на 
хладилната инсталация и тази повреда не е настъпила в 
първите 48 часа от започване на превоза.

В случай на застрахователна претенция отговорността 
на застрахователя е ограничена съгласно чл. 23 на 
Конвенцията за договора за международен автомобилен 
превоз на товари (CMR) и чл. 2 на Протокола към нея, 
но не повече от застрахователната сума (лимита на 
отговорност), посочена в застрахователния договор. 
Разумно извършените разходи за спасяване на 
товара при ПТП се възстановяват в размер до 5% от 
стойността на товара, но не повече от 10 000 лв., освен 
ако за конкретен случай застрахователят не одобри 
обезщетение в по-висок размер.

Какво не покрива застраховката?
По застраховката не са предмет на обезщетение вреди 
произтичащи от:

• липсa(и) и/или повреда(и), вследствие нарушаване на 
разпоредбите на международното право по време на 
транспорта, като неразрешени превози, неспазване на 
географските граници на разрешителните за превоз или 
търговски ограничения;

• липса(и) и/или повреда(и), причинени умишлено или 
поради груба небрежност от застрахования, негови 
законно упълномощени представители, агенти, 
притежаващи генерални пълномощия да действат от 
страна на застрахования и/или техни свързани лица по 
смисъла на Търговския закон;

• липсa(и) и/или повреда(и) при превоз на товари от Клас 
1 и Клас 7 на “Европейската спогодба за международен 
превоз на опасни товари по шосе” (Конвенция ADR), 
влязла в сила от 01.01.2009г., както и всички опасни 
товари, чийто превоз е забранен според Таблица А на 
глава 3.2 на Конвенция ADR;

• липсa(и) и/или повреда(и), както и развала, вследствие 
неспазване от страна на застрахования на температурния 
режим на хладилните помещения, изискуем от договора 
за превоз на стоките;

• липса(и) и/или повреда(и) от плесен, ферментация, скрит 
дефект, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити и др.;

• превоз на живи животни;
• липса(и) и/или повреда(и) при превоз на скъпоценни 

предмети, банкноти и монети, часовници, скъпоценни 
метали и камъни, съкровищни бонове и др.;

• липса(и) и/или повреда(и) на произведения на 
изкуството;

• липси и/или повреди в резултат на/или като последица от 
война или военни действия;

• и други, подробно изброени в Общите условия.

Застраховка не се покрива отговорността на застрахования 
по чл. 7, т. 3; чл. 10, чл. 11, т. 3; чл. 12, т. 7; чл. 19; чл. 21; чл. 24; 
чл. 26; чл. 29; чл.38 и чл. 40 на Конвенцията за договора за 
международен автомобилен превоз на товари (CMR).

По застраховката не са предмет на обезщетение вреди 
изразяващи се в неустойки, глоби и имуществени санкции, 
лихви, съдебни разноски, адвокатски хонорари и други, 
подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничения на покритието?
Покритието по застраховката не е в сила при 

превози в рамките на една държава, различна от 
Република България и превози, при които се извършва 
тракинг на чужди ремаркета, освен ако не е уговорено 
друго.



Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката покрива отговорността на застрахования за превози, осъществени на територията на страните от Европа, 

Азиатска част на Турция и Русия, включително Азиатски държави - бивши членки на ОНД.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни и информация и 
съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на застрахователния договор.

По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
• ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте декларирали, както и за всички новонастъпили обстоятелства, 

които биха били съществени за оценката на риска от наша страна;
• поддържате всички превозни средства в изправно състояние, включително устройството, следящо и записващо работата на 

агрегата и температурите в товарното помещение (при хладилни превозни средства);
• ни представяте протокол от съответната служба, проверяваща периодично изправността на хладилната инсталация на всеки 

хладилен автомобил;
• заключвате натоварените със стока моторни превозни средства и винаги да ги оставяте/паркирате на осигурени места, 

охраняеми паркинги или по друг начин контролирани обекти, като обръщате внимание на водачите на моторни превозни 
средства за тези им задължения;

• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове.

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни да:
• уведомите незабавно компетентните органи;
• ни уведомите по реда и в сроковете, посочени в застрахователния договор;
• поддържате точна и изчерпателна документация и да запазите всички материали и документи по случая;
• ни уведомявате за започването на съдебен или арбитражен процес веднага, след като сте известен за това;
• ни оказвате пълно съдействие за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие, и представите 

всички необходими документи.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено. 
Застрахователната премия е платима в брой или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователния договор, при условие че е 
платена застрахователната премия или първата вноска от нея. Застрахователното покритие е в сила до 24.00 часа на датата, 
посочена в застрахователния договор, при условие че застрахователната премия е платена. При неплащане или частично плащане 
на разсрочена вноска до падежа, посочен в застрахователния договор, покритието по него се прекратява към 24.00 часа на 
петнадесетия ден от датата на падежа.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това писмено с предизвестие от 15 дни. 


