
  Застраховка за разни финансови загуби
  
  Информационен документ за застрахователен продукт

  Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България 

  Продукт: Застраховка на парични средства по време на превоз  

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 е доброволна застраховка, по която се застраховат парични средства по време на превоз от каса до каса, които са 
собственост или за които носи отговорност застрахованият (юридическо лице или едноличен търговец).

Какво покрива застраховката?
 На обезщетение по застраховката подлежат 

понесените от застрахования вреди и загуби на 
превозвани парични средства, представляващи пряк 
резултат от грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния 
кодекс, извършен по време на превоз от каса до каса.

По договореност между страните и срещу заплащане 
на допълнителна премия застрахователното покритие 
може да включва следните допълнителни рискове:
• грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс, 

извършен по време на приемане или предаване, 
пренасяне до или от транспортно средство, и 
товарене или разтоварване на парични средства с 
цел превоз или при доставка от застрахования; 

• пожар вследствие пътно-транспортно 
произшествие, претърпяно от моторно превозно 
средство, с което се извършва превоз.

Застрахователната сума е посочена в 
застрахователния договор парична сума, 
представляваща горната граница на отговорността на 
застрахователя към застрахования, третото ползващо 
се лице или към третото увредено лице, като за 
отделните покрития могат да бъдат договорени и 
различни застрахователни суми.

Какво не покрива застраховката?
 На обезщетение по застраховката не подлежат 

вреди и загуби, настъпили в резултат на: 
• умишлени действия на застрахования и/или 

негови свързани лица;
• всяко действие или бездействие, извършено с 

груба небрежност от застрахования и/или негови 
свързани лица;

• липси с неустановена причина;
• загуба на доход, търговски загуби, неустойки, 

денгуби, лихви;
• война или военни действия, актове на тероризъм 

и саботаж, и други подобни;
• отчуждаване, конфискация, национализация, 

влизане в сила на нормативен акт и/или 
императивно разпореждане на компетентен 
орган;

и други, подробно изброени в Общите условия.

Има ли ограничение на покритието?
      Ако застрахованият не е собственик на 
превозваните парични средства, дължимото 
обезщетение се изплаща в полза или съгласно 
инструкциите на собственика.



Къде съм покрит от застраховката?
     Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България.

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;
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• спазвате приложимите нормативни изисквания за извършване на превоз на парични средства;
• ни уведомявате за всички планирани изменения, засягащи дейността по превоза, не по-късно от 24 часа преди 

започването им;
• 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;
• вземете всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• обезпечите правата ни срещу трети лица, виновни за причинените вреди;
• 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.
Ако застрахователната сума е определена в свободно конвертируема валута, застрахователната премия се договаря в 
същата валута и се заплаща в лева по централния курс на БНБ към дата на плащането.

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. 


