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Продукт: „Товари по време на превоз –
„КАРГО“”

Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на застрахователя: www.ehif.eu. Този документ
представя обобщена информация за нашата застрахователна полица „Товари по време на превоз – „КАРГО““. Преддоговорната информация и
пълното договорно споразумение е предвидено в документите, свързани със застрахователния договор, предоставени на клиента, като например:
Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката осигурява застрахователна защита за са всички видове товари, предмет на внос, износ или реекспорт, независимо от вида на
транспорта: сухопътен, морски, въздушен, комбиниран.

Какво покрива застраховката?

Застрахователят предоставя покритие, съгласно общоприетите Институтски Карго
Клаузи, които са неразделна част от Общите условия:
✔Институтска карго клауза „А” (Institute Cargo Clauses “А”) – 1.1.82
✔ Институтска карго клауза „В” (Institute Cargo Clauses “В”) – 1.1.82
✔Институтска карго клауза „С” (Institute Cargo Clauses “С”) – 1.1.82
Срещу допълнително платена застрахователна премия застрахователят осигурява
застрахователно покритие и срещу:
✔ Военни рискове (Institute War Cargo Clauses) – 1.1.82
✔ Стачки, бунтове и граждански вълнения (Institute Strikes Cargo Clauses) – 1.1.82.

Има ли ограничения на покритието?
! Умишлени действия, бездействия и/или груба небрежност на застраховащия,

застрахования, изпращача, получателя и/или техни представители или служители,
както и нарушени от горе изброените лица правила за превоз и съхранение на
товари;
! Фабрични дефекти, естествени и собствени недостатъци на товара, изсъхване,
свиване, изпаряване, саморазвала, естествена загуба на тегло, обезцветяване,
износване, поемане на миризми и др. освен в случайте, когато подобна загуба е
настъпила вследствие на риск, който е покрит по застрахователния договор;
! Контрабандна, забранена или тайна търговия, както и измама от което и да е лице;
! Неплатежоспособност или финансов фалит на корабособствениците, мениджърите
или наемателите, или операторите на кораба;
! Закъснение, загуба от забава на превоза, разлики в цени и други непреки загуби,
загуби от валутен курс, лихва, конюнктурни условия, от допълнителни навла,
разноски за карантина.

Какво не покрива застраховката?
✖ Не покрива изключените рискове по
Институтски Карго Клаузи “А”, “В” и “С”.

Къде съм покрит от застраховката?

Застраховката има действие за товари по време на превоза им от Р. България, за която и да е друга държава и от чужбина за Р.
България, а също и на територията на Р. България .

Какви са задълженията ми?

Застрахованият е длъжен:
Да заплати застрахователната премия;
Отговори на поставените му в предложението за застраховане въпроси и да посочи всички известни му обстоятелства,
имащи значение за риска;
Уведоми Застрахователя, непосредствено след узнаването им, за всички нововъзникнали обстоятелства по време на
действие на договора и имащи отношение към риска и/или за които при сключване на застраховката, Застрахователят е
поставил писмено въпрос.

Кога и как плащам?

Застраховащият/Застрахованият е длъжен да заплати премията в деня на сключване на застрахователния договор и не по-късно
от началото на превоза, освен ако в полицата
е уговорено друго.
Застрахователната премия се изчислява на база на застрахователната сума, като тарифното число е в процент от
застрахователната сума на всеки конкретен товар.

Кога започва и кога свършва покритието?

Отговорността на Застрахователя е в сила от посочената в застрахователния договор дата за начало на превоза и за обичайното
време на превоза по обичайния маршрут, включително принудително разтоварване, натоварване, претоварване и трансбордиране
на товара, както и за отклонения, независещи от превозвача или извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или
поради необходимост за безопасността на превозното средство и завършва в мястото, посочено в застрахователния договор.

Как мога да прекратя договора?
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните със едномесечно писмено предизвестие, като срокът на
предизвестието започва да тече от деня на получаването му.
Застраховката се прекратява при отпадане на застрахователния интерес – от датата на отпадането му, без за това да е необходимо
някакво предизвестие.

