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Абонаментна застрахователна полица КАРГО № 1217403A002 

 

Застрахователна компания “Уника” АД, по-нататък наричана Застраховател, срещу заплащане на 

застрахователна премия се съгласява да застрахова товари, за които  

 
 „МиБМ Експрес” ООД, 

ЕИК: 131394882; адрес: гр.София, бул. "Витоша" № 146 Б 
 

наричано по-нататък Застраховащ, осигурява превоз на свой  риск или на риск на своите 

заявители, или възложители наричани за краткост в договора Застраховани.     
 

 ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

Товари, поверени за превоз на „МиБМ Експрес” ООД. 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

1. Скъпоценни предмети, банкноти, монети, благородни метали и скъпоценни камъни, съкровищни 
бонове, полици, акции, нотариални актове, пощенски марки, документи, ръкописи, планове, 
ценни книжа и чекове, ваучери, произведения на изкуството, картини, скулптури и др. предмети 
с уникална стойност; 

2. Товари, които са обект на контрабанда или на забранена търговия, както и на конфискация, 
реквизиция, национализация или други подобни мерки, постановени от компетентните власти; 

3.  Опасни товари: експлозивни, избухливи, радиоактивни, силно отровни и други опасни товари. 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
1.При превоз на нови товари:  
Всички рискове за загуба или повреда на застрахования предмет съгласно Общи условия за 
превоз на товари  превозвани на територията на  Р. България, освен предвидените в точка 3 
изключения 

2.При превоз на употребявани товари – пълна загуба по условията на Институтски карго Клаузи 
С 1/1/82 

Покритието се простира от  момента на взимане на пратката до момента на предаване на 
крайния получател, включително товарно-разтоварни операции. 

 

ПИЛОЖИМИ УСЛОВИЯ 
1. Общи условия на Абонаментна полица за застраховане на товари, 

2. Общи условия за застраховане на товари, превозвани на територията на България (вътрешно 
карго), 

3. Институтски карго Клаузи С- 1/1/82; 

ВИД ТРАНСПОРТ 

Автомобилен – собствен и нает. 

 

ДЕСТИНАЦИЯ 

Територията на Р.България 

 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 
При нови товари - фактурна стойност. 
При употребявани товари - обявена стойност. 
Лимит на отговорност на събитие на превозно средство  - 30 000 лева. 



Максималната застрахователна сума представлява и лимит на отговорност на Застрахователя 
на събитие за едно превозно средство. В случай, че застрахователната стойност на пратките, 
превозван от едно превозно средство е по-голяма от горепосочения лимит , Застраховащият се 
задължава да уведоми Застрахователя и да получи одобрение преди началото на превоза 
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ: 
1. При приемане на пратки втора употреба както и чупливи товари, Застраховащият  следва да 
констатира тяхното състояние в момента на приемането. Застраховащият ще отбелязва в 
товарителницата констатацията от огледа. 

Само след предварително съгласуване със Застрахователя се приемат за застраховане 
употребявани товари със стойност над : 
1000 лева за техника и мебели; 
300 лева всички останали;  

2. Да не се застраховат пратки, които се предават в неподходяща опаковка. Всеки един товар 
трябва да е опакован по начин, съобразен с неговото естество и специфика, за да издържи на 
обичайните инциденти по време на транспортиране; 

3. При товарене на пратките в превозното средство следва да се спазват изисквания за 
натоварване и укрепване на всеки товар; 

В допълнение към т.3.1.4 от Общите условия за застраховане на товари, превозвани на 
територията на Република България (вътрешно карго) – 01.04.1999, се договаря следното: 

 Опаковката трябва да бъде съобразена с теглото, формата и естеството на съдържанието на 
пратките, както и с начина на транспортиране и неговата продължителност.  

 Опаковката и средствата за затварянето на пратките трябва да предпазват съдържанието им 
по такъв начин, че не само да не може да бъде повредено, но и да бъде невъзможно да се 
достигне до него, без да остане явна следа от нарушаване целостта на пратките или 
съдържанието им да не може да стане достояние на трети лица. 

 За подходяща опаковка се счита пакет или кутия изработена от картон, талашит или дърво 
или от такъв материал, който да осигурява защита срещу удар, динамично въздействие, 
вибрации, натиск,  както и обичайните рискове, които биха могли да възникнат по време на 
превоза или товаренето и разтоварването. 

 Вътрешността на опаковката трябва да съдържа изолация или пълнеж като: фолио с мехури, 
елементи и профили от пяна, вътрешни опаковъчни елементи, насипна изолация, 
изолационна вата, полистирен (стиропор) и др. изолацията трябва да бъде поставена между 
предмета и/ или предметите и външната опаковка.  

 Неподходящо опаковани пратки (съгласно гореизброените точки) не подлежат на 
застраховане. 

 Пратки опаковани с опаковка на производителя подлежат на застраховане само ако 
опаковката отговаря на изискванията съгласно гореизброените точки. 

 При товарене на пратките в превозното средство следва да се спазват изисквания за 
натоварване и укрепване на всеки товар. 

 По тази застраховка се покрива взломна кражба и грабеж на товара от превозното средство 
при следните условия: 

 1. Превозните средства винаги да бъдат заключвани при отсъствие на лицата, 
 придружаващи товара. 
 2. Товарният автомобил трябва да е оборудван със система за сигурност / аларма/ и 
 проследяване /GPS/, която ще бъде поддържана в изправност.   
 3. При паркиране за почивки, или за кратък престой, превозното средство, трябва да е  
 заключено, всички врати/прозорци затворени и ключовете извадени, системата за 
 сигурност активирана,   и водача да е в непосредствена близост през цялото време. Не 
 се покрива кражба от превозното средство оставено незаключено или кражба, при която 
 няма наличие от взлом. 

4. При неспазване на някое от горепосочените  изисквания, Застрахователят има право да 
откаже изплащането на застрахователното обезщетение. 

 
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА  



До пето число на всеки следващ месец Застраховащият изпраща месечно сведение по образец 
на застрахователя с опис на всички товари, превозвани през предходния месец.  

Сведението трябва да съдържа информация за вида, количеството и застрахователната сума на 
всяка пратка , номера на товарителницата, дата на експедиция, регистрационен номер на МПС-
то използвано за  превоз и направлението на превоза. 

Въз основа на месечното сведение Застрахователят ще издава сметка за начислената 
застрахователна премия, която Застраховащият ще заплаща в срок от 5 работни дни от 
получаване на сметката. 

 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

Изплаща се на месечни вноски, изчислени въз основа на получените сведения от Застраховащия 
само за реално извършените превози на товари съгласно посочените по-долу тарифни числа. 

Минимална премия на месечно сведение – 25 /двадесет и пет/ лева. 

Договаря се , че ако шест месеца след влизане в сила на настоящият договор квотата на щетите 
(платени обезщетения и висящи плащания към внесени премии) по него надвишава 60%, 
Застрахователят има право да предговори условията и тарифите на застраховката. 

ТАРИФА: 
Чупливи стоки: всички изделия от стъкло, кристал, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, 
керамика или опаковката е означена със знак 'Чупливо'  -  0.50% от стойността на пратката 

Прилага се минимална премия на пратка в размер на 1,50 лева. 

За всички останали – 0.35 % от  стойността на пратката 
Прилага си минимална премия на пратка в размер на  1 лев  

 

САМОУЧАСТИЕ 

Не се прилага. 

 
ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

1. Застрахователят не носи отговорност за повреди на пратки с опаковка, несъобразена с обема, 
тежината и съдържанието, с невярно обявено съдържание или произтичащи от естеството на 
самото съдържание 
2. Застрахователят не носи отговорност за чисто икономически загуби, загуба на печалба, загуба 
на възможност за бизнес или загуба на приход, произтичаща от загуба или щета, или забавяне 
на пратка или пакет . 
3. При настъпване на застрахователно събитие, задължение на застрахования е да докаже 
стойността на повреденото и/или загубено имущество, чрез представяне на фактури, митнически 
декларации, договори за покупко-продажба на лично имущество и др. В случай, че същото не 
бъде извършено, ЗК УНИКА АД може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение. 
4. Мобилни апарати, преносими компютри и друга техника се застраховат само в случаите, в 
които Застрахования разполага със списък на идентификационните номера на мобилните 
телефони (imei) или фабричните номера на преносимите компютри и техника. При настъпване на 
застрахователно събитие и невъзможност от страна на Застрахования да предостави исканата 
информация ЗК „УНИКА „ АД ще откаже изплащане на застрахователно обезщетение. .  
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ / ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ПРАТКАТА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ: 

При настъпване на застрахователно събитие задължение на получателя на пратката / товара е: 

1. Да уведоми незабавно застрахователя, но не по-късно от 24 часа след събитието, както и 
съответните органи на властта, когато такова уведомяване се изисква. 

2. Да покани аварийния комисар, посочен в застрахователната полица, или упълномощен 
представител на застрахователя за извършване на оглед с цел изясняване на събитието и 
установяване размера на щетите. 



3. За щети с очакван размер до 200 лева не се изисква ангажиране на авариен комисар.След 
предварително съгласуване със застрахователя при подадена пълна информация относно вида 
на застрахователното събитие и предполагаемия му размер е възможно щети до 200 лева 
/Двеста лева/ да се установят чрез снимков материал и констативни протоколи при приемането 
на товара. 

Авариен комисар за България ще бъде:  

  
ФИДЕЛИТАС ЕООД 

Офис София  
Тел.: (+359 2)  443 88 20 /21, 23/ 
Офис Варна  
Тел: (+359 52) 6655 905 / 903 / 902 
Офис Бургас  
Tel: (+ 359 56) 843780 
 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Застрахователното обезщетение е равно на действителния размер на загубата, на 
застрахованият товар, причинена от застрахователно събитие, но не повече от 
застрахователната сума в границите на застрахователната стойност. При частични щети, ЗК 
“УНИКА” АД възстановява или стойността на увредената част или разходите за извършен ремонт 
при представяне на фактура. Товари втора употреба ще се обезщетяват само за пълна загуба.  

Застрахователното обезщетение се изплаща винаги на правоимащия на товара. Платимо  в 15 
(петнадесет ) дневен срок от представянето на необходимите документи. 

Стойността на всеки товар трябва да бъде доказана безспорно чрез представяне на съответните 
документи за това. 

 

ПОДСЪДНОСТ 

В допълнение на т. 12.1 на Общите условия се уговаря, че приложимо право е българското 

право. 

 

ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ 

Настоящата полица влиза в сила от 01.08.2012 г. и е безсрочна, като може да бъде прекратена 

по искане на всяка една от страните с 30-дневно писмено предизвестие. 

Ако една от страните прекрати дейността си по каквато и да е причина, тази полица също се 

прекратява автоматично считано от същата дата.  

 

Застрахователната полица се сключва въз основа на писмено предложение на Застраховащия 

от 31.07.2012г., по приложените Общи условия на Абонаментна полица за застраховане на 

товари и Общи условия за застраховане на товари, превозвани на територията на България 

(вътрешно карго), наричани по-нататък Общи условия. 

 

С подписа си на товарителницата, с която пътува товара, Застрахованият ще удостоверява, че е 

получил преддоговорната информация по смисъла на Кодекса на застраховането. 

 

 
Долуописаният застраховащ/представител на застраховащият декларирам, че във връзка със 
сключването на тази полица: 

1. застрахователят ми предостави информацията за потребителите на застрахователни услуги 
и горните Общи условия, с които се запознах и ги приемам; 

2. съм съгласен личните ми данни да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на 
трети лица от застрахователя в съответствие със закона. 

 
 



Приложения: 

1. Общи условия на Абонаментна полица за застраховане на товари, 

2. Общи условия за застраховане на товари, превозвани на територията на България (вътрешно 
карго), 

3. Институтски карго Клаузи С- 1/1/82; 

 

Тази абонаментна полица е издадена в гр. София на 10.08.2012 г. в два еднообразни екземпляра 

– по един за всяка от страните. 

 

Издадена от Галина Димитрова 

    

 

 

 

„МиБМ Експрес” ООД:                                                    ЗА ЗК “УНИКА” АД: 
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Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ТОВАРИ

1. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
1.1. Застрахователна компания УНИКА АД, по-нататък 
наричано застраховател, застрахова по тази полица 
товарите, посочени в нея, при условията посочени по-долу.

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
2.1. Застрахователното покритие е съгласно условията 
и клаузите, посочени в полицата. В тях застрахованите 
товари са наречени застрахован предмет.

2.2. Застрахователното покритие не включва щети от 
измокряне на товари, превозвани в открити превозни 
средства или на палубата на плавателен съд, освен ако не е 
уговорено друго в полицата. 

3. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА 
ЗАСТРАХОВКАТА
3.1. Застраховката се сключва въз основа на писмено 
предложение от застраховащия или застрахования.

3.2. Отговорността на застрахователя започва и завършва 
в момента, посочен в точка времетраене на клаузата.

4. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
4.1. Застрахователната сума се образува от стойността на 
товара в мястото и по време на натоварването, заедно с 
разходите за застраховка, навло и очаквана печалба. 

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ  
5.1. За носения риск застраховащият дължи на 
застрахователя застрахователна премия.

5.2. Застрахователната премия се определя от 
застрахователя. 

5.3. Дължимата застрахователна премия се плаща при 
сключване на застраховката, освен ако в полицата не е 
уговорено друго. Ако дължимата застрахователна премия 
не е платена в уговорения срок застраховката се прекратява 
автоматично и не е в сила от началото си.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАГУБА 
ИЛИ ЩЕТА, ОБЩА АВАРИЯ ИЛИ СПАСЯВАНЕ
6.1. Ако на застрахования стане известна загуба или щета, 
които могат да породят претенция за обезщетение, той е 
длъжен незабавно да покани аварийния комисар, посочен 
в полицата, за извършване на оглед с цел установяване 
размера и причината за щетите. Застрахованият следва 
също така да уведоми незабавно застрахователя. 

6.2. При обща авария и/или спасяване застрахованият е 
длъжен да уведоми незабавно застрахователя и да спазва 
неговите указания в тази връзка.

6.3. Застрахователят издава общоаварийна и/или 
спасителна гаранция, когато това е необходимо.

7. ИСКАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
7.1. За да получи застрахователно обезщетение по тази 
застраховка застрахованият трябва да докаже: 

7.1.1. наличието на валиден застрахователен договор;

7.1.2. настъпването на риск, покрит по условията на полицата, 
по-нататък наричано застрахователно събитие;

7.1.3. правата си върху и/или отговорността си за 
застрахования товар;

7.1.4. размера на щетата и разноските за установяването й.

7.2. Рекламацията за изплащане на застрахователното 
обезщетение трябва да бъде отправена към застрахователя 
в писмена форма и да съдържа оригинали на:

7.2.1. застрахователна полица;

7.2.2. авариен протокол;

7.2.3. констативен протокол от превозвача за загубата или 
щетата;

7.2.4. коносамент, товарителница или друг документ, 
доказващ превозен договор,

и копия от:

7.2.5. фактура и/или спецификация на доставчика;

7.2.6. протестно писмо срещу превозвача и/или друго 
трето лице и неговия/техния отговор.

7.3. Застрахователят може да изисква и други документи, 
изясняващи застрахователното събитие и/или размера на 
щетата.

7.4. Ако щетите са причинени от трети лица (превозвачи 
и др.), застрахованият е длъжен да извърши всички 
необходими формалности за да запази правата срещу 
тези трети лица и да представи на застрахователя 
всички притежавани от него документи в тази връзка. 
Рекламацията за обезщетение трябва да бъде представена 
не по-късно от два месеца преди изтичане на давностния 
срок за предявяване на регрес към третите лица.

7.5. Ако застрахованият не осигури правата срещу третите 
лица, застрахователят може да откаже изцяло или частично 
изплащането на застрахователното обезщетение.

8. РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
8.1. Застрахователното обезщетение е равно на 
действителния размер на загубата и/или щетата на 
застрахования товар, причинена от застрахователно 
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събитие, но не повече от застрахователната сума. В 
допълнение застрахователят ще плати и всички разноски, 
разумно направени за установяване на причината и 
размера на загубата или щетата.

8.2. Застрахователят обезщетява застрахования:

8.2.1. При пълна загуба на застрахования предмет – чрез 
изплащане на застрахователната сума;

8.2.2. При частична щета на застрахования предмет:

8.2.2.1. чрез заплащане на разумната стойност на ремонта 
и/или

8.2.2.2. на база процентна обезценка, определена от 
аварийния комисар или 

8.2.2.3. по споразумение със застрахования.

8.3. От застрахователното обезщетение се приспадат 
всички суми, които застрахованият е получил от трети 
лица или от продажбата на повредените предмети, или 
остатъчната им стойност, по която той ги приема. Тази 
стойност се определя от аварийния комисар или от 
експерти.

8.4. Застрахователят изплаща дължимото застрахователно 
обезщетение в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването 

на всички документи, изискани от него във връзка с 
искането на застрахователно обезщетение.

9. ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
9.1. Ако щетата е причинена от трети лица, застрахователят 
встъпва в правата на застрахования срещу тях до размера 
на платеното обезщетение. За целта застрахованият 
предоставя на  застрахователя суброгационно писмо. 

10. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ
10.1. Спор между страните по тази полица се решава чрез 
преговори. В случай, че не се постигне споразумение, 
спорът се отнася в компетентния български съд. Приложимо 
право е българското право.

10.2. Всички права, произтичащи от тази полица се 
погасяват:

10.2.1. при морски и комбиниран с морски превоз – 
с изтичането на 2 (две) години, считано от датата на 
настъпване на застрахователното събитие;

10.2.2. при всички останали превози - с изтичането 
на 3 (три) години, считано от датата на настъпване на 
застрахователното събитие.
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Тези Общи условия са приети от Управителния съвет на ЗК „УНИКА“ АД на 03.07.2014 год. и са в сила от същата дата.   
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