Zavarovanje špediterske odgovornosti
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje špediterske odgovornosti
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje špediterske odgovornosti krije škodo zaradi odškodninskih zahtevkov, ki jih naročniki uveljavljajo proti špediterju zaradi njegovih napačnih
ravnanj (storitev ali opustitev storitev) pri opravljanju špediterske dejavnosti.

Kaj je zavarovano?

X

Kaj ni zavarovano?
Škoda, ki nastane kot posledica:
X naklepa zlega namena, hude malomarnosti
X pogodbeno dogovorjene obveznosti, če te presegajo
zakonske obveze
X izbire nepravilnega prevoznega sredstva
X radioaktivnega sevanja
X vojnih in političnih rizikov
X tihotapstva
X neizpolnitve ali napačne izpolnitve naročnikovega naloga
za zavarovanje
X zavarovanje prav tako ne krije denarnih kazni, posrednih
škod in drugo

zakonska odgovornost za škodo, ki nastane kot posledica
kršitev obveznosti pri izvrševanju odpremniške dejavnosti.
Le-ta se presoja na podlagi Obligacijskega zakonika in
Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije
stroški sporov, pravnih postopkov
dejanski in upravičeni stroški reševanja stvari

!

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno z zavarovalno vsoto, letnim agregatom
škod in s franšizo.
Ne prezrite!
S tem zavarovanjem je krita odgovornost špediterja.
Lastnikom blaga priporočamo sklenitev kargo zavarovanja.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja za celotno relacijo odpreme blaga. Le-ta se lahko odvija v domačem ali mednarodnem prometu, in sicer v kopenskem, letalskem ali
pomorskem prevozu.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste
izvedeli zanj.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih. Pri
večletnih zavarovanjih nadaljnje premije plačujete prvi dan vsakega naslednjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva zapadlosti. Premijo
plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi
zavarovanja, začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo. Če
je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev.
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