Zavarovanje blaga med prevozom
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje blaga med prevozom
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 blaga med prevozom (kargo zavarovanje) krije škodo, ki nastane v primeru ﬁzičnih poškodb ali izgube blaga med domačim ali
mednarodnim prevozom, vključno z vmesnim skladiščenjem, nakladanjem, razkladanjem in z ostalimi transportnimi manipulacijami.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Blago med prevozom lahko zavarujete za:
osnovne nevarnosti: krita je poškodba ali izguba, nastala zaradi
- prometne nesreče in pomorske nezgode
- elementarne nesreče (neurje, poplave, potres in podobno)
- požara, eksplozije, višje sile
- neizročitve ali tatvine
- druge osnovne nevarnosti, odvisne od transportnega sredstva
ali vse nevarnosti: krite so vse nevarnosti, razen izrecno izključenih.
Poleg nevarnosti, ki so navedene med osnovnimi, so dodatno krite
še npr.:
- manipulativni riziki
- lom
- poškodba embalaže
- druge dodatne nevarnosti skladno z dogovorom
Če je blago zavarovano proti vsem nevarnostim, ga lahko dodatno
zavarujete za:
posebne (specialne) nevarnosti: nanašajo se zlasti na napake
ali lastnosti blaga in jih ni mogoče pripisati kakšnim zunanjim
dogodkom ali vplivom:
- samovžig
- žužkavost
- zmrznitev/odmrznitev
- rja
- druge nevarnosti, povezane z lastnostmi blaga
nevarnosti za vojna, politična in stavkovna tveganja
Poleg blaga so z zavarovanjem kriti tudi
nujni stroški reševanja, če so nastali zaradi preprečevanja ali
zmanjševanja škode, ki je krita z zavarovanjem

Škode in stroški, nastali zaradi:
zlega namena ali grobe malomarnosti zavarovanca ali
njegovih delavcev
skritih napak in naravnih lastnosti blaga
nepravilnega ali nezadostnega pakiranja, nepravilnega
nakladanja ali nezadostne zaščite blaga na prevoznem
sredstvu
nepravilne ali nezadostne označbe blaga glede na njegove
speciﬁčne lastnosti
izbire neprimernega prevoznega sredstva
opustitve posebnih navodil prevozniku glede hitrosti in
varnosti prevoza, kakršno zahtevajo posebne lastnosti blaga
nepravilne ali netočne deklaracije blaga
nepravočasne predaje blaga prevozniku

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalna vsota zavarovanega blaga je enaka fakturni vrednosti
blaga. Lahko se poviša, če je to posebej dogovorjeno.

Ne prezrite!
Zavarovanje tovora lahko sklene oseba, ki ima premoženjski
interes na tovoru - npr. lastnik tovora ali pa druga oseba v
njegovem imenu (špediter, prodajalec).
Zavarovana je lahko posamezna pošiljka, prijavljena v zavarovanje,
ali pa vse pošiljke lastnika blaga, odvisno od dogovora.
Prevozniki nimajo zavarovanega blaga, temveč le njihovo
odgovornost za blago, ki pa je omejena in zakonsko določena.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja med prevozom po kopnem, vodi ali zraku, na relaciji, navedeni na polici. Relacija je lahko v domačem (Slovenija) ali mednarodnem
prometu (ostali svet).

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.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne z neposrednim nakladanjem blaga na prevozno sredstvo v kraju, navedenem v zavarovalni polici kot odpremni kraj, traja ves čas
prevoza s prevoznim sredstvom, navedenim v zavarovalni polici, konča pa z razložitvijo neposredno s prevoznega sredstva v kraju, navedenem v zavarovalni
polici kot namembni kraj. Pri vseh vrstah prevozov je blago zavarovano v času običajnega vmesnega skladiščenja, vendar ne dalj kot 30 dni.

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 (v primeru sklenitve generalne police, po kateri so zavarovani vsi prevozi blaga), ga lahko odpoveste po preteku
tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev, razen če ni v pogodbi drugače dogovorjeno.
Zavarovanje lahko prekinete, če preneha obstajati interes za zavarovanje, na primer pri odpovedi prevoza s strani prevoznika, če blago ni pripravljeno za
prevoz s strani proizvajalca in podobno.
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