Zavarovanje prevozniške odgovornosti
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje prevozniške 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 prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu je namenjeno prevoznikom, ki opravljajo prevozniško dejavnost v domačem ali mednarodnem
prometu. Z njim je zavarovana zakonska odgovornost za škodo na blagu, ki se prevaža.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavarovanje prevozniške odgovornosti
civilnopravni odškodninski zahtevki, ki jih tretje osebe
uveljavljajo proti zavarovancu kot prevozniku zaradi škodnega
dogodka, ki ima za posledico:
- dokazano popolno ali delno fizično izgubo blaga
- dokazano popolno ali delno poškodbo blaga
- zamudo pri izročitvi blaga, prevzetega na prevoz
Dodatna kritja:
• nakladanje, razkladanje in prekladanje
• prevoz v in iz držav območja bivše ZSSR
• prevoz ter nakladanje in razkladanje cestnih motornih vozil
• prevoz živih živali
• prevoz stvari v hladilnih komorah
• prevoz dokumentov in vrednostnih stvari
• prevoz tobačnih in alkoholnih izdelkov
• izvengabaritni prevozi
• stroški uničenja poškodovanega blaga in čiščenja kraja
škodnega dogodka
• kabotaža

Zavarovanje prevozniške odgovornosti
škoda, ki nastane zaradi hude malomarnosti ali naklepa
zavarovanca in njegovih delavcev
škoda, ki nastane, če prevoznik ni opravil prevoza, za
katerega je sklenil prevozno pogodbo
škode, nastale zaradi nepravilne izročitve stvari
škode zaradi manjka blaga
škode v zvezi z dodatnimi kritji, ki jih je treba posebej
dogovoriti

Ali je kritje omejeno?
zavarovanje je veljavno, če je blago prevzeto v prevoz z
ustrezno prevozno listino oz. dokumentom, ki vsebuje vse
elemente prevozne listine
zavarovanje je veljavno, če je prevoz opravljen s tovornim
vozilom ustrezne izvedbe in tehnične brezhibnosti. Če se
prevoz opravlja tudi s pol/priklopniki, je kritje veljavno ne glede
na to, v čigavi lasti so
zavarovanje ne velja za prevoze denarja, vrednostnih papirjev,
plemenitih kovin in kamnov ter izdelkov iz njih
odgovornost prevoznika v mednarodnem prometu je omejena
v skladu s konvencijo CMR, ki je poleg Obligacijskega zakonika
in Zakona o prevoznih pogodbah glavni predpis za ugotavljanje
zavarovančeve odgovornosti

Kje velja zavarovanje?
Glede na izbrano kritje zavarovanje velja na območju Slovenije (domači promet) ali na območju Slovenije in Evrope (v geografskem smislu brez
držav ZSSR).

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.
Ne vozite pod vplivom alkohola ali drog.
Takoj nas morate obvestiti o vsakem škodnem primeru.

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?

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 dneva, ko je bila plačana premija. Če je dogovorjeno plačilo po
sklenitvi zavarovanja, začne kritje veljati z dnem začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem 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.
Zavarovanje lahko odpoveste tudi predčasno, ko preneha obstajati interes za zavarovanje (odjava ali prodaja tovornega vozila, prenehanje dejavnosti).
Zavarovalnici predložite pisni zahtevek s predložitvijo ustreznega dokazila.
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