Zavarovanje špediterske odgovornosti
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica:
Produkt:

Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Slovenija
Zavarovanje špediterske odgovornosti

Ta dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je namenjen le povzetku nekaterih glavnih kritij in izključitev ter ni
prilagojen vašim individualnim potrebam ter zahtevam. Celotne informacije o zavarovalnem produktu oz. ostale pravice in
obveznosti strank so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Svetujemo vam, da si z namenom seznanitve z zavarovalnim produktom v celoti,
natančno preberete vso omenjeno dokumentacijo.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Z zavarovanjem špediterske odgovornosti je zavarovana zakonska odgovornost špediterja za škodo, ki nastane pri izvajanju
špedicijskih storitev povezanih z organizacijo in odpremo tovora.

Kaj je zavarovano?




Odgovornost špediterja za škodo, do katere je prišlo
pri izvajanju špedicijske storitve, kot jo določa
Obligacijski zakonik in vsakokrat veljavni Splošni pogoji
poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije.
Kriti so tudi razumni stroški sodnih sporov in pravnih
dejanj.

Kaj lahko dodatno zavarujem?





pripravo, pakiranje in označevanje tovora za odpremo;
zbirno špedicijo;
skladiščenje tovora;
špedicijo s fiksnim plačilom.

Kaj ni zavarovano?










Škoda, ki po pogodbi presega obseg obveznosti, ki izvira iz
pravnih predpisov o odgovornosti.
Plačila iz naslova carinskih in drugih javnih davščin.
Odgovornosti za škodo v primeru izdaje FIATA nakladnice.
Škode na tovoru nastale pri izvajanju prevozne dejavnosti,
če zavarovanec nastopa tudi kot prevoznik.
Izbire neprimernega prevoznika, kršitev izpolnitvenih
rokov.
Prevozi pošiljk tovora, ki so našteti v splošnih pogojih.
Nelikvidnost ali nesolventnost zavarovanca.
Denarne kazni, posredne škode, ipd..
Škode zaradi naravnih in elementarnih nesreč, vojnih
dogodkov, terorističnih dejanj, stavk, kibernetskega
tveganja, radiacije ali kontaminacije z radioaktivnostjo.

Ali je kritje omejeno?
!
!
!

Odgovornost špediterja je omejena s Splošnimi pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije in Obligacijskim zakonikom
(OZ).
Kritje je omejeno z višino dogovorjene zavarovalne vsote.
Kritje je omejeno s soudeležbo zavarovanca (odbitna franšiza).

Kje velja zavarovanje?


Zavarovalno kritje velja na območju, ki je definirano na zavarovalni polici.
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Kakšne so moje obveznosti?
-

Prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
Omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika.
Plačati premijo.
Obvestiti zavarovalnico o spremembah okoliščin, ki vplivajo na zavarovanje (nevarnostne okoliščine, sprememba naslova stalnega
prebivališča oziroma sedeža firme, ipd.).
V primeru nastanka zavarovalnega primera, narediti vse kar je mogoče, da preprečim nadaljnje nastajanje škode.
Prijaviti zavarovalni primer zavarovalnici, v skladu z zavarovalnimi pogoji.
V primerih, ki so določeni z zavarovalnimi pogoji, takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja. Po dogovoru lahko premijo poravnam tudi v obrokih. Premijo plačam skladno z
dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico (z gotovino, po računu, plačilno ali kreditno kartico ali UPN obrazcem).

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Če ni v zavarovalni pogodbi dogovorjeno drugače, se zavarovalno kritje začne po izteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden
kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana premija oziroma prvi obrok premije, sicer pa po izteku 24. ure tistega dne, ko je
premija oziroma prvi obrok premije plačan.
Zavarovalno kritje se konča po preteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank ne
odpove vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev
odstopiti od te pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.

