Transportno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje tovora med prevozom
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam
ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja).
Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za zavarovanje, s katerim se zavaruje premoženjski interes (materialna izguba) lastnika tovora zaradi škod in izgub na
tovoru med prevozom, in sicer po kopnem, vodi ali zraku, zaradi zunanjih, bodočih in nepričakovanih rizikov. Predmet zavarovanja je tovor, ki ga zavarovanec prodaja svojim kupcem (prodajni asortima) ali tovor, ki ga zavarovanec nabavlja pri svojih
dobaviteljih (material, surovine, polizdelki, izdelki, investicijska oprema…).

Kaj je zavarovano?
Škoda ali izguba na zavarovanem tovoru, ki nastane
med prevozom na zavarovani relaciji od pošiljatelja v
odpremnem kraju do prejemnika v namembnem kraju,
v zavarovanem obdobju zaradi vseh rizikov, razen
tistih, ki so izrecno izključeni - kritje proti vsem rizikom
oziroma kritje A;
škoda ali izguba na zavarovanem tovoru, ki nastane
med prevozom na zavarovani relaciji od pošiljatelja v
odpremnem kraju do prejemnika v namembnem kraju, v
zavarovanem obdobju zaradi izrecno navedenih rizikov
- kritje proti osnovnim rizikom oziroma kritje B;
posamičen tovor na posamični relaciji od pošiljatelja do
prejemnika;
ves tovor ali skupina tovora, ki ga zavarovanec prevaža
v okviru svojega poslovanja v določenem obdobju. Za
ta namen se pripravi t.i. generalna polica.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

Škode, ki nastanejo zaradi vojnih rizikov;

•

škode, ki nastanejo zaradi stavkovnih rizikov;

•

škode, ki nastanejo zaradi naravnih lastnosti tovora;

•

pogodbene kazni (penale), ki jih mora plačati lastnik
tovora svojim partnerjem zaradi zamude pri dostavi
tovora, do katere je prišlo med transportom;

•

denar in druge vrednostne pošiljke med prevozom.

Kje je zavarovanje veljavno?
Območje zavarovalnega kritja je določeno v zavarovalni polici.
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Kaj ni zavarovano?
Škode, ki nastanejo zaradi:
običajnih izgub na teži ali prostornini tovora; skritih
napak;
naklepa ali hude malomarnosti zavarovalca,
zavarovanca ali njunih predstavnikov;
zamude pri izročitvi tovora;
nepravilnega pakiranja, nakladanja, nezadostne zaščite
tovora, nepravilnih označb, opustitve posebnih navodil
izvajalcem prevoza;
jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije;
delovanja kemičnega, biološkega, bio-kemičnega,
elektromagnetnega orožja in kibernetičnega napada.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila
zavarovalnin v zavarovalnem letu/obdobju (agregati
izplačil) in soudeležbe pri škodi se opredelijo v
zavarovalni pogodbi.
Dodatne zahteve glede ravnanja s tovorom in potekom
prevoza so opredeljeni v zavarovalni pogodbi.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;

•

prijaviti podatke, ki služijo zavarovalnici kot osnova za obračun zavarovalne premije;

•

omogočiti pregled in revizijo rizika;

•

pravočasno plačati premijo;

•

prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh;

•

v primeru vloma ali ropa oziroma poskusa teh dejanj, požara, eksplozije, objestnih dejanj tretjih oseb, namernih dejanj ali namerne opustitve
dolžnega ravnanja zavarovančevih delavcev takoj obvestiti policijo;

•

predložiti zavarovalnici vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;

•

po najdbi ukradenih stvari, nemudoma ukreniti vse potrebno, da se ugotovi istovetnost teh stvari in da se jih dobi čim prej nazaj, ter o tem
takoj obvestiti zavarovalnico;

•

predložiti vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;

•

obvestiti zavarovalnico o spremembi naziva in naslova zavarovalca / zavarovanca.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali prek obrazca UPN, nadaljnje premije pa prek
direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno kritje prične z neposrednim nakladanjem tovora na prevozno sredstvo v kraju, navedenem v polici kot odpremni kraj, traja ves čas
prevoza, konča pa se z razložitvijo tovora neposredno s prevoznega sredstva v kraju, navedenem v polici kot namembni kraj. Pri vseh vrstah
prevozov je tovor na prevozu zavarovan tudi v času običajnega vmesnega skladiščenja, vendar ne dalj kot 30 dni za vsakokratno skladiščenje.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja ali je zavarovanje sklenjeno brez poteka (permanentna polica), lahko pisno odpovem
pogodbo 3 (tri) mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 (tri) leta, lahko pisno odpovem
pogodbo po poteku tega obdobja, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.

