
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 odgovornostno zavarovanje, ki krije škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi zakonske odgovornosti 
cestnega prevoznika za poškodbo ali izgubo tovora ali za zamudo.

Kaj je zavarovano?
 Zakonska odgovornost prevoznika za tovor, ki ga prevzame na 

prevoz (določena v Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem 
prometu, Obligacijskem zakoniku, Konvenciji o pogodbi za 

mednarodni prevoz tovora po cestah (CMR));

 stroški sporov za ubranitev pred neupravičenimi zahtevki;

 stroški reševanja tovora z namenom preprečevanja ali 

zmanjševanja škode;

 škoda na povratni transportni embalaži (kontejnerji, vozički, 
stojala, palete…),

 morebitni prispevki zavarovanca v generalno havarijo, če ga k 
temu obvezuje zakon.

Kaj lahko dodatno zavarujem?

Z doplačilom in izpolnjenimi določili klavzul za zavarovanje 
prevozniške odgovornosti krije zavarovanje tudi škodo, ki nastane 
kot posledica ali je povzročena zaradi:

• nakladanja /razkladanja tovora;

• prevozov živih živali; cestnih motornih vozil; umetniških 
predmetov; pošiljk hitre pošte in paketne distribucije; 
trošarinskega tovora; tovora v kontroliranem temperaturnem 
režimu; izvengabaritnega tovora; selitvenih predmetov;

• zapustitve prevoznega sredstva brez nadzora; vlomske tatvine  
v času parkiranja in počitkov;

• odgovornosti zavarovanca za tovor, ki ga prevažajo 
podprevozniki;

• prevozov na območju držav nekdanje ZSSR; kabotažnih 
prevozov po EU;

• stroškov uničenja poškodovanega tovora; stroškov zavrnitve 
prevzema tovora; stroškov čiščenja.

Kaj ni zavarovano?
Škode na tovoru, ki nastanejo kot posledica ali so 
povzročene zaradi:

 manjka tovora iz nepojasnjenega razloga; prevozov poštnih 
pošiljk, vrednostnih pošiljk,

 naklepa ali hude malomarnosti,  zavestnega ravnanja proti 
veljavnim predpisom  s strani zavarovanca in njegovih 

zaposlenih (razen voznika);

 vojnih, stavkovnih, terorističnih in podobnih dejanj

 naravnih katastrof;

 uporabe neprimernega ali neustrezno vzdrževanega 
prevoznega sredstva;

 kontaminacije z radioaktivnostjo; uporabe raznih naprav ali 
orožja jedrskega, bio kemičnega, biološkega, kemičnega, 
elektromagnetnega… izvora, uporabe računalniških ali drugih 
elektromagnetnih sistemov;

 brezplačnih prevozov;

 odgovornosti prevoznika po 3. odstavku 7. člena, 21., 24., 26., 
38. in 40. členu konvencije CMR ter po 6.odstavku 82. člena 
Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

Ali je kritje omejeno?
 Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, se opredelijo v zavarovalni 

pogodbi.

 Zakonske omejitve odgovornosti.

Kje je zavarovanje veljavno?
 Območje zavarovanja je določeno v zavarovalni polici.
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Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, pomembnih za zavarovanje ter ažurno obveščanje zavarovalnice o spremembah, ki vplivajo na zavarovanje (spremembe osebnih in 

drugih podatkov ter okolišcin);

• plačevanje premije v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način;

• preprecevanje nastanka zavarovalnega primera, nadaljnje škode po nastanku škode ter obvešcanje zavarovalnice in policije o nastanku škodnega 
primera;

• predložitev potrebne dokumentacije in ostalih dokazov ter zahtevkov o nastali škodi;

• prepustitev obravnavanja odškodninskih zahtevkov in vodenja pravdnih postopkov zavarovalnici. 

Kdaj in kako plačam?
Plačilo premije po izdanem računu s plačilnim nalogom.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se začne po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana 
premija ali prvi obrok, sicer pa ob 24. uri tistega dne, ko je premija ali prvi obrok plačan, če ni drugače dogovorjeno. Obveznost zavarovalnice preneha ob 24. 
uri 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. Odpovedati 
ga mora vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z 
odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, s tem da to pisno sporoči drugi stranki.


