
KONTROLNI SEZNAM Obravnava odškodninskih zahtevkov

Zavarovanje špediterske odgovornosti po CMR Konvenciji

 Natančen izračun škode
 Račun za dobavo kot dokaz o vrednosti  
 Naročilo za prevoz
 Dobavnica/pakirni seznam/načrt poti  
 Tovorni list po CMR Konvenciji, vključno z računom za dobavo
 Izjava o odgovornosti naročnika
 Naročilo za prevoz, ki ga opravi prevoznik
 Izjava o odgovornosti prevoznika
 Izjava prevoznika o škodi
 Kopija police/potrdilo o zavarovanju za prevoznika
 Policijsko potrdilo o prijavi v primeru tatvine in prometne nesreče
 Pri pričakovani škodi nad 3.000 EUR obvestite ASKO, ki bo najel izvedenca

Kasko zavarovanje za motorna vozila

Neposredno na kraju nesreče:
 Če je mogoče, obvestite pristojno postajo prometne policije, ki vam bo izročila potrdilo. 
 Če je udeleženih več vozil, si s pomočjo poročila o prometni nesreči izmenjajte podatke. 

Poročilo o prometni nesreči mora biti v celoti izpolnjeno, čitljivo in podpisano s strani 
udeležencev. Prosimo, da to točko nujno upoštevate zlasti pri prometni nesreči, kjer so 
udeleženci tujci, in s tem omogočite sodelovanje s tujimi zavarovalnicami.

 Fotografirajte kraj nesreče in udeležena vozila.

Za nadaljnjo obravnavo odškodninskih zahtevkov:
 Obvestite ASKO o dogodku s pomočjo obrazca za prijavo škode. Posredujte obrazec za prijavo 

škode skupaj s poročilom o prometni nesreči in fotografije podjetju ASKO.
 ASKO bo zahtevek vložil in vam izročil potrdilo o vloženem zahtevku. Po uspešni prijavi škode 

bomo preverili, ali si mora škodo ogledati izvedenec. Zato vas prosimo, da nam posredujete 
predračun za stroške popravila.   
Nato se bomo dogovorili o nadaljnjih postopkih oz. vam bomo posredovali nadaljnja navodila.

 Če je  popravilo nujno potrebno za nadaljnjo vožnjo, fotografirajte škodo.

Zavarovanje odgovornosti za motorna vozila

 Prijava škode z natančnim opisom vzroka za škodo (vedno morajo biti navedeni vsi podatki 
nasprotne strani). 

 Poročilo o prometni nesreči - Prosimo, da to točko nujno upoštevate zlasti pri prometni 
nesreči, kjer so udeleženci tujci, in s tem omogočite sodelovanje s tujimi zavarovalnicami.

 Fotografije škode, če jih imate.
 Ocena stroškov nasprotne strani, če jo že ima.
 Policijski posnetek z registrsko številko, če je na voljo.


