
 
 

 

 

 

 

 
 

Ta dokument je le kratek pregled zavarovalnega produkta in ne vsebuje podrobnih informacij o zavarovalnem produktu ter ni 

prilagojen vašim potrebam in 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). Vljudno prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovalnem produktom v 

celoti seznanjeni. 

 

Za kakšno vrsto zavarovanja gre? 
Gre za odgovornostno zavarovanje cestnega prevoznika, ki krije prevoznika v primeru utemeljenih in zaščito pred 

neutemeljenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb zaradi poškodbe ali izgube tovora ali za zamudo pri dostavi. 

 

 
 

 
  

Zavarovanje prevozniške odgovornosti 
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu 

Zavarovalniški posrednik: ASKO assekurnazmakler GmbH 

Produkt: Zavarovanje prevozniške odgovornosti 

 

Kaj je zavarovano? 

Civilnopravni odškodninski zahtevki tretjih oseb proti 

zavarovancu kot prevozniku zaradi škodnega dogodka, ki 

ma za posledico dokazano popolno ali delno fizično izgubo 

blaga, dokazano popolno ali delno poškodbo blaga. 

kabotažni prevozi v vseh državah EU Unije, kjer lahko    

SLO prevoznik izvaja kabotažne prevoze 

so zavarovnje za posredovanje prevoznega posla 

so zavarovanje pri nakladanju/razkladanju/pretovor 

so zavarovanje pri grobi malomarnosti  

zamuda pri dostavi 

prometna nesreča, kraja, požar 

pravna zaščita 

ADR/alkohol/tobačni izdelki/Hi-tech izdelki 

prevoz blaga v hladilnih komorah 

Kaj ni zavarovano? 

Naklep ali zavestnega ravnanja proti veljavnim 

predpisom s strani zavarovanca in njegovih zaposlenih 

Vojna in vojni podobnih dogodkov, terorizem 

 škode zaradi višje sile, odvzema ali zasega s 

strani državnega organa, če gre za kaznivo dejanje 

 škode zaradi kakršnekoli uporabe kemičnih, 

bioloških in biokemičnih snovi ali splošno nevarnih 

orodij z elektromagnetnimi valovi brez upoštevanja 

drugih vzrokov 

 škode zaradi kazni, globe, vseh vrst denarnih 

kazni in garancij ter zaradi stroškov zagovarjanja v 

kazenskem postopku 

 škode zaradi telesnih poškodb 

 škode, povzročene v okolju 

uporaba neprimernega prevoznega sredstva 

brezplačni prevozi 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ali je kritje omejeno? 

Zavarovalne vsote, (pod)limiti se opredelijo v zavarovalni pogodbi. 

Zakoske omejevitve odgovornosti! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geografska Evropa, vključno s Turčijo tudi Azijski del 

Kje je zavarovanje veljavno! 

 

Kakšne so moje obveznosti? 

• Nemudoma sporoči spremembe, ki vplivajo na zavarovanje (spremembe osebnih podatkov in drugih 

podatkov ter okoliščin)  

• Plačevanje premije v celoti v dogovorjenem roku in  na dogovorjen  način 

• s skrbnostjo dobrega gospodarja izbira sodelavce 

• uporabi samo brezhibna vozila, priklopnike, polprikolice s ponjavo in drugo opremo, primerno za  

posamezno naročilo 

• zagotovi predložitev potrebnih dovoljenj za izvedbo prevoza in upoštevanje zahtev, ki so jih naložili  

javni organi. 

• skrbi za preprečevanje in zmanjšanje škode, uveljavlja odškodninske zahtevke zoper tretje osebe,  

zavarovatelju posreduje vse potrebne informacije in upošteva njegova navodila 

• prijavi vsako prometno nesrečo in škodo zaradi tatvine in/ali požara na pristojni policijski postaji 

 

 

Kdaj in kako plačam? 

Plačilo premije po prejemu računa s plačilnim nalogom SEPA 

 

Kdaj zavarovanje prične in preneha veljati? 
Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične od dneva, ki je v polici naveden kot 

začetek zavarovanja. Obveznost zavarovalnice preneha ob 24. uri tistega dne, ki je naveden v polici 

oziroma, ki je s posebnim dogovorom dogovorjen za prekinitev zavarovalne police. 

 

Kako lahko odstopim od pogodbe? 

Ker gre za permanentno zavarovalno polico, se zavarovanje samodejno nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od 

pogodbenih strank ne odpove. Odpoved zavarovalne pogodbe mora biti pisno podana vsaj 3 mesece pred koncem 

zavarovalnega leta. 


