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Kot zavarovalni agenti spadamo med zavarovalne posrednike in svetovalce v zavarovalniških zadevah v skladu s trgovinskimi zakoni in nismo povezani z nobeno zavarovalnico. Poleg zakonskih določb se uporabljajo splošni pogoji avstrijskih
zavarovalnih posrednikov september 2008, kakor so bili spremenjeni (glej www.lutz-assekuranz.at). Sklenili smo zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu s čl. 137 GewO (Zakon o urejanju trgovine). Dunaj je pristojen za morebitne spore
glede našega poslovanja, in uporabi se avstrijska zakonodaja, poleg IPRG (Kodeks o mednarodnem zasebnem pravu). Register posrednikov na internetu: http://versicherungsvermittler.brz.gv.at. Urad za pritožbe: BMWA
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Družba LUTZ ASSEKURANZ je zavarovalni posrednik, ki je pri Agenciji za zavarovalni nadzor RS v register družb, bank
držav članic, ki so na področju RS upravičene neposredno opravljati dejavnost zavarovalnega posredovanja na podlagi Article
6 of the Directive 2002/92/ec on Insurance Mediation vpisana od leta 2006 z ident. Št. 304 WN5267, in opravlja svojo
dejavnost na področju zavarovanj transportnih in logističnih storitev. Glavno področje dejavnosti v tem okviru so zavarovanja
prevozov, skladiščenja blaga in zavarovanja odgovornosti prevoznikov in špediterjev. Zahvaljujoč ozki specializaciji se družba
ponaša s poglobljenim poznavanjem tega polja in ima številne kompetence na tem zavarovalniškem področju.
Kapitalsko gledano sodi družba LUTZ ASSEKURANZ k družbi DEAS Deutsche Assekuranz-Makler, ki je članica ene izmed
največjih zavarovalno posredniških skupin v nemško govorečih državah, to je skupine ECCLESIA.
Zavarovalna polica in certifikat o zavarovanju se izstavita v šestih jezikih. Z našo udeležbo pri obravnavi odškodninskih
zahtevkov je plačilo utemeljenih zahtevkov hitrejše. Če pa je zahtevek neupravičen in se nanaša na zavarovano tveganje,
naše stranke ne pustimo same s to težavo, marveč zavrnemo neutemeljene zahtevke zoper osebo, ki tovrsten zahtevek
uveljavlja. V takem obsegu stranki na ta način zagotovimo pravno varstvo.
Družba LUTZ ASSEKURANZ ima potrebno strokovno znanje tudi, če gre za pogodbe s tujino. Družba LUTZ ASSEKURANZ
sodeluje s številnimi uradi havarijskih izvedencev in odvetniškimi pisarnami, ki so specializirane za prevozno in špedicijsko
pravo, in to v vseh državah, ki sodijo v zavarovalno kritje. Naši strokovni sodelavci redno spremljajo sodno prakso z ozirom na
prevozno, transportno in špedicijsko pravo. Iz tega razloga se stranke družbe LUTZ ASSEKURANZ rade poslužujejo kritja, ki
ga zagotavljajo zavzeti in strokovno podkovani sodelavci in partnerji naše družbe.
Ekipo družbe LUTZ ASSEKURANZ sestavljajo sodelavci z ekonomsko in pravno izobrazbo, ki imajo poleg zavarovalne
prakse tudi praktične izkušnje, ki so jih pridobili v priznanih transportnih, špedicijskih in logističnih podjetjih. Tako zagotavljajo
natančno poznavanje in razumevanje tematike odškodninskega prava s stališča svojih strank in prilagojeno njihovim
potrebam.
Družba LUTZ ASSEKURANZ ponuja celovito izvedbo zavarovalnega postopka:
K našim nalogam sodijo med drugim tudi:
• Akvizicija, posredovanje in sklepanje zavarovalnih pogodb z najboljšim možnim zavarovalnim kritjem.
• Zagotavljanje polic
• Upravljanje z zavarovalnimi pogodbami
• Podpora pri obravnavi odškodninskih zahtevkov
• Podpora pri obrambi stranke pred neutemeljenimi zahtevki
• Uveljavljanje regresnih zahtevkov
• Arhiviranje in poročanje
Pridobljeno strokovno znanje družbi LUTZ ASSEKURANZ omogoča:
•
•
•
•
•
•
•

Zagotavljanje neodvisnosti od zavarovateljev
Prevzem vloge »odvetnika« zavarovalca
Zastopanje interesov stranke
Zagotavljanje izčrpnih informacij strankam
Strokovno svetovanje na podlagi analize tveganja
Zagotavljanje optimalnega zavarovalnega kritja
Zavarovanje OCP (Odgovornosti Cestnega Prevoznika) - glede na najvišje zavarovalne zneske v skladu z direktivami
EU, ki veljajo za nekatere skupine poklicev

Ta informacija ne nadomesti pogojev zavarovanja, temveč predstavlja le kratko, povzeto in neobvezujočo informacijo in ni ponudba v smislu zakonskih določil.
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Razlogi, ki govorijo v prid sklenitvi zavarovanja OCP prek družbe LUTZ ASSEKURANZ:
•
•
•
•
•
•
•

Najvišja stopnja zaščite za zavarovalca in njegove partnerje
Svetovanje o omejitvi tveganja
Hiter odškodninski postopek
Uspešno zavračanje neutemeljenih zahtevkov
Uveljavljanje nezakonito zadržanih terjatev (tovor) v zvezi s škodnimi primeri
Zaupanje vzbujajoča najvišja zavarovalna vsota, ki v očeh partnerjev in naročnikov priča o verodostojnosti
Zaščita – lastno zavarovanje odgovornosti družbe LUTZ ASSEKURANZ kot posrednika je bilo sklenjeno v skladu z
gospodarskopravnimi določbami.

Info točka:
Giz Intertransport
Tivolska c. 50
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4323334
Telefax: +386 (0)1 2318967
lutz@intertransport.si

Pisarna - Dunaj
Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Dunaj
Oddelek za obravnavo odškodnin:
Telefon +43 1 8175573
Telefaks: +43 1 817557322
E-naslov:

www.lutz-assekuranz.at
office@lutz-assekuranz.at

Ta informacija ne nadomesti pogojev zavarovanja, temveč predstavlja le kratko, povzeto in neobvezujočo informacijo in ni ponudba v smislu zakonskih določil.
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