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Zavarovanje odgovornosti cestnega prevoznika, ki izvaja prevoze blaga v
kabotažnem cestnem prometu
V Nemčiji v skladu s členom 7a nemškega zakona o cestnem prevozu blaga (GüKG)
Zavarovalna vsota: do 1.500.000 evrov na škodni primer
Obseg zavarovanja:
Izplačilo utemeljenih ali zavrnitev neutemeljenih odškodninskih zahtevkov, ki sodijo v zavarovalno kritje, pri
kabotažnih prevozih (po predpisih posameznih držav, v katerih se izvajajo tovrstni prevozi).
Geografsko območje veljavnosti po standardu obsega celo Evropsko unijo.
Ob pridržku podrobnih določb, ki so navedene v v splošnih zavarovalnih pogojih, spada v zavarovalno
kritje naslednje:








Odgovornost za blago, ki je predmet prevoza (materialna škoda)
izguba, poškodba; do 1.200.000 evrov na škodni primer, v okviru tega tudi za škode, ki so nastale med
pretovarjanjem in vmesnim skladiščenjem zaradi narave prevoza;
Odgovornost za nepravočasne dobave, in sicer vsakokrat do polne višine, ki je določena z zakonskimi
predpisi posamezne države; v vsakem primeru pa do višine 100.000 evrov na škodni primer;
Razširjena odgovornost za škodo, ki jo je povzročila oseba (zaposleni zavarovalca), za katero
odgovarja zavarovalec, namerno ali iz hude malomarnosti, v okviru tega do 1.300.000 evrov za
materialno škodo ter 100.000 evrov za premoženjsko škodo.
Odgovornost za prejem plačila ob dobavi znotraj ZRN in do 10.000 evrov na škodni primer zunaj ZRN;
Potrebni dodatni stroški, ki jih je prevzel prevoznik za to, da se blago reši, do višine vrednosti blaga
(največ 1.200.000 EUR na škodni primer na subsidiarni osnovi v okviru zavarovalne vsote);

Potrebni stroški za odstranjevanje uničenega transportnega blaga do 15.000 evrov na škodni primer
(največ 70.000 evrov v enem koledarskem letu, subsidiarno);
 Prevozi nevarnega blaga ADR in hlajenega blaga, gospodinjskih aparatov, trošarinskega blaga ter
elektronskih naprav so zavarovani kot standard brez dodatnih doplačil (vendar ob izključitvi
eksplozivnih in radioaktivnih snovi)
 znotraj ZRN, druge finančne škode, kot tiste, ki nastanejo na podlagi 433. člena trgovinskega zakonika
(HGB), v okviru in v višini, kot sta določena v tem členu HGB, poleg tega so zavarovani zahtevki, ki
nastanejo na podlagi pogodbenih določb v skladu s 449. členom trgovinskega zakonika in ki
spreminjajo standardne meje odgovornosti do višine 40 SRD na kilogram.


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

