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

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
CESTNEGA PREVOZNIKA PRI
KABOTAŽNIH PREVOZIH V
NEMČIJI

LUTZ
ASSEKURANZ
Maklergesellschaft m.b.H.
Meidlinger Hauptstr. 51-53
A-1120 Dunaj
office@lutz-assekuranz.at
 +43 1 8175573
 +43 1 8175573 22
www.lutz-assekuranz.at

ZELO POMEMBNO!
Razširitev vaše police prometne odgovornosti
Spoštovane gospe in gospodje,
izvedba kabotažnih prevozov je povsod, razen tam, kjer obstajajo enotni predpisi, predmet vsakokrat veljavnih obvezujočih
zakonskih določb, uredb in administrativnih predpisov, ki veljajo v ustreznih posameznih državah. Sem sodijo poleg npr.
predpisov o teži in velikosti cestnih vozil, določb o prevozu nevarnega blaga, pokvarljivega blaga ali živali, določb o časih
mirovanja itd. tudi posamezni nacionalni PREDPISI O TRANSPORTNI ODGOVORNOSTI!
To pomeni, da mora v skladu z nacionalnimi določbami države, v kateri poteka kabotaža, odgovornost prevzeti
prevoznik, ki opravlja določen kabotažni prevoz.
To pa pogojuje ustrezno zavarovalno kritje.
Kot PRIMER za ustrezno zahtevo naj navedemo člen 7a nemškega zakona o cestnem prevozu blaga, po katerem mora
prevoznik skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo na blagu.
Določbe predvidevajo, da se mora podjetnik zavarovati pred vsemi škodami, za katere odgovarja pri prevozih, kjer je kraj
natovarjanja in raztovarjanja v Nemčiji, v skladu s četrtim odstavkom trgovinskega zakonika v zvezi s prevozno pogodbo.
Poskrbeti mora za to, da ima med prevozom pri sebi veljavno dokazilo o zavarovanju. Vozno osebje mora zgoraj navedeno
dokazilo o zavarovanju imeti pri sebi med prevozom in ga predati v pregled pooblaščenim nadzornim organom, če ga
zahtevajo.
Od vas potrebujemo ustrezne informacije o državah, v katerih trenutno opravljate kabotažne prevoze oz. jih nameravate
opravljati v bližnji prihodnosti.
V ta namen vas prosimo, da izpolnite priložen vprašalnik in ga čim hitreje vrnete po pošti/faksu skupaj z licenco, tako da
bomo lahko uvedli nadaljnje zavarovalnotehnične ukrepe (npr. potrdilo o zavarovanju za kabotažne prevoze v Nemčiji).
Za vaše cenjeno sodelovanje, ki je tudi v vašem interesu, se vam lepo zahvaljujemo.
S prijaznimi pozdravi
LUTZ ASSEKURANZ MAKLERGES.M.B.H.
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Ta informacija ne nadomesti pogojev zavarovanja, temveč predstavlja le kratko, povzeto in neobvezujočo informacijo in ni ponudba v smislu zakonskih določil.

