
Ime podjetja: Lutz Assekuranz Maklerges. m.b.H. 

Ulica: Meidlinger Hauptstrasse 51-53

Poštna št. in kraj: 1120 Dunaj

Telefon: +43 (0)1 8175573

Telefaks: +43 (0)1 817557322

E-naslov: office@lutz-assekuranz.at

Št. vpisa v sodni 
register:

96827v 

Sodišče, pristojno 
za vpis družbe:

gospodarsko sodišče Dunaj 

ID za DDV: ATU55795401

Bančni podatki: UniCredit Bank Austria AG

IBAN: AT211100000253937700

BIC: BKAUATWW

Organ v skladu z 
zakonom ECG:

Magistratski urad XII. okrožja

Član gospodarske 
zbornice:

Dunaj

Register: 990

Št. poslovnega 
registra:

15320G01/08

Strokovna skupina: Zavarovalni posredniki in  
svetovalci za zavarovalne zadeve

Agencija za zav. RS  vpis 2006 z ID. št. 304 WN5267

OSNOVNI PODATKI INFO TOČKA

ZAVAROVANJE
ZA PREVOZNIKEPrevzamemo 

vaše skrbi!

GIZ Intertransport
Tivolska cesta 50
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 432 33 34
Telefax: +386 (01) 231 89 67

E-Mail: lutz@intertransport.si
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PREVERITE
UGODNI POGOJI in

ŠIROK OBSEG ZAVAROVANJA

CMR

KABOTAŽA

ZPPCP-1

PRIPOROČA
GIZ ITT
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SPOŠTOVANI PREVOZNIKI! CMR TELEFAX
ODGOVORNOST CESTNEGA PREVOZNIKA

po Konvenciji o pogodbi  
za mednarodni prevoz tovora po cesti

na LUTZ-Assekuranz, info točka pri GIZ lntertransport v Ljubljani
+386 (0) 1 231 89 67 / lutz@intertransport.sl

 Da, zanima nas vaša ponudba.
Prosimo pošljite ponudbo za zavarovanje odgovornosti 
cestnega prevoznika osebi, ki je pri našem podjetju zadol-
žena za zavarovanja:

Gospa/Gospod:  __________________________________________________

Podjetje:  _________________________________________________________

___________________________________________________________________

Naslov:  __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Telefon:  __________________________________________________________

Telefaks:  _________________________________________________________

E-Mail:  ___________________________________________________________

Naš vozni park (lastna, najeta in zakupljena vozila):

Vozila z nosilnostjo nad 6 t  ________________________________  kosov

Vozila z nosilnostjo od 4 t do 6 t  __________________________  kosov

Vozila z nosilnostjo do 4 t  _________________________________  kosov
Zemljepisno območje prevozniške dejavnosti:

___________________________________________________________________

Glavni tovor  _____________________________________________________ 

Naša trenutna zavarovalna polica poteče:  _______________________ 
Naše podjetje najema podprevoznike          Da     Ne

___________________________________________________________________
Datum                                                           Podpis

Kje ste izvedeli za LUTZ Assekuranz?

 iz časopisa:  _____________________________________  (katerega/kdaj)

 na sejmu/razstavišču ______________________________ (kateri/kdaj)

 neposredno pošiljanje reklam

 drugo  _____________________________________________ (kateri/kdaj)
*Zavarovano glede na vzrok v okviru zavarovalnih pogojev  

AVB-VH 2012 INT. Ta grafični prikaz ne nadomešča zavarovalnih pogojev!

O
ptim

alen obseg zavarovanja / Ponudba Lutz A
ssekuranz

O
bičajen obseg zavarovanj na tržišču

O
dgovornost cestnega prevoznika za tretje osebe (3. člen Konvencije CM

R)

Pogodbena lastna odgovornost / izven pogodbena odgovornost (28. člen Konvencije CM
R)

IZGUBA TOVORA
Jamstvo za vrednost tovora (na kraju in v času 
prevzema) največ 8,33 SDR/kg kosmate teže 
tovora (= pribl. 9,50 €/kg) in povrnjeni stroški 
povezani s prevozom po členu 23/4 CMR. 

(23. člen Konvencije CMR)

POŠKODBE TOVORA
Jamstvo za zmanjšanje vrednosti tovora zaradi 
poškodbe le tega. Jamstvo enako kot pri izgubi 
tovora. 

(25. člen Konvencije CMR)

ŠKODA NASTALA ZARADI ZAMUDE
Jamstvo do višine vrednosti voznine.

(23/5. člen Konvencije CMR)

Zvarovalna vrzel

FIKTIVNA IZGUBA TOVORA
Zaradi izteka dogovorjenega roka. Jamstvo je 
enako kot pri izgubi tovora.

(20/1. člen Konvencije CMR)

IZGUBA ali NEUSTREZNA UPORABA 
SPREMNE DOKUMENTACIJE
Jamstvo je enako kot pri izgubi tovora.

(11/3. člen Konvencije CMR)

NAPAKE OB PLAČILU PO POVZETJU
Jamstvo do višine zneska plačila po povzetju.

(21. člen Konvencije CMR)

IZPUSTITEV IZJAVE V TOVORNEM LISTU, 
DA VELJAJO ZA PREVOZ DOLOČBE 
KONVENCIJE CMR NE GLEDE NA 
KAKRŠNEKOLI DRUGAČNE PREDPISE
jamstvo za vse stroške in škodo.

(7/3. člen Konvencije CMR)

NEUPOŠTEVANJE PREJETIH NAVODIL
Zavarovanje odgovornosti za iz tega nastalo 
škodo.

(12. člen Konvencije CMR)

NAPAKE PRI IZBIRI TRETJE OSEBE
V povezavi s 14. in 15. členom Konvencije CMR (ovire 
pri prevozu/izročitvi). Zavarovanje odgovornosti v 
povezavi s 16/2. členom Konvencije CMR.

KOMBINIRAN PREVOZ
(npr. prevoz tovornega vozila s trajektom)
Jamstvo po standardu odgovornosti nosilnega 
prevoznega sredstva ali po CMR.

(2. člen Konvencije CMR)

NAMERNO NEPRAVILNO RAVNANJE ali 
HUDA MALOMARNOST
Neomejena odgovornost.

(29. člen Konvencije CMR)
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* NE TVEGAJTE! Preverite ali je vaša polica 

(zav. odgovornosti cestnega prevoznika)  
v skladu s CMR / KABOTAŽA / ZPPCP-1 in ali 

ustreza evropskim standardom.

Ima vaša polica ustrezno zavarovalno vsoto, ki ni nižja od 1.500.000 € na 
škodni primer (in se v času zavarovanja ne more izčrpati zaradi izplačil 
odškodnin)?
Ali so v vaši polici zavarovani kabotažni prevozi po standardih vseh držav 
EU in v EGP (evropski gospodarski prostor)?
Ali je v vaši polici zavarovano namerno nepravilno ravnanje ali huda  
malomarnost vašega uslužbenca (voznika) v smislu 29. člena Konvencije 
CMR ali 82. odstavka ZPPCP-1?
Ali vam vaša polica zagotavlja pravno zaščito in krije sodne in odvetniške 
stroške ipd. za zagovor pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki?
Ali vaša zavarovalnica, na lastne stroške vodi tožbene postopke, kadar se 
pojavijo neupravičeni zahtevki in stroški prevoza niso bili plačani? 
So v vaši polici zavarovani standardni prevozi, prevozi gospodinjskih izdel-
kov, elektronskih naprav, prevozi nevarnega in »občutljivega« blaga ipd.? 
Se v vaši polici pojavljajo izključitve iz področja veljave, npr. »izklj. SND« 
(skupnost Neodvisnih držav)?

Nekatere prednosti ob sklenitvi zavarovanja preko družbe Lutz 
Assekuranz:
Nudimo zavarovanje odgovornosti cestnega prevoznika (v skladu s sloven-
skim prevoznim pravom (ZPPCP-1) Konvencijo CMR in prevoznim pravom 
države, v kateri poteka kabotaža) za zavarovalno vsoto 1.500.000 € na ško-
dni primer in 5.000.000 € na škodni dogodek.
Kabotaža je zavarovana znotraj celotne EU in EGP. Odgovornost za ka-
botažne prevoze je v Nemčiji zavarovana do 40 SDR/kg brez dodatne 
premije.
Izdajamo potrdila o zavarovanju, ki potrjujejo sklenjeno obvezno zava-
rovanje in ga sprejemajo mednarodno dejavni špediterji ter tudi nemški 
Zvezni urad za prevoz blaga (BAG). Pozor! Za Nemčijo velja zakonski pred-
pis minimalne zavarovalne vsote 600.000,00 €.
V okviru pogojev je zavarovana tudi odgovornost za škodo, nastalo na pod-
lagi hude kršitve (namera, huda malomarnost), 29/2. člen Konvencije CMR. 
Prevozi nevarnega blaga, gospodinjskih izdelkov, trošarinskega blaga, ve-
likih in težkih tovorov ter elektronskih naprav, so standardno zavarovani. 
Geografsko območje veljavnosti zavarovanja se razteza čez celotno evropo, 
države Bližnjega in Srednjega vzhoda, do linije 95. vzhodnega poldnevnika 
ter čez afriške države ob Sredozemskem morju (pri kabotaži: EU in EGP).
Zagotavljamo pravno podporo prevoznim podjetjem na področju zavaro-
vanja odgovornosti cestnega prevoznika.

Če ne, potem potrebujete zavarovanje preko 
LUTZ Assekuranz!

Ponujeno zavarovanje obsega prevoze v 
NOTRANJEM, MEDNARODNEM IN  

KABOTAŽNEM prometu!

Obvezujoč obseg zavarovanja je opisan v 
splošnih zavarovalnih pogojih, katere vam 

podjetje LUTZ Assekuranz Maklerges G.m.b.H. 
z veseljem posreduje.

Informacije ne nadomestijo pogojev zavarovanja, temveč predstavljajo le kratko  
povzeto in neobvezujočo informacijo in ni ponudba v smislu zakonskih določil.
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