POSEBNI UVJETI
za osiguranje pošiljaka u cestovnom prometu
koje prelaze dozvoljene oblike i/ili težinu
(gabarit)

KL-KG-5

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

(1) Prema ovim Posebnim uvjetima osiguratelj pokriva štete koje nastanu na pošiljkama takvih
oblika i/ili težine koji prema prometnim propisima prelaze najveće dozvoljene oblike i/ili
težinu. Iznimka je slučaj kada osiguranik sam prevozi robu svojim prijevoznim sredstvom, a
šteta nastane zbog vozačeva nepridržavanja prometnih propisa o dozvoljenim gabaritima za
siguran prijevoz (oznake upozorenja glede visine, širine i nosivosti i sl.).
(2) Osiguranje se zaključuje uz sljedeće uvjete :
a) prijevoz pošiljke mora biti odobren od mjerodavnih tijela (ako je to potrebno zbog veličine
i/ili težine pošiljke);
b) prijevoz se mora obaviti sukladno vrijedećim propisima koji reguliraju prijevoz teških i/ili
glomaznih predmeta;
c) pošiljka se mora prevoziti prikladnim i primjerenim prijevoznim sredstvom koje mora
odgovarati vrsti robe i uvjetima prijevoza predmetne pošiljke;
d) pakiranje, utovar, prijevoz, pretovar i istovar moraju se obaviti na prikladan i/ili na
propisan način uz nadzor stručne osobe (kontrolna kuća, sudski vještak ili slično).
(3) Osiguranje počinje utovarom u prijevozno sredstvo, a završava istovarom s njega, ako se ne
ugovori drugačije.
(4) Iz osiguranja su isključene štete nastale:
a) zbog neispunjenja uvjeta iz točke (2).;
b) zbog tvorničke greške ili unutarnjega nedostatka;
c) na osobama ili na imovini trećih osoba;
d) zbog smanjenja vrijednosti robe nakon obavljena popravka;
e) zbog prirodnog nedostatka robe.
(5) Naknada za gubitak ili oštećenje dijela ili dijelova osigurane pošiljke ne može biti veća od
troškova zamjene ili popravka oštećenog dijela ili dijelova, uključivši i troškove dopreme.
Naknada niukom slučaju ne može biti veća od svote osiguranja.
(6) Zahtjev za naknadu štete mora, uz ostalu dokumentaciju, sadržavati i dokaze o ispunjenju
uvjeta iz točke (2).
(7) Šteta se naknađuje bez odbitka franšize, ako se ne ugovori drugačije.
(8) Osiguranje prema ovim Posebnim uvjetima zaključuje se ako je prethodno ugovoreno
osiguranje prema Općim uvjetima za osiguranje robe u prijevozu i prema Posebnim uvjetima
za osiguranje robe u prijevozu protiv svih rizika KL-KG-2.
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